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2021 sem dúvida alguma foi um ano de muitos desafios. A 
pandemia trouxe incertezas e um novo olhar para a vida, para 
os setores e para o mercado em geral. Nos últimos meses, com 
uma estabilização na crise sanitária, o Brasil foi cenário de alta 
na inflação e uma das maiores crises hídricas vivenciadas. Para 
2022 ainda são previstas altas constantes no preço da energia, 
fator esse desencadeado pela questão climática e erros de pla-
nejamento do governo.  

Setor Elétrico: perspectivas de novos investimentos 
em 2022

Com um olhar otimista para o que nos aguarda em 2022, refleti-
mos sobre tudo o que aprendemos ao longo do último ano durante 
a pandemia e prevemos como esses insights afetarão as tendências 
tecnológicas do futuro. Vislumbramos um futuro animador - com mais 
soluções para os modelos de trabalho híbrido e foco na tecnologia 
como uma força do bem.  

Dez previsões para 2022: como a tecnologia 
moldará a próxima realidade híbrida

Com o fim de 2021, especialistas e líderes do mercado iniciam 
suas apostas sobre as principais tendências tecnológicas que serão 
adotadas pelas empresas em 2022. Não é novidade que a pandemia 
acelerou, e muito, o processo de digitalização das companhias 
brasileiras. No entanto, com a consequente mudança de compor-
tamento dos consumidores, muitas inovações ainda estão por vir 
em neste ano.  

Inovação nas empresas: o que esperar do mercado de 
tecnologia em 2022
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Negócios em Pauta

Ford lança novas versões motorhome  
na Europa

A Ford Transit é conhecida pela versatilidade de aplicações e, na 
Europa, onde é um dos veículos mais tradicionais do mercado e líder 
do segmento de vans há seis anos, oferece até uma versão motorho-
me. Essa linha acaba de ganhar dois novos modelos, a Transit Nugget 
Active e a Transit Nugget Trail, que além de vir equipados com tudo 
o que se espera de uma casa sobre rodas investem na esportividade e 
sofisticação. O segmento de motorhomes cresceu mais de 20% no ano 
passado na Europa, devido à procura das pessoas por novas formas 
de viajar com mais privacidade e isolamento. Tem a aparência de um 
SUV de luxo. Seus requintes incluem assoalho de madeira clara estilo 
deck de lancha, bancos em couro, iluminação de LED com controle de 
tonalidade e toldo na varanda (Imprensa Ford).     Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: media.ford.com

News@TINews@TI

Startup realiza encontros para mulheres  
em início de carreira na tecnologia

@A presença feminina no setor de tecnologia sempre foi marcada 
pela diferenciação entre oportunidades para os homens e para as 

mulheres. Apesar desse cenário estar mudando aos poucos, o segmen-
to ainda continua muito masculinizado. De acordo com a pesquisa da 
empresa de tecnologia “Revelo”, que conecta candidatos a vagas desse 
setor, em 2020, as mulheres ocupavam 12% das vagas na carreira de 
tecnologia, com um crescimento de 1,1% comparado aos 10,9% regis-
trados em 2017. O propósito da mentoria é guiar mulheres que estão 
começando suas carreiras na área de tecnologia e reforçar a presença 
feminina no segmento. Os próximos encontros acontecerão neste mês, 
trazendo um novo desafio e debatendo o papel da mulher na Tecnologia 
da Informação (TI), além de contar com um bate-papo para tirar dúvi-
das sobre o primeiro emprego antes das apresentações sobre o desafio 
proposto. Participe da mentoria: https://dev.to/devgirlsmentor.    Leia a coluna completa na página 2

Изображения пользователя Aleksey_CANVA

O Gartner, consultoria de mercado 
em tecnologia, anunciou no mês 
passado as doze tendências 
estratégicas em tecnologia que 
devem ser exploradas por líderes 
do setor em 2022.

São elas: Inteligência Artificial Gene-
rativa, Data Fabric (Malha de dados), 

Empresa Distribuída, Plataformas Nativas 
da Nuvem, Sistemas Autônomos, Inteligên-
cia de Decisão, Aplicações compositivas, 
Hiperautomação, Cálculo de melhoria de 
privacidade, Malha de segurança ciberné-
tica, Engenharia de Inteligência Artificial 
e Experiência Total (TX).

Diante deste cenário de tendências pelo 
Gartner, há também outros canais que foram 
impulsionados pela chegada da pandemia 
no Brasil e no mundo, e que muito pro-
vavelmente seguirão fortes em 2022. Os 
marketplaces, por exemplo, espaços virtuais 
onde se faz comércio eletrônico no sentido 
mais amplo, cresceram 52% em 2020, o que 
resultou em R$ 73,2 bilhões para a catego-
ria, de acordo com dados do Ebit/Nielsen, 
durante o Marketplace Conference 2021. 

