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MERCADO
FINANCEIRO

A pandemia tem um papel importante para a inovação dos meios 
de pagamento em todo mundo. Graças à digitalização, processos que 
demoravam cerca de dias, agora são executados em poucos segundos 
e cliques. PIX, criptomoedas, cashless via pulseira ou cartão, QR 
Code, banco digital e carteira digital são as principais tendências 
para 2022. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), revela que 41% dos brasileiros desejam 
que a tecnologia resulte em mais autonomia no consumo, e 26% em 
mais prazer na hora de realizar a compra.  

Passo a passo para inovar nos meios de pagamento 
em 2022

Após dois anos atípicos, muitas empresas passaram a compre-
ender a importância da tecnologia para o desempenho de seus 
negócios. Com as mudanças no formato de trabalho, muitas com-
panhias precisaram buscar novas formas de se reinventar para 
atraírem seus consumidores, visto que os clientes já não escolhem 
os produtos ou serviços apenas pela qualidade, mas sim pelos 
valores da marca e como ela se relaciona com o mundo.  

Confira as tendências de marketing e tecnologia 
em 2022

O mercado de saúde passou por uma série de transformações nos 
últimos anos.Acompanhamos o processo de digitalização dos hospitais, 
com a adoção de ferramentas disruptivas como prontuário eletrônico 
e certificação digital, além da popularização das consultas virtuais, 
incorporadas à rotina das instituições após a autorização do uso da 
Telemedicina pelo Congresso Nacional. A irrupção da pandemia trouxe 
novos desafios para as organizações de saúde, que passaram a investir 
ainda mais em inovação e novos recursos tecnológicos.  

O que esperar do mercado de saúde para  
os próximos anos?
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Negócios em Pauta

Picapes mais poderosas e sofisticadas 
Encerrando com chave de ouro o segundo ano consecutivo de recorde 

de vendas, a Ram acaba de lançar nas 53 concessionárias da marca a linha 
2022 das maiores, mais capazes e mais luxuosas caminhonetes do país. 
Entre os pontos altos, há evoluções em tecnologia e algumas mudanças 
visuais, além da ampliação do leque de possibilidades para o comprador 
da Ram 2500. Sexto veículo premium mais vendido do Brasil e carro-chefe 
da marca, com 2.189 emplacamentos até o fechamento de novembro, a 
Ram 2500 Laramie entra no ano-modelo 2022 com retoques no design, 
graças às novas rodas e grade dianteira, esta com ainda mais elementos 
cromados. A picape mais capaz (pode rebocar 7.861 kg) também recebeu 
upgrades na central Uconnect, com tela de 12 polegadas – a maior da 
categoria.     Leia a coluna completa na página 3

Foto: media.stellantis.com
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Vagas abertas para profissionais  
e estagiários de todo o país

@A Arker está com mais de 20 vagas abertas para profissionais e 
estagiários de marketing e TI de todo o Brasil. Entre os cargos 

oferecidos no momento estão estagiários de Desenvolvimento, ana-
listas, desenvolvedores, gerente de Analytics e de Suporte e Project 
Management Office. O modelo de contratação é o CLT, e além de vale-
-refeição e vale-transporte, os benefícios incluem ainda convênio com 
o Gympass e com a plataforma de saúde mental Vitalk. No momento, as 
vagas estão sendo oferecidas em jornada remota. Mas, vale ressaltar que 
a empresa também atuará em modelo híbrido com escritório físico na 
Avenida Paulista, em São Paulo, a partir de 2022. “O mercado de TPM 
(Trade Promotion Management) tem se estabelecido cada vez mais no 
Brasil, sobretudo diante da retomada do varejo físico no cenário pós-
-pandêmico. E por ser uma empresa brasileira fundada em 2019 e uma 
das pioneiras nacionais nesse setor, estamos ampliando nosso time para 
atender à crescente demanda regional por soluções tecnológicas para 
performance, visibilidade e assertividade na gestão de verbas comer-
ciais e contratos”, diz Fernanda Paixão, diretora de People Sucess na 
Arker. Para obter mais informações e se candidatar às vagas abertas, os 
profissionais interessados devem enviar os currículos para o email: ana.
onodera@tailorit.com.br.     Leia a coluna completa na página 2
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Um mundo “pós guerra”, essa 
foi a definição de Carlos Melles, 
presidente do Sebrae, para 
definir o momento que vivemos 
com a pandemia. 

Os micros e pequenos empreende-
dores enfrentam grandes desafios 

no processo de retomada econômica. A 
declaração de Melles foi feita na webinar 
intitulada “O Retorno das Atividades 
das Pequenas e Médias Empresas no 
Pós-Pandemia”, realizado pela FGV, em 
conjunto com a BMG Seguros.

 
O impacto da pandemia gerou a redução 

no faturamento das Micro e Pequenas 
Empresas em 24% e dos Micro Empreen-
dedores Individuais em 42%. O Pronampe, 
que este ano se tornou permanente, foi 
essencial para as Micro e Pequenas Em-
presas sobreviverem a 2020; no entanto, 
com a alta da taxa Selic, os juros encare-
ceram o crédito.

 
Para o presidente da BMG Seguros, Jor-

ge Sant’Anna, a necessidade de soluções 
customizadas para os pequenos empreen-
dedores é fundamental, pois a alta de juros 
aumenta o temor da inadimplência. Hoje, 
de acordo com levantamento feito pela 
BMG Seguros, há cerca de cinco milhões de 
micro e pequenas empresas sem nenhuma 
cobertura de seguros para seus negócios. 

Segundo a seguradora, só em 2020 
cerca de 3 milhões de empresas sofreram 
algum tipo de sinistro e não tiveram a 
quem recorrer. “É preciso melhor a 
oferta de crédito a partir de produtos 
de maior resiliência e continuidade de 
negócios para essas empresas. É preciso 
um aprofundamento do sistema finan-
ceiro e a consciência de que os seguros 
atuam como mitigadores de riscos, 
melhoram a qualidade e aumentam a 

Os desafios da retomada econômica 
para os pequenos empreendedores
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demanda de crédito”, explica Sant’Anna.
 
A perspectiva é de novos aumentos na 

Selic, que deve ultrapassar os 11%. O 
acesso ao crédito vai ficar mais caro em 
um momento de recuperação do setor 
das Micro e Pequenas Empresas. De 
acordo com o professor Gesner Oliveira, 
da FGV, a recuperação econômica sofre 
altos e baixos em função do surgimento 
de novas cepas do vírus da Covid 19; da 
pressão inflacionária, além da fragilidade 
fiscal e instabilidade política.

 
“As micro e pequenas empresas são 

fundamentais na geração de emprego. A 
participação do setor nunca é menor do 
que dois terços dos empregos no país. 
Não é possível recuperar o mercado de 
trabalho sem dar uma atenção especial 
ao setor”, diz o professor. Para ele, um 
importante fator de política econômica 
é o endividamento das MPEs. A melhora 
depende do desenvolvimento de políticas 
de crédito anticíclicas governamentais. 

“O crédito privado deve ser pró cíclico. 
Quando a situação piora, aumenta o risco e 
há uma contração mais do que proporcio-

nal ao crédito privado. Por isso, a política 
pública amortecendo este ciclo e prote-
gendo as pequenas empresas permitirá 
uma recuperação mais rápida”, explica. 
Cerca de 65% dos pequenos negócios do 
Brasil tem dívidas. Os pequenos negócios 
no país, representados pelas micro empre-
sas e empresas de pequeno porte, geram 
faturamento anual de até R$ 4,8 milhões

“Os pequenos negócios constituem a 
economia brasileira, falar de economia é 
sinônimo de pequenos negócios. Hoje, o 
setor representa 99% das empresas bra-
sileiras e 30% do PIB”, afirma o analista 
do Sebrae Nacional, Giovanni Beviláqua. 
O setor de micro e pequenas empresas re-
presenta quase 70% dos empregos do país. 

No acumulado de janeiro a outubro, 
72.7% das vagas de empregos criadas 
estão sob o guarda-chuva dos pequenos 
negócios. Beviláqua explica que no 
total deste período, foram gerados no 
Brasil 2.6 milhões de empregos, sendo 
que as micro e pequenas empresas são 
responsáveis por 1,9 milhão. - Fonte 
e outras informações, acesse: (www.
bmgseguros.com.br).

REPRESENTATIvIDADE FEMININA NO SETOR

QUAL é O 
LUgAR DA 
MULhER NA 
TECNOLOgIA?

    Leia na página 6

Setor de shoppings
Levantamento feito pela AL-

SHOP e lojistas associados que 
representam cerca de 15 mil pontos 
de venda, mostra que o Natal de 
2021 registrou um aumento real 
nas vendas de 10% real em relação 
ao ano passado, mas ainda está 
distante de alcançar o patamar de 
2019. Entre os fatores que barraram 
o crescimento estão a alta do dólar, 
inflação, desemprego elevado e a 
falta de confiança do consumidor.

Um ano 
de aflições

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2
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News@TI
Números promissores do mercado de energia solar 
incentivam a entrada de multinacionais no Brasil

@A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar) já 
publicou o relatório de dezembro com os principais dados do setor. 

O que se vê é um cenário muito promissor: no acumulado desde 2012, 
quando os primeiros sistemas fotovoltaicos foram instalados no país, 
já são R$ 62,2 bilhões investidos pelo setor privado, 356 mil empregos 
gerados e quase 14 milhões de toneladas de CO² que deixaram de ser 
emitidos graças a esse tipo de geração de energia. Para a Enphase 
Energy, fabricante norte-americana líder em microinversores solares, 
esse panorama estimulante fez o Brasil entrar no plano de expansão. 
Assim, mesmo considerando que não é um país fácil onde se investir, 
a empresa iniciou suas operações por aqui em outubro de 2021, com 
perspectiva de dominar cerca de 25% do mercado brasileiro dentro de 
quatro anos.   O relatório da ABSolar aponta ainda que a matriz fotovol-
taica já representa 2,4% da energia gerada (a matriz hidrelétrica ainda 
domina, com 57,9%).

São Paulo, terça-feira, 28 de dezembro de 2021 Negócios2

Um ano  
de aflições

Um desafio e tanto 
analisar o Brasil sob 
a égide do ano que 
chega ao fim. 

Mas ao analista político 
sobram hipóteses: um 
ano de muito sofrimen-

to; um ano de perdas; um ano 
que ainda vai continuar; um ano 
de mentiras mirabolantes; um 
ano de governo enviesado, para 
alguns; um ano de desgoverno, 
para outros; um ano de governo 
sem rumo; um ano de retrocesso; 
um ano de reversão de expecta-
tivas; um ano de mortes e luta 
pela sobrevivência. Seja qual 
for o resumo, certamente ele 
conterá sua dose de verdade. 

Para não cairmos na onda de 
opção política, vamos escolher 
esta visão: um ano de aflições. 
Todos, de qualquer banda da so-
ciedade, haverão de concordar 
que 2021 mexeu com um dos 
quatro instintos que explicam as 
ações do ser humano, segundo 
Pavlov: o impulso combativo, 
ligado à sobrevivência do in-
divíduo (o outro é o instinto 
nutritivo) e mais dois ligados à 
preservação da espécie (sexual 
e paternal). Contam-se nos 
dedos os números de pessoas 
que passaram ao largo da crise 
sanitária que padecemos.

Usarei os eixos que se apre-
sentam no meu entendimento, 
na esteira do ensinamento de 
Hannah Arendt: “Pensar sem 
corrimão”, sem injunções de na-
tureza ideológica. Dessa forma, 
começo pelo usual: o ano foi ruim 
para milhões de pessoas, inclusi-
ve este que aqui está, e também 
valeu para outros milhões (em 
menor número), o que significa, 
foi positivo para muitos, inclusi-
ve para este escriba.

No nosso interior, espraia-se 
um sentimento de perda. Algo 
foi embora. Fugiu. Escorregou 
de nossas vidas. 

Pequenas tochas de depres-
são, ondas de tristeza, um 
recolhimento forçado pelas 
circunstâncias. Um coração 
que deixou de bater no ritmo. 
Saiu de sua órbita. Uma perda 
civilizatória. Uma defasagem 
sem possibilidade de resgatar a 
parte da vida que se foi. Milhões 
estagnaram, perderam empre-
gos e negócios, ou até deram 
passos para trás, nas ondas da 
pandemia, do fechar de portas, 
da limitação de atividades pro-
fissionais, exigência que se fez 
como estratégia para conter o 
novo vírus. Vidas em atraso. 

Vidas saindo de um território 
de certo equilíbrio – até por-
que sabíamos jogar o jogo do 
mercado – para adentrar em 
um espaço nebuloso ou em um 
terreno pantanoso. Sob essa 
ótica, houve uma parada na roda 
civilizatória. Uma sensação de 
patinação no gelo, porém sem 
sair do mesmo lugar. Temos de 
considerar, porém, o resultado 
da luta travada contra o Coro-
navírus e seus efeitos na rotina 
de nossas vidas. Como ensina 
Lavoisier, nada se perde, nada 
se cria, tudo se transforma. 

O fato é que aprendemos, e 
muito, com a pandemia. A ver 
a vida com outros olhos. A ter 

mais cuidados em nossas roti-
nas. A evitar certas posturas. A 
prestigiar a ciência. A dar valor 
aos profissionais da saúde. A 
trabalhar em condições que 
não sugiram o afastamento dos 
nossos postos de trabalho. A 
usar a criatividade para mostrar 
resultados e atenuar os danos 
ocasionados por nossas ausên-
cias nos espaços tradicionais do 
trabalho. A vida ganhou um largo 
espaço para repensar posturas 
e atitudes. 

Os minutos da vida ganharam 
mais importância, até parecendo 
que o sábio Sêneca ganhou o sta-
tus de nosso conselheiro-mor: “A 
vida é breve e a arte é longa. Não 
dispomos de pouco tempo, mas 
desperdiçamos muito. A vida é 
longa o bastante e nos foi ge-
nerosamente concedida para a 
execução de ações importantes, 
caso toda ela seja bem aplicada. 
Porém, quando se dilui no luxo 
e na preguiça... aquela que não 
havíamos percebido passar, 
sentimos que já passou”.

Pensemos nos efeitos destrui-
dores para alguns segmentos. 
Para as crianças e os jovens, 
um refluxo grave em suas vidas, 
eis que o vácuo educacional 
ultrapassou o tamanho da ida-
de, lançando-os no fim da fila 
civilizatória. Será complicado 
retomar o tempo perdido, mes-
mo para aqueles que contam 
com ferramentas tecnológicas. 
Para os servidores da saúde, uma 
intensa mobilização tomou conta 
de suas tarefas. Cumpriram sua 
missão e são vistos por nós como 
“anjos da guarda”. 

Portanto, o ano não foi to-
talmente de perdas. Nossas 
vidas mudaram. E agora, com 
a iminência de uma nova onda 
(quarta, quinta?) da pandemia, 
com a variante ômicron, a ideia 
de que o planeta está tumultu-
ando os passos rotineiros de 
seus habitantes emerge com 
força. 

Alguns atores na passarela 
mundial perderam: aqueles 
que vaticinaram (isso mesmo, 
não confundir com vacinaram) 
contra as vacinas, incluindo o 
ex-presidente dos EUA, Donald 
Trump, o brasileiro Jair Bolso-
naro e outros com jeitinho de 
ditador. Perderam os grupos 
fanáticos, os torcedores da 
pandemia, aqueles que desacre-
ditam nos postulados da ciência, 
os incréus, os que usam o sabão 
dos sistemas autoritários para 
limpar sua pele e sujar a dos 
outros. 

Ganharam com a pandemia 
as farmacêuticas, que enchem 
seus cofres, os cientistas – in-
fectologistas, epidemiologis-
tas, estudiosos do fenômeno 
– os profissionais da saúde, 
principalmente os grupos de 
vanguarda e da retaguarda que 
enfrentam o Coronavírus, as 
autoridades governamentais 
que autorizam(ram) medidas 
de combate à pandemia, orga-
nizações planetárias de enfren-
tamento à doença.

2022 se abrirá com um painel 
de interrogações.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Em time que está ganhando 
não se mexe! Será?

Certamente você já ouviu e até mesmo já pronunciou essa frase, e é notório que ela pode ser utilizada 
em muitos contextos. Quero trazer essa reflexão para dentro do conceito de transformação digital e 
indústria 4.0.

A
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B
IIMarcelo Gramigna (*)

Passados dez anos desde sua con-
cepção, a 4º Revolução Industrial 
apresentou ao mundo um leque 

de oportunidades de aplicações utili-
zando novas tecnologias com objetivo 
de aumentar a produtividade, visibili-
dade e gestão inteligente da Indústria.

E o Brasil, como vem jogando esse 
jogo?

Os avanços no Brasil têm se mostrado 
em um ritmo mais acelerado. Porém, 
ainda não na velocidade ideal. Notamos 
que as indústrias de maior porte, já es-
tão com seu roadmap de transformação 
digital bem estruturado e com ações 
em andamento.

No entanto, a indústria brasileira 
é formada fortemente por empresas 
de pequeno e médio porte, e é neste 
ponto que precisamos consolidar de 
forma mais eficiente e ampla a adoção 
dessas tecnologias.

Com mais de 20 anos trabalhando com 
soluções para indústria, e tendo visitado 
inúmeras empresas, posso afirmar que 
o discurso da grande maioria é muito si-
milar e amarrado em afirmações como: 
“Minha indústria é muito diferente das 
outras”. “Meu processo produtivo é 
muito complexo”.

A verdade é que cada empresa tem 
sim suas particularidades e complexi-
dades, mas no geral, são similares na 
grande maioria dos processos.

É fundamental que as indústrias 
no Brasil, acelerem a digitalização e 
adoção das tecnologias habilitadoras 
da indústria 4.0. É necessário ampliar 
a visão e pensar que essa jornada gera 
excelentes avanços em produtividade, 
redução de custos, visibilidade, previsi-
bilidade e geração de novos negócios.

Diante disso, as três palavras-chave 
nesse momento são: comece, comece 
e comece.

De forma simples e com baixo inves-
timento, é possível começar transfor-
mando processos manuais em digitais. 
Essa ação, vai proporcionar excelentes 
resultados e aumento da eficiência 
operacional da indústria.

Como recomendação, a base da sua 
jornada de transformação digital deve 
estar estruturada em pessoas, tecno-
logias e processos de negócios. Arrisco 
a dizer que pessoas são a parte mais 
importante, já que somente quando te-
mos conhecimento em um determinado 
assunto é que podemos visualizar com 
mais amplitude seus benefícios e como 
o mesmo pode agregar no dia-a-dia.

A indústria 4.0 já mostrou entregar 
excelentes resultados em provas de 
conceito e principalmente, em aplica-
ções reais nos mais variados segmentos 
industriais.

Portanto, você já pode jogar esse jogo 
com muito mais certeza e confiabilidade.

(*) É Diretor de relações institucionais da ABII

Ao longo da pandemia, o Agro-
negócio precisou se curvar para a 
transformação digital para chegar até 
o consumidor final. Mais do que uma 
evolução natural, esse movimento 
significou uma necessidade diante 
do distanciamento físico imposto 
pela Covid-19. Foi neste período que 
o setor experimentou a adoção de 
novas tecnologias como alternativa 
para enfrentar as dificuldades.

E a pandemia não é único desafio 
que vem motivando a modernização 
do Agro. Cada vez mais, os produtores 
são exigidos para produzir volumes 
maiores, com mais qualidade – já que 
o Brasil é o quarto maior exportador 
mundial do setor, atrás somente da 
União Europeia, Estados Unidos e 
China. Dessa forma, a introdução de 
tecnologias no campo é fundamental 
para elevar a produtividade. E, nesse 
cenário, as chamadas agtechs têm 
ocupado um importante papel.

Uma pesquisa realizada pela Asso-
ciação Brasileira de Startups (Abs-
tartups), denoninada Mapeamento 
Agtech 2021, identificou 299 agtechs 
ativas no Brasil, a maioria (72,6%) 
desenvolvendo tecnologias voltadas a 
auxiliar a produção e a gestão agrícola. 
O levantamento mostrou que os inves-
timentos nessas startups atingiram 
US$ 26,1 bilhões em todo o mundo, 
em 2020 - um aumento de 15,5% na 
comparação com o ano anterior. 

O desenvolvimento de novas tec-
nologias e a gradual transformação 
digital no Agro têm melhorado muito 
as condições de plantio e comerciali-
zação. As perdas no setor diminuíram 
significativamente graças à utilização 
de softwares, drones, sensores e afins, 
além, é claro, do aumento de produti-
vidade amplamente observado.

Muitos aplicativos foram lançados 
com a finalidade de auxiliar o agricul-

tor, bem como soluções que verificam 
a época mais favorável para plantio e 
colheita, que mostram e auxiliam no 
reconhecimento de pragas, entre outras 
vantagens. Ao conectar máquinas para 
tratar diferentes tipos de informações, 
é possível obter dados mais completos 
que se tornam importantes tanto para o 
pequeno quanto para o grande produtor.

O aumento de produtividade com o 
apoio da tecnologia se faz necessário 
principalmente por conta da estimativa 
de crescimento da população mundial, 
que será de 9,6 bilhões de pessoas em 
2050, de acordo com a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO). Para alimentar 
esse contingente, a produção atual de 
alimentos precisa aumentar 70%.

Tendo em mente a adoção de inova-
ções no campo, os números do Brasil 
são bem animadores com relação a essa 
questão. As Projeções do Agronegócio 
– Brasil 2018/2019 a 2028/2029, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, estimam que em dez 
anos a produção brasileira de grãos 
deve atingir 300 milhões de toneladas, 
sinalizando um crescimento de 26,8% 
em relação à safra atual. E o aumento 
será justamente por conta dos índices de 
produtividade, uma vez que, no mesmo 
período, a área plantada crescerá ape-
nas 15,3%, com 72 milhões de hectares.

O mesmo relatório indica que, ao 
final desta década, serão produzidos 
33 milhões de toneladas de carne de 
frango, bovina e suína, variação que 
representa um aumento de 27,3%. Se-
gundo as projeções, há forte tendência 
de redução de área de pastagem nos 
próximos anos e também da mão de 
obra ocupada no campo.

Apesar das boas perspectivas, sabe-
mos da imensa diversidade do nosso 
país, com todas as suas dificuldades e 
desigualdades regionais que levam mui-

tos produtores rurais a ter receio de 
abandonar suas práticas tradicionais. 
O acesso à internet é ainda precário 
em certas localidades, por isso há falta 
de suporte técnico. Mas, aos poucos 
a agricultura familiar vai se transfor-
mando e resistindo, envolvendo-se na 
transformação digital tanto quanto os 
grandes produtores..

Além da necessidade de manter 
valores competitivos, baixar custos 
de produção, eles já perceberam que 
necessitam se adaptar para conseguir 
vender seus produtos. O período mais 
difícil da pandemia permitiu que os 
agricultores que ainda não tinham 
modernizado suas produções e vendas 
conseguissem se atualizar e testar as no-
vas possibilidades que o online fornece.

A expectativa é que, depois da pan-
demia, o uso de tecnologias inovadoras 
no campo aumente ainda mais. Esse 
será um legado que permanecerá para 
o futuro, apoiando a subsistência de 
novas gerações.

(Fonte: Bianca Ticiana é cofundadora da Culte).

Por que a economia digital está transformando o Agro

Notamos um alto volume de indústrias 
executando seus processos e gestão 
industrial da mesma forma que dez, 
20 e até 30 anos atrás. Não podemos 
dizer que isso é errado, pelo contrário, 
a grande maioria cresceu e hoje são 
ótimos cases de sucessos e geradores 
de emprego.

Mas, será que em time que está ga-
nhando realmente não se mexe?

Acredito que é preciso mexer sim! 
É fundamental acrescentar no time e 
nos processos industriais, tecnologias e 
soluções de negócio que possam trazer 
maior eficiência e competitividade.

Se traçarmos um paralelo entre a 
indústria 4.0 e o esporte, seria similar 
considerar que a indústria tem a opor-
tunidade de contratar os principais 
jogadores da atualidade a um preço 
reduzido, mas não faz!

Marcelo Gramigna, Diretor de 
relações institucionais da ABII

Bianca Ticiana

A
I/C

ul
te



www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 28 de dezembro de 2021Economia 3

A chegada do 5G e as 
novas possibilidades 

para os negócios

Com a chegada do 5G 
no Brasil, haverá um 
grande salto tecnológico 
com maior potência e 
velocidade do que o bom 
e velho 4G proporciona 
aos usuários

Também há especula-
ções de que a quinta 
geração de internet 

móvel foi desenvolvida para 
comportar um maior volume 
de informações e permitir 
que mais dispositivos este-
jam conectados ao mesmo 
tempo. Mas você já parou 
para pensar como ele poderá 
mudar a vida das pessoas? 
Além de aumentar até cem 
vezes a velocidade da co-
nexão, o 5G promete trazer 
melhorias que podem mudar 
o padrão de vida dos brasi-
leiros, principalmente em 
seus negócios. 

Um estudo da Bain & 
Company, empresa global de 
consultoria, aponta que no 
Brasil, a tecnologia deverá 
alcançar receita líquida de 
R$ 74 bilhões até 2030, o 
que corresponde a 81% de 
todas as conexões móveis no 
país. Além disso, o governo 
federal prevê que o 5G vai 
gerar US$1,2 trilhão em 
investimentos nas próximas 
duas décadas.

Não é novidade que com 
a nova forma de se conectar 
alguns avanços na socie-
dade serão visíveis como a 
transformação digital que 
estará diretamente ligada 
a aplicações de tecnologias 
que ainda estavam sendo 
desenhadas na vida das 
pessoas. Alguns exemplos 
como realidade aumentada e 
virtual, inteligência artificial, 
Internet das Coisas (IoT) e 
biometria facial começam a 
fazer sentido.

No caso do IoT, é fato 
que diversos aparelhos ele-
troeletrônicos poderão se 
conectar ao mesmo tempo 
e serem acionados auto-
maticamente com o uso do 
5G. Para se ter uma ideia, 
de acordo com o Ministério 
das Comunicações, com a 
adoção da nova conexão, 
os dispositivos móveis atre-

lados à Internet das Coisas 
devem passar de 30 para 100 
milhões em 2023.

Além disso, será possível 
vivenciarmos aquilo que 
chamamos de cidades inte-
ligentes com sistemas inte-
grados de monitoramento, 
identificação, gerenciamen-
to, gestão eficiente e solu-
ções de monitoramento com 
o reconhecimento facial, que 
vão gerar maior segurança e 
comodidade para as pessoas 
e o dia a dia corporativo.

Previsto para chegar às 
capitais brasileiras até julho 
de 2022, o 5G também será 
responsável por aumentar a 
produtividade no ecossiste-
ma de negócios, afinal, have-
rá uma forte aceleração na 
revolução digital. Segundo 
a ABI Research, empresa de 
tecnologia, a nova conexão 
vai reduzir o tempo de pro-
dução de novas tecnologias, 
dez vezes mais do que as 
conexões 4G. Ela pode ser 
facilmente vista como um 
componente crítico na ado-
ção em massa de soluções de 
Inteligência Artificial.

Em linhas gerais, a nova 
conexão vai mudar a ma-
neira como as pessoas vão 
consumir conteúdo, já que 
poderão ter um melhor aces-
so à internet. A tendência 
é que esse conteúdo seja 
cada vez mais interativo e 
possibilite maior dinamismo 
do prestador de serviços, 
principalmente se a empre-
sa for de tecnologia, afinal 
de contas, quanto maior a 
velocidade, maior o aprimo-
ramento de soluções e ferra-
mentas a serem oferecidas. 

Já imaginou um mundo 
com automatização indus-
trial eficaz, soluções acelera-
das para o campo, aumento 
de produtividade das com-
panhias e seus processos? 
Há inúmeros processos que 
essa melhoria tecnológica 
vai proporcionar. O impacto 
na vida das pessoas e nas 
corporações vão se trans-
formar e essa é só uma parte 
das mudanças. Pense nisso!

(*) - Formado em engenharia da 
computação é fundador e CEO da 

Unike Technologies 
(https://unike.tech/). 

André Barretto (*)

panhamento de Consultas Públicas, até 7 de fevereiro. O Plano é uma 
das principais ferramentas da Anatel para o incentivo à competição no 
setor de telecomunicações. O documento reúne medidas específicas 
destinadas à promoção da concorrência e estabelece os marcos para 
futuras reavaliações sobre o desempenho da competição setorial, visando 
sempre equilibrar suas medidas com o princípio da intervenção mínima no 
setor. Confirme em: (https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/
TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2564&Tipo=1&Opcao=andamento).

E - Expansão no Varejo
Seguindo seu sólido plano estratégico de expansão, a Pernambucanas, 
marca varejista nacional pioneira em inovações, vem consolidando sua 
presença por todo território brasileiro. Acaba de bater mais um novo 
recorde, totalizando 56 inaugurações somente em 2021 e 468 lojas no 
Brasil, intensificando a capilaridade de seus produtos e serviços para 
estar cada vez mais presente no cotidiano das famílias brasileiras. Só 
em 2021, o plano de expansão da companhia contemplou 18 lojas no Rio 
de Janeiro, 12 em São Paulo, 6 na Bahia, 5 em Minas Gerais, 4 no Rio 
Grande do Sul, 2 em Pernambuco, 2 em Santa Catarina, 2 no Tocantins, 
2 em Espírito Santo, uma no Sergipe, uma no Paraná e uma no Mato 
Grosso do Sul. Com isso, gerou mais de 1.400 empregos diretos e cerca 
de 5.600 indiretos, colaborando com as economias locais.

F - Serviços Tecnológicos
Sediado no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) 
festeja seu centenário nesta terça-feira (28). Vinculado ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, esse instituto de pesquisa tem uma história 
marcada pelo pioneirismo e contribuições estratégicas para o desen-
volvimento tecnológico brasileiro. Fundado em 1921, como Estação 
Experimental de Combustíveis e Minérios, ainda nesse período inicial 
o INT inaugura no Brasil pesquisas de novos processos industriais para 
aproveitamento das matérias-primas nacionais, o desenvolvimento da 
primeira liga ferro-manganês brasileira, testes com o primeiro carro 
movido a álcool e desenvolvimento de biocombustíveis. O INT também 
deu origem a outras instituições essenciais do Sistema Nacional de 
Ciência e Tecnologia, como a ABNT, o Inmetro e, mais recentemente, 
o Centro de Tecnologias do Nordeste (Cetene).

G - Vidros Sustentáveis
A Ambev anunciou que vai construir uma nova fábrica de vidros sus-
tentáveis. Muito além de abastecer todo o país, a unidade representa 
a aposta no desenvolvimento da logística reversa e economia circular. 

A - Certificado Vacinal
O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, publicou 
um novo decreto em que passa a obrigar a apresentação do certificado 
de vacinação para funcionários e visitantes. A decisão foi tomada “con-
siderando a duração e o agravamento da atual situação da emergência 
sanitária, a necessidade de adotar medidas adequadas para combatê-la 
e a garantia do desenvolvimento das atividades em segurança”. A 
nova regra é válida para “todo o pessoal dos Dicastérios, organismos e 
escritórios que compõem a Cúria Romana e as Instituições Coligadas 
com a Santa Sé, e se estende a colaboradores externos e aqueles que, a 
qualquer título, desenvolvem atividades nos mesmos entes, ao pessoal 
de empresas externas e a todos os visitantes e usuários” (Ansa).

B - Nomes do Ano
Pelo segundo ano consecutivo, Arthur, com 2.728 registros entre os 
homens, e Laura, com 2.044 entre as mulheres, lideram entre os nomes 
de bebês mais escolhidos no estado do Rio de Janeiro. Porém, os 168 
Cartórios de Registro Civil fluminenses responsáveis por registrar os 
nascimentos dos quase 200 mil bebês neste ano apontam uma tendência 
por nomes simples e curtos. É o caso de Gael, que até 2019 não figurava 
na lista dos 50 nomes mais escolhidos e, em 2020, passou a ocupar a 5ª 
posição. O mesmo se aplica a Theo, 14º em 2019, segundo em 2020 e 
2021. Entre as mulheres, o mesmo fenômeno com nomes curtos des-
pontando na lista dos 50 mais. Neste cenário surgem Maite e Eloa, pela 
primeira vez ranqueados entre os nomes mais buscados entre as meninas.

C - Trono de Pedro
O Vaticano anunciou que o papa Francisco beatificará João Paulo I no dia 
4 de setembro de 2022, em uma cerimônia na Praça São Pedro. A data foi 
oficialmente divulgada pela Congregação para as Causas dos Santos. No 
último dia 13 de outubro, o Vaticano reconheceu um milagre atribuído a 
Albino Luciani, que comandou a Igreja Católica entre 26 de agosto e 28 
de setembro de 1978, em um dos pontificados mais breves da história. 
O Papa “dos 33 dias” é o sexto Papa do século 20 que será beatificado. 
Antes dele, foram Pio X (1903-1914), João XXIII (1958-1963), Paulo 
VI (1963-1978) e João Paulo II (1978-2005) - (Ansa).

D - Processo de Revisão
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou tomada 
de subsídios para a revisão do Plano Geral de Metas de Competição 
(PGMC). Contribuições serão recebidas, por meio do Sistema de Acom-

Com previsão de começar a operar em 2025, a unidade ficará no Paraná 
e vai ter um investimento de R$ 870 milhões. Toda a produção estará 
alinhada à meta da companhia de ter 100% dos seus produtos em em-
balagens retornáveis ou feitas majoritariamente de conteúdo reciclado 
até 2025. Produzirá garrafas a partir da reciclagem de cacos, recolhidos 
em parcerias com empresas de logística reversa e cooperativas. A nova 
planta terá capacidade de produzir garrafas long neck, 300ml, 600ml e 1L 
para diversos rótulos, como Stella Artois, Becks e Spaten, e abastecerá 
suas cervejarias em diversos estados, além do próprio Paraná. 

H - Programa de Aceleração
Estão abertas as inscrições para o Scale-Up Endeavor, jornada para 
acelerar as empresas que mais crescem e que, a partir de 2022, será o 
único programa de aceleração desenvolvido pela organização no país, 
consolidando as edições regionais àquelas voltadas para verticais de 
mercado. Contando com patrocínio gold da EY e acontece entre os 
meses de março a julho, selecionando scale-ups dos setores de serviços 
para grandes empresas, fintech, healthtech, agrotech e serviços para 
PMEs. O Scale-Up Endeavor tem expectativa de ampliação para demais 
regiões do país nas próximas edições e também no crescimento da 
diversidade racial e de gênero em sua rede, contando com uma busca 
ativa por empresas fundadas ou co-fundadas por mulheres e pessoas 
negras. Inscrições e mais informações: (https://endeavor.org.br/scaleup).

I - Energia Solar
A Swift, referência em qualidade de produtos alimentícios congelados, 
está dando um passo muito importante para a preservação do meio 
ambiente: a adoção de energia solar em 100% da sua rede de lojas no 
Brasil. O projeto é uma parceria com a Âmbar Energia, empresa do 
grupo J&F que atua desde a geração até a comercialização de energia. 
A iniciativa já está em fase de implementação, com painéis fotovoltaicos 
funcionando em diversas lojas. Até o segundo semestre de 2023, toda a 
rede será abastecida com energia solar. Nesta fase, o programa envolve 
um investimento de R$ 150 milhões pela Âmbar Energia, responsável 
por operar o sistema. O acordo também contempla o plano de expansão 
da Swift, garantindo o abastecimento por energia solar em todas as lojas 
inauguradas até 2025. 

J - Estilo Vegano
A marca de lifestyle sustentável Linus, criadora da primeira sandália 
de plástico vegana nacional, caminha para a entrada no mercado de 
vestuário com uma edição limitada de uma camisa feita de linho com 
algodão cru, composta de fibra 100% natural. O lançamento marcou 
a expansão no portfólio de produtos da empresa, que cresceu 700% 
na pandemia e esteve presente na última edição da New York Fashion 
Week. Com a sustentabilidade diretamente atrelada ao negócio, para 
além dos produtos, a Linus compensa a emissão de carbono e 200% de 
todo o plástico que produz, possui os selos Eu Reciclo e Carbon Free, 
além de ser certificada pela organização internacional de direitos dos 
animais Peta. O objetivo é se tornar carbono negativa até 2026. Saiba 
mais: (https://uselinus.com.br/).

Caio Vinícius Di Helena Rossato (*)

Esses criadores manejam cerca de 3 
milhões de animais que produzem leite e 
carne de qualidade no território nacional. 
Nossa bubalinocultura é líder no Ocidente e 
gira  R$ 1 bilhão ao ano no país. Exercida na 
sua maior parte por pequenos produtores, 
a atividade, em franco desenvolvimento, 
gera emprego, renda e impostos. A pecu-
ária bubalina tem ajudado a mudar o perfil 
econômico de regiões de baixo IDH, como 
o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba, por 
exemplo, onde se tornou mais importante 
que a criação de bovinos. 

Mas a bubalinocultura, praticada com 
conhecimento técnico e respeito ao bem
-estar animal, gera mais que números, 
resultados. Gera, ao natural, uma relação 
de respeito e de afeto entre os “bufaleiros” 
e seus animais das raças murrah, mediter-
râneo, jafarabadi e carabao. Os búfalos, 
manejados corretamente, são extrema-
mente dóceis e retribuem o tratamento 
que recebem. Uma das principais auto-
ridades mundiais em búfalo, o professor 
italiano Luigi Zicarelli, da Universidade 
de Nápoles Federico 2º, aponta o Brasil 
como referência em bem-estar animal. 

O conceito do especialista sobre os cuida-
dos dispensados pelos criadores brasileiros 
aos seus animais não é baseado apenas 

Os búfalos, manejados corretamente, 
são extremamente dóceis e retribuem o 

tratamento que recebem.

É o que aponta a pes-
quisa realizada pela 
Confederação Nacio-

nal do Comércio (CNC). Se-
gundo a análise, neste ano, o 
comércio varejista sofreu um 
prejuízo de R$ 22,11 bilhões, 
enquanto em 2022 a previsão 
é que as perdas sejam 22% 
menores (R$ 17,25 bilhões).

Atualmente, o calendário 
conta com nove feriados na-
cionais. Em 2021, excetuan-
do-se o Dia do Trabalhador 
e o Natal (ambos celebrados 
em sábados, dia de expe-
diente reduzido no varejo), 
os demais feriados nacionais 
ocorreram em dias úteis para 
o comércio, impactando a 
rentabilidade do setor. Em 
2022, as duas datas cairão 
em domingos e o Dia da Con-
fraternização Universal será 
em um sábado, reduzindo a 
sete o número de feriados 
em dias úteis.

Cada feriado em dia útil 
gera um prejuízo R$ 2,46 
bilhões ao varejo, reduzindo 
a rentabilidade anual média 

Cada feriado em dia útil gera um prejuízo 
R$ 2,46 bilhões ao varejo.

Perdas no comércio com feriados 
devem ser 22% menores em 2022
Com menos feriados nacionais caindo em dias úteis em 2022, as perdas do comércio tendem a ser 
menores do que em 2021
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de pagamento e faturamen-
to se mostra mais elevada 
tendem a sofrer os maiores 
impactos. A estimativa é 
que, juntos, os segmentos de 
hiper e supermercados (R$ 
3,33 bilhões); de vestuário e 
calçados (R$ 2,83 bilhões) 
e o comércio automotivo 
(R$ 2,63 bilhões), que con-
centram 55% das folhas de 
pagamento do comércio va-
rejista brasileiro, respondam 
por mais da metade (51%) 
das perdas.

O economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Fabio Bentes, destaca a ma-
neira como isso comprime 
as margens de operação do 
varejo. “Por mais que as ven-
das possam ser parcialmen-
te compensadas nos dias 
imediatamente anteriores 
ou posteriores, o peso rela-
tivamente elevado da folha 
de pagamento na atividade 
comercial é a principal fonte 
dos prejuízos impostos pelos 
feriados”, informa o econo-
mista (Gecom/CNC).

do setor comercial como um 
todo em 1,29%. E, conside-
rando todas as atividades 
econômicas, provoca um 
impacto de R$ 10,12 bi-
lhões na geração do PIB (o 
equivalente a 0,12% do PIB 
anualizado). Sendo assim, 
os feriados de 2022 deverão 
impactar o excedente opera-
cional do comércio em 9,0%.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, lembra que 
há dois lados da situação. 

“Apesar de favorecer ativi-
dades econômicas específi-
cas, como as turísticas por 
exemplo, para boa parte dos 
demais setores da economia 
a maior incidência de feria-
dos em dias úteis tende a 
gerar prejuízos, por conta da 
queda no nível de atividade 
ou pela elevação dos custos 
de operação”, afirma Tadros.

Ainda de acordo com a pes-
quisa, os ramos de atividade 
em que a relação entre folha 

O Brasil possui 18 mil criadores de búfalos
Antonio Cabrera, Alysson Paolinelli e 
Roberto Rodrigues. O bem-estar animal, 
pré-requisito para uma pecuária digna e 
eficiente, consiste em ausência de fome, 
sede, má nutrição; dor, desconforto, medo 
e estresse; e liberdade para expressar o 
comportamento natural da espécie.

Para além do bem-estar animal e da inte-
ração que os criadores de búfalos mantêm 
com seus animais, não se pode desperdiçar 
alimento num momento em que há 1 bilhão 
de pessoas com deficiência de proteína e 
gente passando fome no mundo.

A bubalinocultura tem a oferecer leite de 
qualidade nutricional superior e natural-
mente isento de betacaseína A1, proteína 
com potencial de causar problema gástrico. 

E, para falar de iguaria, o queijo “mozza-
rella”, de verdade, como é “vero” na Itália, 
só com leite de búfala. Sem ele, pode ser 
qualquer coisa, menos “mozzarella”. A 
carne da espécie, também saborosa, tem 
menos calorias, colesterol e gordura, e mais 
proteínas e nutrientes, conforme atestam 
estudos que a comparam com produtos 
similares. A vocação de nosso segmento 
é ocupar nicho de mercado. Trabalhamos 
com afinco para fazer isso com a má-
xima seriedade e competência.

(*) - É presidente da Associação Brasileira de 
Criadores de Búfalo (ABCB) e médico veterinário.

em teoria, mas principalmente na prática. 
Zicarelli visita o Brasil há mais de 30 anos 
e conhece a fundo a realidade da pecuária 
brasileira. Ele costuma dizer que “aprendeu 
o que é o verdadeiro bem-estar animal” nas 
frequentes incursões pelo nosso território. 

Em uma de suas mais recentes interações 
com o Brasil, numa live em abril passado 
por ocasião do aniversário de 61 anos da 
Associação Brasileira de Criadores de 
Búfalo, Zicarelli repetiu a frase elogiosa 
à bubalinocultura nacional: “Passaram-se 
61 anos desde a criação desta associação e 
30 desde que vim pela primeira vez para o 
Brasil, um país maravilhoso em que aprendi 
o que é o verdadeiro bem-estar animal”, 
reiterou o professor.  

O comentário deixou orgulhosos os 
criadores que assistiam à live e os demais 
conferencistas: a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, e os ex-ministros da pasta 
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br

Manter a qualidade 
de energia pode evitar 

o desperdício 

A recente crise hídrica 
ainda enfrentada pelo 
Brasil vem gerando 
cada vez mais um 
aumento progressivo 
no custo da energia 
elétrica

Isso impacta diretamente 
a economia do país. De 
acordo com a Confede-

ração Nacional da Industria 
(CNI), em 2022, o aumento 
do custo da energia elétrica 
irá reduzir o PIB industrial 
brasileiro em aproximada-
mente R$ 3,8 bilhões, além 
de apresentar um impacto 
de 0,41% na inflação dos 
preços dos materiais e ser-
viços elétricos. 

Com este cenário e pen-
sando na economia de 
energia, acompanhamos 
um forte apelo do mercado 
pela eficiência energética, 
principalmente por parte 
das indústrias, que com a 
necessidade de otimizar o 
consumo energético, pas-
saram a buscar melhores 
maneiras de economizar 
energia e consumi-la de 
maneira mais efetiva. 
	 •	Benefícios de uma 

energia de qualida-
de - A medição da 
qualidade de energia 
não apenas identifica 
possíveis problemas 
que um determinado 
equipamento pode estar 
causando em máqui-
nas ou equipamentos, 
como evita desgastes 
de peças ou até mesmo 
falhas de operação que 
estejam impactando na 
velocidade da produção. 
Detectar o desperdício 
de energia, portanto, 
melhora o tempo de ati-
vidade e reduz os gastos 
ali empregados. 

  Vale ressaltar que é tam-
bém essencial criar uma 
abordagem proativa 
para de fato aprimorar a 
qualidade de energia. A 
primeira linha de defesa 
é a manutenção, ou seja, 
a inspeção regular e fre-
quente das instalações. 
Esse esforço contínuo 
garante uma energia 
limpa, menos tempo 
de inatividade e uma 
produção constante. 

  Nesse sentido, em tais 
manutenções, é manda-
tória a utilização de ins-
trumentos de alta qua-
lidade para a inspeção 
e sucesso da operação, 
uma vez que esse tipo 

de tecnologia colabora 
intensamente para o 
avanço dos sistemas 
elétricos nas indústrias. 

	 •	Custo do desperdí-
cio x qualidade de 
energia - A indústria 
brasileira já convive com 
os impactos econômicos 
do aumento do custo 
da energia elétrica e, 
portanto, se vê obrigada 
a rever suas estratégias 
de consumo. Além disso, 
os problemas associados 
à qualidade de energia 
prejudicam ainda mais 
este panorama, já que 
com o preço da energia 
mais alto, qualquer des-
perdício fica ainda mais 
evidente. 

  Sendo assim, dentro de 
um cenário industrial 
cada vez mais compe-
titivo, as equipes de 
manutenção elétrica 
das empresas ficam 
pressionadas a reduzir 
o consumo, mitigando 
possíveis desperdícios 
de energia e mantendo 
o alto volume de produ-
ção. 

  A melhor maneira de 
mensurar esse desper-
dício ocasionado por 
problemas na qualidade 
de energia é utilizar 
equipamentos especí-
ficos para este tipo de 
medição, os quais estão 
cada vez mais precisos e 
fáceis de manusear para 
que, primeiramente seja 
identificado e quantifi-
cado o desperdício e, em 
seguida, seja corrigido, 
evitando assim um con-
sumo de energia maior 
do que o necessário para 
a produção. 

  Em adição a isso, para 
garantir a qualidade de 
energia elétrica, permi-
tindo sua melhor per-
formance na indústria, 
é fundamental que as 
companhias ofereçam 
programas de manuten-
ção preventiva com uma 
equipe especializada e 
treinada tecnicamente 
para executar as ações 
necessárias, utilizando 
equipamentos capazes 
de atestar a segurança 
dos dados coletados, 
para que ações preven-
tivas ou corretivas este-
jam sempre alinhadas ao 
processo aplicado. 

(*) - É Gerente de Contas da Fluke 
do Brasil do segmento de energia, 

companhia líder mundial em 
ferramentas de teste eletrônico 

compactas e profissionais.

Rodrigo Pereira (*)
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Camex reduz 
para 2% 
Imposto de 
Importação para 
autopeças

O Comitê Executivo de 
Gestão (Gecex), da Câma-
ra de Comércio Exterior 
(Camex), do Ministério 
da Economia, reduziu os 
impostos cobrados sobre a 
importação de 12 produtos 
de autopeças sem produção 
nacional. As alíquotas caíram 
para 2%. A medida foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União e entra em vigor em 
1º de janeiro de 2022.  

Segundo o Ministério da 
Economia, a redução foi 
adotada em decorrência 
de pleitos de inclusão dos 
produtos, disponibilizados 
em consulta pública, e para 
os quais não se identificou 
capacidade de produção 
nacional equivalente. A 
alíquota média desses 12 
produtos era de 16%.

A Resolução Gecex nº 
284/2021 também revoga 
atos anteriores que tratavam 
do regime de autopeças e, 
nesse sentido, consolida em 
um único ato normativo a lis-
ta de produtos com redução 
a 2% da alíquota do Imposto 
de Importação. Segundo o 
governo, são 3.682 produtos 
no total, sendo 3.420 na lista 
de autopeças destinadas 
à produção e 262 na lista 
de autopeças consideradas 
bens de capital ou bens de 
informática e telecomunica-
ção (ABr). 
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atenção para um dado ex-
tremamente importante no 
setor de saúde: a escassez 
de profissionais especia-
lizados, principalmente 
de enfermeiros na linha 
de frente. Mesmo com os 
hospitais trabalhando para 
abrir leitos para atendimen-
to, não havia profissionais 
suficientes para dar conta 
da quantidade de pessoas 
precisando de ajuda.

Um levantamento do 
Conselho Federal de En-
fermagem revela um déficit 
de pelo menos 17 mil profis-
sionais, entre enfermeiros 
e técnicos de enfermagem. 
A falta de profissionais da 
saúde também foi destaque 
em um relatório da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), que apontou que 
o mundo enfrenta uma 
escassez de 5,9 milhões de 
enfermeiros.

“Um outro detalhe que 
também nos preocupa 
muito é que, nos próxi-
mos dez anos, um a cada 
seis enfermeiros estará se 
aposentando, deixando en-
tão um vácuo nesta área”, 
explicou a coordenadora 
do curso de Enfermagem 
da Unineves, Elenilde Dias 
Ramalho. Além disso, um 
dado relevante é que, se-
gundo a pesquisa da OMS, 
a escassez de profissionais 

A formação na área de enfermagem 
é cada vez mais necessária.

Escassez de profissionais 
de saúde deve aumentar

cessária. Visando atender 
às demandas do setor, a 
Unineves Santa Emília de 
Rodat oferta diversos cur-
sos de graduação na área 
de saúde. 

O profissional de enfer-
magem pode trabalhar 
em clínicas, ambulatórios, 
centros de pesquisa, de 
ensino, pode se especializar 
em várias áreas e aí que ele 
se especialize ele pode bus-
car, nós temos mais de 50 
especialidades. “De acordo 
com a aptidão de cada um, 
é possível procurar obste-
trícia, ginecologia, pode 
procurar neonatologia, 
pediatria, oncologia, centro 
cirúrgico, gerontologia, 
metrologia, entre outras”, 
indicou Elenilde. - Fonte e 
outras informações: (http://
www.unineves.com.br).

Os resultados aponta-
ram que a confiança e 
práticas eficientes de 

relacionamento com o con-
sumidor são essenciais para 
a fidelização e engajamento. 
Além disso, a simplicidade e 
personalização são os dois 
fatores essenciais para ga-
rantir uma boa experiência 
do cliente durante a jornada 
nas organizações. 

Segundo o sócio-líder 
de consumo e varejo da 
KPMG, Fernando Gambôa, 
a necessidade de interagir 
com os clientes de forma 
mais simples e fácil já era 
um ponto de atenção para 
as empresas antes da pan-
demia da Covid-19. “Com a 
propagação da doença glo-
balmente, essa demanda se 
tornou ainda mais evidente, 
já que houve alterações no 
comportamento do consu-
midor e rápida evolução de 
tecnologias voltadas a ofere-
cer uma melhor experiência 
aos clientes”, analisa. 

De acordo com a pesquisa, 
a experiência do cliente 

A confiança e práticas eficientes de relacionamento com o 
consumidor são essenciais para a fidelização e engajamento

Apesar da pandemia ter causado um 
grande impacto em diversos setores 
econômicos, a compra de imóveis na 
Europa obteve recuperação este ano, 
principalmente com a flexibilização 
das fronteiras. Prova disso, são os re-
sultados do balanço da Global Trust, 
especializada em investimentos imo-
biliários em Portugal, que ao longo de 
2021 registrou um aumento no ticket 
médio de 750 mil para 1MM. 

A empresa boutique, responsável por 
mais de 600 compras de imóveis para 
brasileiros em Portugal, aponta ainda 
que o crescimento relacionado ao ano 
anterior foi de 100%, e se comparado 
a 2019, o marco chega na casa dos 
64%. Segundo Cesar Damião, CEO da 
Global Trust, a volatilidade dos juros e 
câmbio com a proximidade das eleições 

e a insatisfação devida à instabilidade 
financeira do país, vêm sendo umas das 
principais justificativas para que cada 
vez mais brasileiros estejam pensando 
em construir uma vida fora do país. 

“Acreditamos que a incerteza econô-
mica no Brasil, o aumento de oportuni-
dades e as possibilidades com fundos 
de investimentos em Portugal tenham 
impactado essa decisão de brasileiros 
pela imigração através do Golden Visa. 
Inclusive, as mudanças propostas 
pelo governo que valem a partir de 
Janeiro, também foram responsáveis 
por essa busca”, explica o executivo, 
ressaltando ainda que, com as novas 
regras, quem quer garantir o Golden 
Visa através do fundo de investimento 
português, o valor de 350 mil passa a 
ser de 500 mil. 

Se tratando dessas alterações no 
programa de residência fixa através da 
compra e investimentos em imóveis em 
terras lusitanas, Damião acredita que 
pode ser uma grande oportunidade 
para descobrir e desenvolver locais 
como Comporta - nova queridinha de 
artistas como Harrison Ford, Kristin 
Scott-Thomas, Madonna e o designer 
global Christian Louboutin - Algarve 
e Alentejo. 

“Os imóveis giram em torno de 500 mil 
a alguns milhões dependendo da região 
e propriedade escolhida. É um investi-
mento valioso, são lugares que estão 
ganhando cada vez mais atenção pelo 
mundo, tanto pelas belezas naturais, 
quanto pela qualidade de vida”, finaliza 
o empresário. Fonte e mais informações: 
(https://globaltrust.com.br/).

A Caixa Econômica Fe-
deral vai disponibilizar, a 
partir do dia 24 de janeiro, 
uma nova linha de crédito 
exclusiva para antecipação 
do pagamento de custos de 
frete. Com taxa de juros a 
partir de 1,99% ao mês, a 
operação de capital de giro 
vai beneficiar toda a cadeia 
de transporte rodoviário 
de carga, ao disponibilizar 
os recursos diretamente na 
conta dos transportadores 
autônomos.

As empresas que contra-
tam serviço de frete a prazo 
poderão solicitar ao banco 
que antecipe seu pagamento 
diretamente para o trans-
portador autônomo, que 
receberá o valor à vista por 
meio de crédito em conta 
da Caixa, inclusive Conta 
Poupança Digital, no Caixa 
Tem. As empresas poderão 
antecipar os fretes que ti-
verem registro no sistema 

da Secretaria da Fazenda 
a partir da emissão do Ma-
nifesto Eletrônico Fiscal, 
documento utilizado pelas 
empresas do ramo, que ar-
mazena informações sobre 
a carga e os responsáveis 
pelo transporte.

A amortização do emprés-
timo é feita em parcela úni-
ca, cujo vencimento será na 
mesma data estipulada pelo 
transportador no MDF-e 
para o pagamento do frete.

Para contratação do Giro 
Caixa Transporte, quando 
a linha estiver operacional, 
as empresas de transporte 
de cargas devem solicitar 
a habilitação do limite em 
qualquer agência da Cai-
xa, mediante avaliação de 
crédito. Após a disponibi-
lização do limite, a opera-
cionalização do crédito será 
realizada digitalmente pelo 
Gerenciador Financeiro do 
banco (AI/Caixa).

Experiência do cliente deve garantir 
simplicidade e personalização

Uma pesquisa realizada pela KPMG analisou as melhores práticas desenvolvidas para a experiência do 
cliente em 26 territórios, com mais de 88 mil clientes entrevistados que avaliaram cerca de 2.900 empresas

aumentando a abrangência 
do conhecimento do cliente 
para ações que sejam de 
interesse efetivo. 

Além desses fatores, a pes-
quisa concluiu que os consu-
midores não abrem mão da 
confiança nas organizações 
para manter o engajamento. 
Com as regulamentações 
que protegem os direitos do 
cliente sobre os dados e a pri-
vacidade, a falta de confiança 
que abrange a segurança ci-
bernética pode gerar o risco 
de solicitações de exclusão 
das informações. 

“Em um cenário de trans-
formações intensas, o suces-
so da experiência do cliente 
dependerá do envolvimento 
de toda a organização de 
forma alinhada e consis-
tente. Para isso, as novas 
tecnologias já sustentam a 
jornada do consumidor de 
ponta a ponta, integrando 
experiências personalizadas 
à simplicidade”, finaliza o 
sócio-líder de experiência 
do consumidor da KPMG, 
Augusto Puliti.
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deve ser simples, perso-
nalizada e atraente. Isso 
significa um tratamento 
específico, no qual ele se 
sinta valorizado para criar 
fidelidade e engajamento. 
Para oferecer um relacio-
namento que supere as ex-
pectativas do cliente, é ne-
cessária uma coordenação 
de processos com o alinha-
mento das práticas de todas 
as áreas da empresa com o 
cliente que promovam um 

profundo entendimento do 
consumidor. 

O relatório apontou que 
as conexões que integram a 
experiência do cliente são 
fundamentais para garantir 
práticas eficientes. Por-
tanto, o conhecimento do 
consumidor, a coordenação 
organizada das experiências 
online e presenciais e o 
estímulo à inovação são ne-
cessários. A personalização 
deve imprimir relevância, 

acontece tanto nos países 
em desenvolvimento, como 
também nos países desen-
volvidos.

Para além da pandemia, 
temos um aumento consi-
derável na expectativa de 
vida da população, pois à 
medida que uma população 
envelhece, os cuidados com 
a saúde tornam-se ainda 
mais necessários. Segundo 
dados do IBGE, em 2060 
um quarto da população 
brasileira será idosa. Um 
estudo global do Conselho 
Internacional de Enferma-
gem apontou que 90% das 
entidades nacionais, ou 
seja, dos conselhos de en-
fermagem, temem também 
esse déficit.

Dentro deste cenário, a 
formação na área de enfer-
magem é cada vez mais ne-

Linha de antecipação de 
frete para caminhoneiros

Em busca de uma nova vida na Europa, 
brasileiros investem em Portugal



O papel da liderança 
na construção 

de um ambiente de 
trabalho saudável

Falar sobre saúde 
mental ficou mais 
comum agora na 
pandemia. Faz sentido

Somente em 2020, se-
gundo a Secretaria Es-
pecial da Previdência 

e Trabalho, mais de 576 mil 
trabalhadores foram afasta-
dos por transtornos mentais 
e comportamentais, uma alta 
de 26% em relação a 2019. De 
acordo com a OMS, o Brasil é 
o país mais ansioso do mundo 
e o quinto mais depressivo. 
Ainda assim, temos uma 
longa luta para quebrar o 
estigma em torno das doen-
ças mentais, principalmente 
dentro das empresas. Trazer 
o assunto para o centro do 
debate já é um bom começo.

Todo mundo em algum 
momento da vida vai sen-
tir ansiedade, é natural e 
saudável - uma resposta do 
inconsciente que nos protege 
de perigos. Mas ela passa a 
ser um mal quando começa a 
atrapalhar a rotina. E por que 
não falamos sobre isso? Nas 
empresas, uma das razões é 
o culto à produtividade e o 
medo de dizer que não está 
bem. Ainda sobra desinforma-
ção e silêncio, muito silêncio. 

Silêncio que é fruto de 
estruturas organizacionais 
carentes de canais com essa 
finalidade. Se o colaborador 
está insatisfeito com o vale ali-
mentação ele pode reclamar 
com o seu superior direto e/
ou com o departamento de 
Recursos Humanos. Agora, se 
ele não está desempenhando 
bem uma função porque tem 
alguma fobia, onde pedir 
ajuda? 

O grande desafio das em-
presas é criar um clima de 
acolhimento para que todos 
se sintam à vontade para 
compartilhar inseguranças 
e se ajudarem. Para que isso 
aconteça, a liderança também 
precisa estar alinhada com 
este propósito. E qual o papel 
da liderança na construção 
um espaço de trabalho saudá-
vel? Principal e coadjuvante, 
ao mesmo tempo. 

No protagonismo, vale 
lembrar da expressão que diz 
que o exemplo vem de cima, 
principalmente em relação à 
conscientização. Quando a 
principal figura de uma em-
presa se posiciona genuina-
mente sobre temas sensíveis, 
ela ajuda no desenvolvimento 
de um laço de empatia com 
os demais. Mas saúde mental 
não precisa estar na pauta 
somente do RH ou do CEO. 

É papel da gestão comparti-
lhar essa tarefa com os outros 
líderes, criando um ambiente 
de responsabilidade coletiva 
onde chefes não minimizam 
as dores dos colaboradores, 

onde haja sempre diálogo 
claro e, na medida do possível, 
com flexibilidade e autonomia 
no trabalho. São ações que 
ajudam na redução do estres-
se e fazem com as pessoas 
se sintam compreendidas e 
abertas para falar sobre seus 
sentimentos. 

É importante ter em mente 
que o ambiente é determinan-
te para o pedido de ajuda e ele 
é necessário para a busca de 
auxílio qualificado. Por isso, é 
fundamental treinar gestores 
para terem esse olhar mais 
sensível, que seja capaz de 
identificar colaboradores com 
dificuldades, ouvi-los e, se 
preciso, orientar na busca por 
ajuda médica ou psicológica.

Desenvolver projetos es-
pecíficos para cuidar da 
saúde mental funciona, mas 
o grande gol está em trans-
formar isso em cultura. Ou 
seja, inspirar outras pessoas 
a replicarem a prática do aco-
lhimento, não só os gestores. 
Mas isso está diretamente li-
gado à forma como a empresa 
lida com o erro. Ambientes em 
que a tolerância zero impera 
desestimulam profissionais 
a se abrirem, seja para falar 
de saúde mental ou até para 
apontarem melhorias e novas 
ideias.

O home office acabou 
acelerando o debate sobre 
a importância das empresas 
serem reconhecidas como 
locais mentalmente segu-
ros e até mesmo facilitou o 
processo. Anteriormente, no 
trabalho presencial, era mais 
desafiador para o funcioná-
rio ir até a sala/mesa do seu 
gerente para falar sobre suas 
dificuldades emocionais, 
seja por medo de atrapalhar 
ou receio de ser ouvido por 
outros colegas. 

A distância física quebrou 
essa barreira da vergonha e é 
um legado que ficará conosco. 
Hoje, todo mundo se sente 
mais à vontade para mandar 
uma mensagem de texto. O 
contato remoto tem o ponto 
positivo da privacidade “one 
to one”. 

A construção de um am-
biente seguro e empático 
deve permear todas as deci-
sões da empresa, inclusive as 
de negócios. Ajudar as pesso-
as a serem felizes também é 
uma responsabilidade dupla: 
uma de caráter financeiro 
e outra, social. Porém, não 
criar falsas expectativas é 
essencial. 

Não dá para resolver todos 
os problemas e muito menos 
interferir na esfera privada do 
indivíduo. É necessário bus-
car o equilíbrio. Nem sempre 
é fácil equilibrar os dois lados, 
mas é possível.

(*) - É presidente da ao³ 
(https://ao3tech.com/).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas
CNPJ 61.407.060/0001-18

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. nossas demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas respectivas correspondentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.  São Paulo, 30 de julho de 2021 A Administração

Ativo  31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante  21.045.938,63 22.664.123,23
Caixa e Bancos  225.675,69 412.177,87
Aplicações Financeiras  5.149.784,19 6.211.509,24
Duplicatas a Receber  9.036.407,25 7.492.579,12
Estoques  5.037.006,00 5.302.369,51
Outros Créditos  1.597.065,50 3.245.487,49
Ativo Não Circulante  7.659.492,40 6.830.619,11
Créditos com outras empresas  - -
Investimentos  23.035,64 23.035,64
Imobilizado  7.618.273,28 6.787.436,31
Intangível  18.183,48 20.147,16
Total do Ativo  28.705.431,03 29.494.742,34

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em R$ 1,00) Demonstração do Resultado dos Exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em R$ 1,00)

Discriminação  31/12/2020 31/12/2019
Receita Operacional
Vendas Líquidas  53.168.986,15 47.587.530,53
Custos dos Produtos Vendidos  (41.994.697,08) (37.183.946,00)
Lucro Operacional Bruto  11.174.289,07 10.403.584,53
Despesas Operacionais  (6.592.328,91) (3.928.728,52)
Despesas Administrativas  (2.720.809,83) (1.603.126,80)
Despesas Comerciais  (3.923.879,69) (2.305.163,60)
Despesas Tributárias  (10.699,99) (36.781,90)
Despesas Não Operacionais  - (3.999,98)
Outras Receitas  63.060,60 20.343,76
Resultado antes das Receitas 
 e Despesas Financeiras  4.581.960,16 6.474.856,01
Receitas Financeiras  254.767,61 529.745,89
Despesas Financeiras  (232.125,36) (282.175,32)
Resultado Operacional antes
 do IRPJ E CSSL  4.604.602,41 6.722.426,58
Imposto de Renda da Pessoa
 Jurídica - IRPJ  (1.372.705,62) (1.245.803,88)
Contribuição Social Sobre Lucro
 Líquido - CSSL  (737.813,86) (666.586,96)
Resultado Líquido do Período  2.494.082,93 4.810.035,74
Lucro Líquido por Ação  R$ 0,0656 R$ 0,1266
Demonstração dos Fluxos de Caixas (Método Indireto) dos Exercícios

Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em R$ 1,00)

Atividades Operacionais  31/12/2020 31/12/2019
1) Resultado do exercício  2.494.082,93 4.810.035,74
Ajustes para conciliar o resultado às
 disponibilidades geradas pelas
  atividades operacionais:
Receitas/Despesas que não
 afetaram o caixa:  - 1.079.727,43
Depreciações e amortizações  1.303.436,71 -
Baixa de valor residual pela venda de bens  2.789,16 -
Ajustes de exercícios anteriores
Lucro líquido ajustado  3.800.308,80 5.889.763,17
Variações nos ativos e passivos:
Redução em contas a receber  (1.543.828,13) 1.647.286,63
ICMS S/ imobilizado transferido
 p/contas a receber
Aumento nos estoques  265.363,51 (781.078,05)
Aumento de impostos a compensar
 e outros créditos  1.648.421,99 (33.082,68)
Redução em fornecedores  452.783,72 (501.168,91)
Aumento em contas a pagar e provisões  105.769,47 110.121,52
Aumento na provisão para contingência  - -
Aumento de Financiamentos e Empréstimos  (853.112,33) 1.088.624,92
Aumento em impostos e contribuições  (280.266,87) 158.484,00
2) Disponibilidade líquida da
 atividade operacional  (204.868,64) 1.689.187,43
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Compras do imobilizado  (2.135.099,16) (3.226.416,65)
Compras do intangivel  - -
3) Disponibilidade líquida da
 atividade de investimento  (2.135.099,16) (3.226.416,65)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento:
Pagamento de dividendos referente
 a exercícios anteriores  (1.969.845,02) (1.745.158,76)
Pagamento de dividendos referente
 ao crédito no exercício  (738.723,21) (1.019.899,03)
4) Disponibilidade líquida da
 atividade de financiamento  (2.708.568,23) (2.765.057,79)
5) Aumento Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa  (1.248.227,23) 1.587.476,16
(Redução)/Aumento nas disponibilidades
No inicio do período  6.623.687,11 5.036.210,95
No final do período  5.375.459,88 6.623.687,11
Aumento/(Redução Líquida) em
 Caixa e Equivalentes de Caixa  (1.248.227,23) 1.587.476,16

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em R$ 1,00)
Discriminação  Capital Social Reserva Legal Lucros Acumulados Saldo
Saldo em 31/12/2018  1.000.000,00 492.697,35 15.758.625,33 17.251.322,68
Distribuição de Dividendos  - - (3.000.000,00) (3.000.000,00)
Resultado do Exercício  - - 4.810.035,74 4.810.035,74
Saldo em 31/12/2019  1.000.000,00 492.697,35 17.568.661,07 19.061.358,42
Distribuição de Dividendos  - - (3.000.000,00) (3.000.000,00)
Resultado do Exercício  - - 2.494.082,93 2.494.082,93
Aumento do Capital  6.600.000,00 - (6.600.000,00) -
Aumento da Reserva Legal  - 240.501,79 (240.501,79) -
Saldo em 31/12/2020  7.600.000,00 733.199,14 10.222.242,21 18.555.441,35

Passivo  31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante  8.587.399,81 8.291.821,77
Fornecedores  3.865.020,15 3.412.236,43
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias  801.437,19 1.249.020,30
Provisão Para Férias a Pagar  739.918,78 467.371,59
Outras Contas a Pagar  2.634.153,26 2.342.182,97
Financiamentos e Emprestimos  546.870,43 821.010,48
Passivo Não Circulante  1.562.589,87 2.141.562,15
Financiamentos e Empréstimos  1.527.589,87 2.106.562,15
Provisão Para Contingência  35.000,00 35.000,00
Patrimônio Líquido  18.555.441,35 19.061.358,42
Capital Social  7.600.000,00 1.000.000,00
Reserva Legal  733.199,14 492.697,35
Lucros Acumulados  10.222.242,21 17.568.661,07
Total do Passivo  28.705.431,03 29.494.742,34

O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ENCONTRAM-SE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

Nota 1 - Contexto Operacional: A companhia tem como atividade principal 
a fabricação de bulas e rótulos para atender a demanda de laboratórios 
farmacêuticos. Nota 2 - Apresentação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas 
contábeis emanadas da legislação societária brasileira e de conformidade 
com os princípios contábeis constantes da Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 
11.941/2009, que modificaram e introduziram novos dispositivos e conceitos 
à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). Nota 3 - Principais 
práticas contábeis adotadas: a) As receitas e despesas foram apropriadas 
pelo regime da competência de exercício. b) Os estoques de produtos em 
processo e acabados foram avaliados de conformidade com o disposto no 
artigo 308 do Decreto nº 9.580 de 22/11/2018 (RIR). c) As depreciações dos 
bens do Ativo Imobilizado foram calculadas pelo sistema linear, tendo sido 
aplicadas as taxas que consideram seu período de tempo de vida útil. d) O 
imposto de renda, a contribuição social, os créditos tributários, bem como 
os demais tributos foram calculados de acordo com a legislação vigente. 
Nota 4 - Outros Créditos-Ativo:Descrição  31/12/2020 31/12/2019
Outros Valores a Receber  33.462,90 75.915,45
Despesas Antecipadas  22.863,16 23.389,56
Adiantamentos  484.740,83 288.102,63
Adiantamentos a Fornecedores  277.409,90 2.225.688,63
Impostos e Contribuições  778.588,71 632.391,22
Total  1.597.065,50 3.245.487,49
Nota 5 - Ativo Imobilizado:
    31/12/2020 31/12/2019
  Valor Depre- Valor Valor
Descrição   Corrigido ciações residual residual
Máquinas e 
 Ferramentas  18.406.411,63 12.561.872,95 5.844.538,68 6.044.934,82
Imobilizações 
 em Andamento  198.265,00 - 198.265,00 198.265,00
Instalações 
 Industriais  459.177,16 199.468,33 259.708,83 57.959,65
Móveis e 
 Utensílios  254.596,77 171.928,29 82.668,48 63.252,17
Veículos  181.853,30 59.620,46 122.232,84 136.070,52
Benfeitorias  597.165,01 438.920,81 158.244,20 171.853,40
Telefones e 
 Equipamentos  18.024,12 18.024,12 - -
Processamento 
 de Dados  550.461,56 527.872,26 22.589,30 34.054,89
Importação em 
 Andamento  930.025,95 - 930.025,95 81.045,86
Total do Ativo 
 Imobilizado  21.595.980,50 13.977.707,22 7.618.273,28 6.787.436,31
Nota 6 - Intangível:    31/12/2020 31/12/2019
  Valor Amorti- Valor Valor
Descrição  Corrigido zações residual residual
Direito de Uso Telefônico  16.813,10 - 16.813,10 16.813,10
Direito de Uso Software  21.794,89 20.424,51 1.370,38 3.334,06
Total  38.607,99 20.424,51 18.183,48 20.147,16
Nota 7 - Financiamentos e Empréstimos:
    31/12/2020 31/12/2019
  Saldo anterior Amorti- Saldo a Saldo a
Descrição  Empréstimos zações Amortizar Amortizar
Banco do Brasil
 S/A. Finame 1  338.343,75 338.343,75 - 338.343,75
Banco do Brasil
 S/A. Finame 2  855.728,88 193.750,08 661.978,80 855.728,88
Banco Santander
 S/A. Finame  1.733.500,00 321.018,50 1.412.481,50 1.733.500,00
Total  2.927.572,63 853.112,33 2.074.460,30 2.927.572,63
Empréstimos a Pagar a Curto Prazo   546.870,43 821.010,48
Empréstimos a Pagar a Longo Prazo   1.527.589,87 2.106.562,15
Total de Empréstimos a Pagar   2.074.460,30 2.927.572,63

Nota 13 - Despesas Operacionais - Tributárias:
Descrição  31/12/2020 31/12/2019
Multa e/ou Juros sobre débito fiscal  5.296,19 1.560,48
ISS QN  2.537,52 -
Contribuição Sindical Patronal  1.972,07 8.903,25
Impostos e Taxas  894,21 26.134,61
Imposto sobre Operações Financeiras  - 162,36
Impostos Federais  - 21,20
Total  10.699,99 36.781,90
Nota 14 - Capital Social: O capital social, no valor de R$ 7.600.000,00 é re-
presentado por 38.000.000 de ações ordinárias nominativas, com valor nominal 
de R$0,20 cada uma, totalmente integralizadas, conforme estatuto social.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Banco do Brasil S/A. Finame 1, em 31/12/2020: Contrato de Abertura de 
Crédito Fixo, firmado com o Banco do Brasil S/A. com recursos originários 
de repasses do FINAME, no valor de R$ 3.609.000,00,com vencimento final 
em 15/09/2020; contrato liquidado. Banco do Brasil S/A. Finame 2, em 
31/12/2020: Contrato de Abertura de Crédito Fixo, firmado com o Banco do 
Brasil S/A. com recursos originários de repasses do FINAME, no valor de 
R$ 1.550.000,00, com vencimento final em 15/07/2024,40 parcelas a pagar 
no valor de R$ 16.145,84 cada parcela, mais 1 (uma) parcela no valor de R$ 
16.145,20, totalizando em 31/12/2020 o valor de R$ 661.978,80, corrigidos 
no pagamento das parcelas, pela incidência da taxa de juros de 4,5% 
a.a.. Banco Santander S/A. Finame, em 31/12/2020: Cédula de Crédito 
Bancário - BNDES FINAME, firmado com o Banco Santander (Brasil) S/A. 
no valor de R$ 1.733.500,00, acrescidos de juros pré-fixados com a taxa 
fixa do BNDES de 6,399357% a.a., com vencimento inicial em 15/04/2020 
e vencimento final em 15/09/2024, em 43 parcelas iguais de R$ 32.101,85 
e 1 parcela de R$ 32.101,95. 
Nota 8 - Outras Contas a Pagar:
Descrição  31/12/2020 31/12/2019
Outras Contas a Pagar  318.514,88 317.976,36
Compromissos Societários a Pagar  2.315.638,38 2.024.206,61
Total  2.634.153,26 2.342.182,97
Nota 9 - Composição da Receita Operacional - Vendas Líquidas:
Descrição  31/12/2020 31/12/2019
Receita Bruta - Vendas  65.955.729,32 58.548.699,13
Devoluções e Abatimentos  (654.006,71) (356.514,66)
Impostos S/Vendas e Serviços  (12.242.734,68) (10.653.285,78)
Impostos S/Devolução de Vendas  109.998,22 48.631,84
Total  53.168.986,15 47.587.530,53
Nota 10 - Custos dos Produtos Vendidos:
Descrição  31/12/2020 31/12/2019
Custo das Matérias Primas  22.199.678,07 18.837.224,57
Custo de Mão de Obra Direta  10.781.157,13 7.895.769,12
Gastos Gerais de Fabricação  9.013.861,88 10.450.952,31
Custos dos Produtos Vendidos  41.994.697,08 37.183.946,00
Nota 11 - Despesas Operacionais - Administrativas:
Descrição  31/12/2020 31/12/2019
Assistencia Médica e Social  515.726,47 317.032,93
Serviços de Terceiros  448.789,53 -
Despesas com Informática  361.700,36 232.827,06
Folha de Pagamento  342.784,44 343.851,02
Conservação e Limpeza  236.367,44 84.741,64
Honorários Profissionais  190.801,35 10.469,00
Outras  114.643,43 130.181,78
Honorários da Diretoria  180.000,00 170.000,00
INSS  130.246,45 120.903,97
Água, Luz, Gás e Telefone  111.298,95 118.382,74
Material de Escritório  88.451,41 74.736,66
Total  2.720.809,83 1.603.126,80
Nota 12 - Despesas Operacionais - Comerciais:
Descrição  31/12/2020 31/12/2019
Fretes e Carretos  1.776.063,14 931.835,94
Comissões  1.242.274,30 668,85
Folha de Pagamento  400.613,87 435.350,02
Outras  209.869,82 130.017,49
INSS  170.923,02 164.382,63
Honorários da Diretoria  120.000,00 110.000,00
Despesas com Representação  2.481,29 489.178,98
Despesas com Viagens  1.654,25 43.729,69
Total  3.923.879,69 2.305.163,60

Diretoria Executiva
 Patrícia Beltran Fernandes Nelson Fernandes Flávio Tadeu Barbosa Carlos Francisco Fernandes Junior
 Diretora Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Financeiro Diretor Técnico Industrial
 Coraci Gallo Barbosa Odila de Camargo Fernandes Armando Scuotto Filho
 Diretora Adjunta Diretora Comercial Contador - CRC 1SP 106.182/O-5

Construir ficou 
14,03% mais caro em 2021

O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INC-
C-M) subiu 0,30% em dezembro, desacelerando em relação a 
novembro, quando o indicador aumentou 0,71%. Os dados foram 
divulgados hoje (23) pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) 
da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com isso, o acumulado do ano e de 12 meses ficou em 14,03%, 
bem acima do verificado em 2020, quando o indicador fechou 
o ano com alta de 8,66%. No mês, a taxa dos materiais, equipa-
mentos e serviços ficou em 0,49%, depois de subir 1,11% em 
novembro. A elevação da parte de materiais e equipamentos 
foi de 0,48% em dezembro, com decréscimo em três dos quatro 
subgrupos componentes. 

O destaque foram os materiais para estrutura, cuja taxa passou 
de 0,73% para -0,45%. A variação dos serviços passou de 0,49% 
em novembro para 0,57%, com destaque para o aumento da 
refeição pronta no local de trabalho, que passou de 0,49% para 
1,97% em dezembro. No mês, a mão de obra variou 0,10%, depois 
de subir 0,28% em novembro.

Entre as capitais pesquisadas, seis tiveram redução na variação 
de suas taxas, na passagem de novembro para dezembro: Salva-
dor (de 0,44% para 0,11%), Brasília (2,27% para 1,01%), Belo 
Horizonte (0,30% para -0,13%), Recife (0,71% para 0,29%), Rio 
de Janeiro (0,58% para 0,31%) e São Paulo (0,66% para 0,25%). 

Apenas Porto Alegre apresentou acréscimo em sua taxa de 
variação, onde o INCC-M passou de 0,27% em novembro para 
0,43% em dezembro (ABr).

O Metaverso deve amplificar essa 
experiência, espelhando o mundo 
real no ambiente virtual por meio 

do uso de avatares 3D e realidade virtual 
e aumentada. 

O tema suscitou debates e polêmicas na 
web ao longo de 2021 e, como consequên-
cia, obteve 84 mil menções nas redes 
sociais, atingindo o pico no dia 28 de ou-
tubro, quando o Facebook se apresentou 
ao mercado como Meta. Essa análise foi 
feita pela Comscore, parceira reconhecida 
para planejamento, transações e medição 
de audiência digital em diferentes plata-
formas, que elencou diferentes destaques 
a respeito do novo mundo virtual. 

O report indica que as menções ao Me-
taverso foram feitas por 29 mil autores 
únicos e estiveram relacionadas aos se-
guintes trending topics:  realidade virtual; 
first airdrop; e precious gem marketplace 
(mercado de jóias preciosas). O assunto 
foi abordado em sua maioria (82%) pelo 
público masculino, interessado em tecnolo-
gia, negócios, livros e família/paternidade, 

proveniente dos meios artístico,  educador/
estudantil e legal. 

Apesar de instigar muitas dúvidas, a 
chegada do Metaverso deve ser transforma-
dora e promete promover novos tipos de co-
nexões humanas e potencializar diferentes 
formas de trabalho, lazer e entretenimento. 
O relatório da Comscore investigou, ainda, 
quem são os early adopters de tecnologia no 
Brasil e descobriu que trata-se de um grupo 
equilibrado em relação a gênero - 48,7% 
homens x 51,3% mulheres -, formado, em 
sua maioria (37%), por casais jovens ou 
mais velhos sem filhos. 

Identificou-se ainda que, dentro de um 
universo de 115 milhões de internautas, 65 
milhões declararam que é importante para eles 
a sincronização de todos os seus dispositivos 
eletrônicos, e mais da metade (aproximada-
mente 60 milhões) concorda com a afirmação 
de que a qualidade do contato humano foi 
melhorada por meio da tecnologia.

Apesar do Metaverso se apresentar ainda 
em estágio inicial, muitas tecnologias que 
o envolvem estão em rápido processo de 

evolução. Uma proposta de expansão de 
inovações por meio dos videogames, por 
exemplo, pode definir o público gamer 
como os legítimos early adopters do Me-
taverso. Entre eles, mais de 19 milhões se 
consideram expert advisors ou persuasores 
no assunto. Entre seus sites e aplicativos 
preferidos no mundo virtual estão: Activi-
sion Blizzard, Twitch e Garena.

“O Metaverso deve iniciar um novo capí-
tulo no mundo conectado e, certamente, 
irá dominar muitas das narrativas futuras 
entre marcas e consumidores. Apesar da 
crescente fusão entre real e virtual trazer 
muitos questionamentos a respeito do 
futuro social e das relações humanas, essa 
inovação envolve uma ampliação da cone-
xão entre pessoas, representadas por seus 
avatares, por meio da tecnologia. 

Assim será possível interagir, vender, en-
sinar e se relacionar de uma maneira ainda 
mais potente”, destaca Alejandro Fosk, 
Gerente Geral da Comscore na América 
Latina. - Fonte e mais informações: (www.
comscore.com).

Metaverso contabiliza 
84 mil menções nas redes sociais
A tendência para um futuro próximo é que toda e qualquer atividade se transforme em entretenimento por meio 
da tecnologia
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 28 de dezembro de 20216

GabrielPevide_CANVA

Thássia Gonçalves (*)

Pensando nesse cenário, cheguei à conclusão de 
que estamos imersos em um emaranhado histó-
rico de conquista de espaço e, ao mesmo tempo, 

enfrentando ainda inúmeros desafios. Citarei os prin-
cipais abaixo:

Diversidade - Boa parte dos avanços que temos acom-
panhado no mercado deve-se ao holofote que o tema tem 
ganhado. Felizmente, a diversidade tem sido uma pauta 
recorrente nas empresas, inclusive com a criação de vagas 
afirmativas, que estabelecem a preferência por pessoas 
negras, mulheres, PCD (pessoas com deficiência), pessoas 
LGBTQI+, entre outros. 

Essa é uma importante forma de minimizar e combater 
o preconceito estrutural dos processos de recrutamento 
e seleção. Cabe salientar ainda que o RH – tanto interno 
quanto o realizado por consultorias – tem trazido aspectos 
bastante relevantes para a ampliação do quadro feminino 
na área. Em muitos processos seletivos, os avanços vão na 
direção de empresas atentas aos diálogos gerados pelos 
prejuízos dos 'vieses inconscientes'.

Ou seja, muitos candidatos já não aceitam mais per-
guntas ligadas a estado civil, se a mulher tem filhos ou se 
pretende engravidar. Inclusive, tem sido cada vez mais 
comum os casos de mulheres que são contratadas ou 
mesmo promovidas durante uma gestação. Isso elimina 
importantes entraves que prejudicavam a presença e o 
crescimento delas nas empresas.

Flexibilidade e inclusão - Além disso, o trabalho 
remoto estabelecido por muitas empresas durante a 
pandemia, permitiu que mais mulheres, especialmente as 
que são donas de casa e/ ou mães e/ou estudam, tivessem 
horários mais flexíveis, permitindo o cumprimento de 
suas múltiplas jornadas. Soma-se a isso o fato que muitas 
estão se sentindo mais à vontade para compartilhar suas 

mulheres que compartilham das mesmas dores e propó-
sitos - tem surtido efeito no empoderamento delas.

Há também outro ponto importante a destacar aqui, 
que é o papel das empresas em incentivar a iniciação do 
gênero já nas vagas de base. É fundamental a abertura 
de oportunidades juniores ou em nível ainda mais inicial 
para que elas possam conquistar seu espaço dentro das 
cadeiras de TI, de forma gradual e contínua.

Formação - Contudo, o maior desafio enfrentado está 
no processo de formação. Ainda na educação infantil, 
as meninas raramente são incentivadas nas matérias de 
exatas, como matemática e física, por exemplo, que são 
disciplinas fundamentais para quem trabalha com TI. 

É preciso deixar no passado a ideia de que essas ativi-
dades são masculinas e estimulá-las desde muito cedo a 
experimentá-las com menos resistência e objeção.

Quando conseguem vencer essa barreira e se capacitar 
tecnicamente para a área, as mulheres podem até dispor 
de certa vantagem competitiva frente aos homens. Elas 
costumam ser bastante detalhistas, conseguindo enxergar 
o todo – sem perder a visão das partes. 

Há estudos que mostram que o olhar feminino é 360º, 
sendo capaz de ser multitarefa, mas sensível e técnico/
estratégico ao mesmo tempo. Isso faz com que, por mais 
que encontrem barreiras iniciais, uma vez que entram 
nessa carreira, elas tendem a deslanchar.

Preconceito - Apesar dos avanços, mais de 80% das 
mulheres que trabalham com tecnologia afirmam já terem 
vivenciado preconceito de gênero, segundo uma pesquisa 
realizada pela Yoctoo em 2021. De acordo com 63% das 
entrevistadas, é nas empresas onde o preconceito mais 
acontece. 

Para elas, o maior desafio é ter que provar sua própria 
competência técnica o tempo todo (82%). Na sequência, 
aparece a dificuldade em serem respeitadas por pares, 
superiores e subordinados do gênero masculino (51%). 
Boa parte desse preconceito é percebido pela falta de 
equidade salarial. Homens ainda ganham mais que as 
mulheres, mesmo quando exercem a mesma função. 

Em consequência de toda essa jornada desafiadora e 
cheia de entraves, elas também costumam ocupar menos 
cargos na liderança. Por fim, embora a área de tecnologia 
reserve muitos desafios às mulheres, é inegável que aque-
las que conseguem superá-los não se arrependem de suas 
batalhas. Elas são apaixonadas pela profissão! É preciso 
deixar o medo de lado e 'arregaçar as mangas'. Não se 
pode permitir o abuso ou desvalorização da mulher em 
nenhum ambiente e/ou profissão.

Se a sua empresa não a valoriza, denuncie e procure 
meios de estar em um ambiente propício para seu desen-
volvimento profissional. Se necessário, mude de empresa. 
Vá em busca de seus sonhos e não permita que ninguém 
determine o que você deve ou não fazer ou se tem ou 
não aptidão para determinada área. Afinal, respondendo 
a minha própria pergunta inicial: lugar de mulher é onde 
ela quiser!

(*) - É headhunter na Yoctoo, consultoria boutique de recrutamento e seleção 
especializada em TI e digital (https://www.yoctoo.com/pt).

SH
O

TP
R

IM
E_

C
A

N
VA

W
av

eb
re

ak
m

ed
ia

_C
A

N
VA

Você sabia que as mulheres representam apenas 20% do total de profissionais na área de TI no Brasil? Apesar disso, dados do 
Caged apontam um crescimento de 60% na representatividade feminina no setor nos últimos cinco anos -  

passando de 27,9 mil mulheres para 44,5 mil.

conquistas e desafios por meio de comunidades dedicadas 
exclusivamente ao tema. 

Nesse contexto, temos visto um crescimento das mento-
rias ou programas de capacitação profissional de mulheres 
com mais experiência no ramo ajudando e inspirando 
outras que queiram iniciar em carreiras de tecnologia e, 
juntas, elas vão conquistando e consolidando o seu espaço 
no mercado.

Também vejo surgir muitos projetos, da própria iniciativa 
privada, para proporcionar cursos gratuitos que contri-
buam para a inclusão feminina no mercado de trabalho 
de tecnologia, seja para iniciantes no mercado, seja para 
mulheres que queiram mudar de carreira, de diversas 
idades e perfis.

Esse sentimento de pertencimento e sororidade – termo 
que ficou conhecido no mercado como sendo a união de 

rePresentativiDaDe FeMinina no setor
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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: CARLOS EDUARDO DE LIMA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Batalha - AL, data-nascimento: 28/07/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Carlos da Silva e de Elenilda Cosme 
de Lima. A pretendente: ADRIANE ALVES DE SOUZA, profissão: garçonete, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/2001, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Francisco Teixeira de Souza e de Adriana da 
Silva Alves. R$ 14,55

O pretendente: VINICIUS RIBEIRO ANDENA, profissão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Nortiel Andena e de Lucia Ribeiro. A pretendente: JANAI-
NA APARECIDA DE SOUZA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
Nova Fátima - PR, data-nascimento: 26/02/1987, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Lucinete Fátima de Souza. R$ 14,55

O pretendente: VAGNER LUIS DO NASCIMENTO BOLDRIM, profissão: funcionário 
público estadual, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarujá - SP, data-nascimento: 
16/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Valmir Boldrim e de 
Luzia do Nascimento Boldrim. A pretendente: SHEILA DA CRUZ, profissão: funcionária 
pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/09/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jose Antonio da Cruz 
e de Maria Isabel Fonseca. R$ 14,55

 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: JOSÉ EDVALDO LOPES DA GAMA, profissão: operador de empilhadei-
ra, estado civil: solteiro, naturalidade: em Alagoinha, PE, data-nascimento: 11/06/1966, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria das Dores Lopes da 
Gama. A pretendente: JOSEFA CAVALCANTE, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Areia, PB, data-nascimento: 17/04/1968, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pedro Cavalcante e de Maria Félix de Mélo.

O pretendente: BRUNO GABRIEL DOS SANTOS SILVA, profissão: estampador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 09/06/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Claudio dos Santos Silva e de 
Flavia Alves dos Santos. A pretendente: MICHELE NUNES COSTA, profissão: agente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-
nascimento: 15/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Erivaldo Alves Costa e de Maria do Socorro Francisca Nunes.

O pretendente: LUIS CARLOS SANTOS RODRIGUES DE MORAIS, profissão: gerente 
de projetos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
08/01/1988, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Reinal-
do Rodrigues de Morais e de Terezinha Maria dos Santos. A pretendente: WÉRICKA 
JACINTO DE SOUZA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Perus, SP, data-nascimento: 29/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Getulio Jacinto de Souza e de Rita Coração de Jesus.

O pretendente: MIZAEL BENTO FELIPE CARDOSO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Campo Maior, PI, data-nascimento: 22/10/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Bispo Cardoso e de Jeane Maria 
Felipe de Jesus. A pretendente: KEROLEN DA SILVA CAMPOS, profissão: designer de 
moda, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/05/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Ferreira Campos 
e de Luciana da Silva.

O pretendente: EDMILSON ELIZEU DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Igaci, AL, data-nascimento: 23/08/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elizeu Pedro da Silva e de Alice Amara da Silva. A 
pretendente: ANATALICE DOS SANTOS FERREIRA, profissão: chapeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Feira de Santana, BA, data-nascimento: 30/12/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eziquiel Costa Ferreira e de Orenice 
Alves dos Santos.

O pretendente: MÁRIO DA SILVA BARRETO, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Maiquinique, BA, data-nascimento: 14/09/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adimilson Silva Barreto e de Maria 
Eliene Pereira da Silva. A pretendente: LUDIMILLA GONÇALVES MOURA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Cruz do Piauí, PI, data-nascimento: 
22/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Saturnino 
Antonio de Moura e de Lucilene Gonçalves Carvalho.

O pretendente: ANDRE WILSON GARANDI DE SOUZA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 12/01/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Wilson Anastacio de Souza e 
de Edmée Nunes Garandi de Souza. A pretendente: ALESSANDRA CRISTINA CHAVES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
04/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Florentino de 
Jesus Chaves e de Maria Cristina de Souza Chaves.

O pretendente: PAULO EDUARDO GOMES JUNIOR, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Eduardo Gomes e de Monica 
Bastos Lopes. A pretendente: KATHELYN PONTES HAUPT, profissão: auxiliar de 
escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
01/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério Haupt 
e de Neire Pereira Silva Pontes.

O pretendente: MIGUEL GONÇALVES DE LIMA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jequitaí, MG, data-nascimento: 29/09/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Bento Gonçalves de Lima e de Laudelina Pacheco de 
Lima. A pretendente: EDNEIA ALVES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Coração de Jesus, MG, data-nascimento: 20/01/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldir Mário Alves da Silva e de Marlí 
de Jesus Silva.

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: PABLO RICARDO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/07/1997, alimentador de linha de produção, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Vania Maria Ferreira da Silva; A pretendente: 
NICOLE BRAGA ROSA, brasileira, solteira, nascida aos 02/10/1997, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Israel Rosa e de 
Suzimeire Braga Prado.

O pretendente: LEONIDAS RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/08/1982, coveiro, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Sinvaldo Ribeiro da Silva e de Zilda Rosa da Silva; A 
pretendente: SUÉLIA SOUSA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 23/06/1993, 
do lar, natural de Anagé - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Rosimeire Sousa Santos.

O pretendente: JOSÉ RONEUDO VENCESLAU DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 01/10/1973, carreteiro, natural de Orós - CE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Fernandes de Lima e de Teresinha Venceslau de Lima; A pretendente: 
ROSANGELA PIRES DA PENHA, brasileira, divorciada, nascida aos 01/07/1979, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lelinho 
Domingues da Penha e de Maria Pires da Penha.

O pretendente: RICHER DA SILVA DUARTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/11/1996, 
controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Soares Duarte e de Sandra Maria Silva Companheiro; A pretendente: 
CARLA ROSA MEDINA DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 06/05/1999, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos 
Silva de Jesus e de Clotilde Silva Medina.

O pretendente: SANDRA MARIA DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 
14/02/1984, bancária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Jader Oliveira da Costa e de Maria do Socorro da Conceição; 
A pretendente: CRISTINA PEREIRA DA INVENÇãO, brasileira, divorciada, nas-
cida aos 25/07/1979, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Jorge Pereira da Invenção e de Maria da Penha Gedra 
da Invenção.

O pretendente: LUCIANO OSCAR OROS, argentino, solteiro, nascido aos 
07/06/1981, supervisor de manutenção, natural da Argentina, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Oscar Cipriano Oros e de Graciela Bucilachi de Oros; A 
pretendente: SUE ELLEN RAMOS DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 02/01/1982, psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Severino Ramos de Oliveira e de Maria de Lourdes da 
Silva Oliveira.

O pretendente: ODAIR VIEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/04/1977, 
operador de máquina, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Odilon Vieira Lima e de Alma Leda Marlene Vieira Lima; A pretendente: 
ROSANGELA LOPES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/10/1979, auxiliar 
de sala, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Milton Apolinário da Silva e de Doraci Lopes da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: GABRIEL CAVALCANTI RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/10/1995), estado civil solteiro, profissão 
gestor, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, filho de Edson Martins Rodrigues e 
de Jocilene Cavalcanti. A pretendente: ISABELLA RODRIGUES ALVES, de naciona-
lidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (15/07/1995), estado 
civil solteira, profissão assistente jurídica, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Alves e de Valeria Rodrigues. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço, do 1º Subdistrito, Guarulhos, neste Estado, a 
qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: ADELINO FRANCISCO CIPRIANO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Sabino - SP, no dia (13/03/1944), estado civil viúvo, profissão aposentado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Cipriano e de Irmelinda 
Maria da Conceição. A pretendente: IVONEIDE ALVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Cachoeirinha - PE, no dia (04/06/1965), estado civil divorciada, 
profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz 
Alves da Silva e de Helena Maria da Silva.

O pretendente: FERNANDO FORMAGIO ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia (08/06/1976), estado civil solteiro, 
profissão policial militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Jose Duarte Alves e de Aparecida Regina Formagio Alves. A pretendente: RENATA 
NOVAES DE SÁ, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no 
dia (28/09/1988), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Sergio de Sá e de Ivanilde da Silva 
Novaes de Sá.

O pretendente: TIAGO ALVES FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (05/12/1983), estado civil divorciado, profissão 
coordenador de inventário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Ferreira dos Santos e de Clais Alves Santa Rosa Ferreira dos Santos. A 
pretendente: BRUNA CAVALCANTE MACIEL, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/01/1991), estado civil divorciada, profissão empresária, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Vieira Maciel e 
de Cirlane Pinheiro Cavalcante Maciel.

O pretendente: RICARDO ROGERIO BATISTA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/11/1977), estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Orival 
Batista e de Nelci Rogerio Batista. A pretendente: KATARINA HELLEN OLIVEIRA 
BARROS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(12/02/1991), estado civil solteira, profissão assistente de faturamento, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mariomar da Silva Barros e de 
Mara Regina de Oliveira.

O pretendente: HIAGO NABUCO MARQUES GAMA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Santo André - SP (Registrado no Distrito - Ermelino Matarazzo, nesta 
Capital), no dia (12/10/1995), estado civil solteiro, profissão pizzaiolo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,filho de Naidson de Souza Gama e de 
Luiza Marques da Silva. A pretendente: KARINE CARDOSO MOREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (21/09/1999), estado 
civil solteira, profissão técnica auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wellyngton Alexandre Moreira e de Umbelina 
Cardoso de Lima.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (17/06/1992), estado civil solteiro, profissão 
técnico de radiologia, residente e domiciliado neste Subdistrito São Paulo - SP, filho 
de Josue Guilherme de Lima e de Sandra Helena da Silva de Lima. A pretendente: 
PAOLA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Mogi das Cruzes 
- SP (Registrada no Distrito - Itaim Paulista), no dia (01/10/1991), estado civil solteira, 
profissão jornalista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Dario Castelúcio de Souza e de Celia Silva Vieira.

O pretendente: THIAGO GONZALEZ SANTOS JUANES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/01/1986), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de marketing, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Rubens Gonzalez Santos Juanes e de Marlí Ferreira da Silva Juanes. A pretendente: 
KELLY DOS SANTOS COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia (10/03/1986), estado civil solteira, profissão empresária, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Janio dos Reis Rodrigues da 
Costa e de Eliana Lucia dos Santos da Costa.

O pretendente: LUCAS LUISI ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (09/09/1994), estado civil solteiro, 
profissão auditor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Doniseti Alves dos Santos e de Silvana Luisi Alves dos Santos. A pretendente: BARBA-
RA ALVES BELETABLE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba 
- SP, no dia (11/03/1998), estado civil solteira, profissão analista de RH, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Robson Beletable e de Renata 
Alves da Rocha Beletable.

O pretendente: JOHN RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Jequitinhonha - MG, no dia (31/03/1996), estado civil solteiro, profissão 
estagiário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose-
mar Rodrigues de Souza e de Santa Rodrigues de Souza. A pretendente: JAIANE 
MAIA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Felisburgo - MG, no dia 
(20/09/1996), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jair José de Campos e de Dulcinéia 
Alves Maia Campos.

O pretendente: KAUÊ DE OLIVEIRA BERNARDO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (13/02/2001), estado civil solteiro, 
profissão balconista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Clainton Bernardo e de Gisele Silva de Oliveira Bernardo. A pretendente: 
LETICIA ABREU CARVALHO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (17/07/2001), estado civil solteira, profissão enfermeira, re-
sidente e domiciliada· neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcio de Sousa 
Carvalho e de Saad Abreu Falce.

O pretendente: MARCOS SOUZA AGUIAR, brasileiro, viúvo, nascido aos 13/12/1964, 
aposentado, natural de Livramento de Nossa Senhora - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Geraldo Pereira Aguiar e de Ana Alves de Souza; A pretenden-
te: ELIANE DAS GRAÇAS VIEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 17/07/1979, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Raimundo Boniceno Vieira e de Maria das Graças Pereira Vieira.

O pretendente: LUCAS GOMES DA ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/08/1994, 
auxiliar de cozinha, natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ismar Gomes da Rocha e de Margarida Rodrigues de Souza Rocha; A pretenden-
te: NATALIA ALBUQUERQUE DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 25/12/1995, 
supervisora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Antonio Firmino de Lima e de Maria Jose Albuquerque Silva.

O pretendente: GLEYSON FERREIRA SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/06/1992, controlador de acesso, natural de Encruzilhada - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Roberto Sousa e de Maria das Dores Oliveira Ferreira; A 
pretendente: DEBORAH STELA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/04/1995, 
supervisora de telemarketing, natural de Palmares - PE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Samuel Jose da Silva e de Adriana Elias da Silva.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA PAULINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/04/1997, gestor de empresas, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Erivaldo Paulino e de Elizabeth Francisca de Oliveira; A preten-
dente: NATHÁLIA LIMA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 20/12/1997, 
atendente, natural de Araripina - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Elisvaldo Francisco dos Santos e de Francisca Marineide Lima Silvestre dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RICARDO TADEU BRANÇANI, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 28/10/1960, advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Angelo Brançani e de Zilda Brançani; A pretendente: DANIELA 
MARIA DE FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 05/06/1977, enfermeira, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz Gonzaga de 
Freitas e de Margarida Fideles de Lima Freitas.

O pretendente: VALDECI MOREIRA BRANDãO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
01/06/1966, agente de saneamento básico, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Adelicio Antonio Brandão e de Maria de Lourdes 
Brandão; A pretendente: GISELE BARBOSA PAIVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 15/01/1982, agente de saneamento básico, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Mario Francisco Paiva e de Dirce Barbosa Paiva.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS MATOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/07/1999, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jean Carlos Costa Matos e de Rosa Monica dos Santos Matos; A pretendente: 
SARA SANTOS MENDONÇA, brasileira, solteira, nascida aos 27/07/2002, estudante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Elio dos 
Santos Mendonça e de Sueli Santos Mendonça.

O pretendente: ROBERTO PIMENTEL PEDRO, brasileiro, divorciado, nascido aos 03/02/1983, 
auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Francisco Luiz Pedro e de Maria Lima Pimentel; A pretendente: LUCIANA VAZ DE 
CARVALHO, brasileira, solteira, nascida aos 16/06/1984, auxiliar de produção, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Zildete Vaz de Carvalho.

O pretendente: ANTONIO GALDINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/06/1975, pedreiro, natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Elmo Galdino da Silva e de Lindinalva Maria da Silva; A pretendente: 
CRISTIANE MARIA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 10/12/1972, de 
serviços domésticos, natural de Vitória de Santo Antão - PE, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Cleonice Maria dos Santos.

O pretendente: RENAN PAULINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (28/12/1988), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Vanderlei da Silva 
e de Marilene da Silva Silva. A pretendente: PRISCILA MEDEIROS GUIMARãES, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (25/09/1985), 
estado civil solteira, profissão consultora de vendas, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Iangua Guimarães e de Cleusa Benvindo 
de Medeiros Guimarães.

O pretendente: EMERSON MANOEL SOUZA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (06/12/1995), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Manoel Felix Teixeira e de Eunice Maria de Souza. A pretendente: CAROLINE DOS 
SANTOS DE GODOY, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - 
SP, no dia (27/08/1995), estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rogério Almeida Moreira de 
Godoy e de Rosemeire dos Santos.

O pretendente: WENDEL FRANTHSCO ALVES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Malta - PB, no dia (26/01/1996), estado civil solteiro, profissão ajudante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Nascimento 
Vieira e de Luzia de Lucena Alves Vieira. A pretendente: CARINA MOURA DE CARVA-
LHO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no 
dia (22/05/1998), estado civil solteira, profissão gerente, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paul o - SP, filha de Jose Aguinaldo Galdino de Carvalho e de Maria 
Lucia Moura das Chagas.

O convivente: TIAGO LOPES SEREM, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (04/04/1981), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de An-
tonio Carlos Serem e de Rosana Lopes Serem. A convivente: KARLA DE SOUZA 
SANT'ANA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no 
dia (19/12/1984), estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cláudio Barbosa de Sant'Ana e de Sirlei 
de Souza Sant'Ana.

O pretendente: GABRIEL JULIO DE DEUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/12/1998, 
pizzaiolo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Emerson Barbosa de Deus e de Denise Loureiro Julio de Deus; A pretendente: SAMANTA 
CORDEIRO BRITO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 03/09/2001, ascensorista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Genilton 
Lopes da Silva e de Avani Cordeiro Brito da Silva.

O pretendente: VITOR DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/03/1992, 
auxiliar de expedição, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Vitorio Xavier da Silva e de Rosangela dos Santos Silva; A pretendente: 
SHEILA JESUS NEPOMUCENO, brasileira, solteira, nascida aos 13/12/1986, babá, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Otacilio 
Nepomuceno e de Maria Luiza Sena de Jesus.

O pretendente: RAFAEL MOREIRA LUNA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/05/1996, 
consultor de retenção, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado em São Paulo-SP, 
filho de Vantuil Marcelo Luna e de Neuza Moreira Luna; A pretendente: CINTIA DOS 
SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 02/04/1998, analista de cobrança, natural de 
São Paulo-SP, residente e domiciliada em São Paulo-SP, filha de Moacir José dos Santos 
e de Maria de Fátima dos Santos.

O pretendente: THIAGO FRANCO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/07/1987, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Evangelista Vieira do Nascimento e de Vera Lucia Pereira Franco; A 
pretendente: CICERA ROLIM DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 13/04/1981, 
cozinheira, natural de Carnaíba - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Luiz Gonzaga de Lima e de Maria de Lourdes Rolim de Souza.

O pretendente: WILMER JESUS GOMEZ SOSA, venezuelano, solteiro, nascido aos 
28/06/1996, lavrador, natural da Venezuela, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Gladimar Coromoto Sosa Guervo e de Wilmer Gomez Guerra; A pretendente: 
MARIA DO AMPARO DE SOUSA NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 
14/07/1987, supervisora de lavanderia, natural de Teresina - PI, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Manoel Mariano do Nascimento e de Maria do Socorro de 
Sousa Nascimento.

O pretendente: LUIZ MAURICIO GUIMARãES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/06/1976, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Luiz Antonio Guimarães e de Maria das Dores Muniz Guimarães; A preten-
dente: ADRIANA AMARAL MEDEIROS, brasileira, solteira, nascida aos 26/04/1979, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Amaral Medeiros e de Aliselda Maria Medeiros.

O pretendente: LUIS MIGUEL OLIVEIRA MORELLATO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/08/1993, tatuador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Morellato e de Rita de Oliveira da Silva Morellato; A 
pretendente: BRUNA DA SILVA SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 15/05/1995, 
auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Rogério Oliveira de Souza e de Valdemisa da Silva Souza.

O pretendente: ARITâNIO DE SANTANA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 22/06/1976, auxiliar de manutenção, natural de Queimadas-BA, residente 
e domiciliado em São Paulo-SP, filho de Antonio Conrado dos Santos e de Joselita 
de Santana dos Santos; A pretendente: SANDRA DOS SANTOS, brasileira, nas-
cida aos 26/02/1979, controladora de acesso, natural de Penedo-AL, residente e 
domiciliada em São Paulo-SP, filha de Djalma Salustiano dos Santos e de Carmelita 
Maria dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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