 
Ainda de acordo com este levantamento, 

o e-commerce, outra tendência que seguirá 
em alta no ano que vem, alcançou a marca 
histórica de R$ 87 bilhões no Brasil em 
vendas em 2020, o que representa um 
crescimento de 41% em relação a 2019. 

Para João Alfredo Pimentel, empreende-
dor digital serial na área da Tecnologia da 
Informação e também investidor fundador 
do Scalexopen, fundo de investimento ven-
ture capital para startups em estágio seed 
e pré-seed, muito desse cenário disruptivo 
que temos nos dias atuais nos marketplaces 
e e-commerces se deve à aceleração que 
tivemos por conta da pandemia.

“Todas as áreas da economia têm espa-
ço para as startups. Em ambos os casos, 

Marketplaces, e-commerces e startups: 
lições e aprendizados de 2021
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especificamente, tivemos um processo de 
transformação digital muito acelerado. As 
cadeias de distribuição, por exemplo, fo-
ram fortemente impactadas e alteradas no 
mundo inteiro por conta do Coronavírus”, 
explica Pimentel.

A partir do momento em que as empresas 
se viram com os comércios fechados, além 
de restrições para os distribuidores e a 
indústria, tudo o que estava sendo sendo 
colocado em pauta no quesito digital foi 
acelerado. “Não tem muita coisa nova, 
mas tudo foi intensificado. Ou seja, as 
companhias que não tinham vendas digi-
tais, que não trabalhavam com o delivery 
e não proporcionavam essa comodidade 
aos consumidores, ficariam para trás”, diz. 

Aos poucos, com a reabertura da econo-
mia, alguns processos voltarão ao normal. 
Porém, eles retornarão à normalidade 
pautados pelo omnichannel - ao qual as 
organizações usam para melhorar a ex-
periência do usuário e conduzir melhores 
relacionamentos com seu público -, uma vez 
que a população estará mais acostumada 
com o conforto e flexibilidade de compras 
pela internet em 2022.

Além do marketplace e e-commerce, o 
mercado de startups no Brasil e no mundo 

vem batendo recordes de crescimento. Isso 
porque, de 2016 a 2021, o Brasil foi de 5 mil 
para 13 mil startups espalhadas por 692 cida-
des, de acordo com um relatório de impacto 
do Google for Startups. No entanto, 2021 
já registra recorde histórico no volume de 
investimentos diretos por grandes empresas 
em startups, companhias de base tecnológica 
e com alto potencial de crescimento.

 
De acordo com levantamento da 100 

Open Startups, plataforma líder em open 
innovation, dados do ranking mostram 
que cerca de 80% dos acordos de open 
innovation registrados no último ano im-
plicam em transferência de recursos da 
empresa maior à startup, e o valor médio 
desses contratos cresceu de R$ 140 mil, em 
2020, para R$ 270 mil, em 2021 - o valor 
total de contratos de inovação aberta entre 
corporações e startups em estágio inicial 
no período foi de R$ 2,2 bilhões.

“A pandemia, por exemplo, trouxe 
uma grande crise econômica, com alta 
inflação e colapso sanitário, mas também 
abriu oportunidades para aceleração dos 
negócios. O número de startups que estão 
sendo criadas é enorme, o que gera uma 
competitividade muito bacana para todos 
os setores”, finaliza. - Fonte e outras in-
formações: (http://scalexopen.com.br/).

RETER OS MELhORES TALENTOS é FuNDAMENTAL

RETENçãO DE PROFISSIONAIS é O CAMINhO 
PARA SuPERAR O APAGãO DA MãO DE ObRA

    Leia na página 6

Royal Face oferece 185 novas vagas  
de emprego em 14 estados

@O ano terminou com várias vagas de emprego no país. Com a flexi-
bilização e a reabertura, muitas marcas passaram a contratar novos 

colaboradores. Uma das áreas que tem oferecido vagas é a de Saúde, 
Beleza e Bem-estar. Nesse cenário, a Royal Face - rede de franquias 
brasileira de clínicas especializadas em estética facial e corporal - cres-
ceu mais de 200% mesmo na pandemia e está oferecendo 185 vagas de 
emprego, em 14 estados do Brasil. Os empregos oferecidos são para 
analista de marketing, analista de compras atendente comercial, ava-
liador, biomédico esteta, consultor comercial, consultor de expansão, 
esteticista, farmacêutico, recepcionista, gerente área técnica e gestor 
comercial. Os salários variam de R$ 1,5 mil a mais de R$ 5mil. A maio-
ria das vagas da Royal Face exige experiência na área. A escolaridade 
varia de ensino médio para os cargos da área comercial, serviços gerais 
e recepcionista, curso tecnólogo em estética para esteticista e superior 
para gestor. Os candidatos a biomédicos estetas devem ter cursado a 
pós-graduação ou habilitação em estética.

Isenção para o DPVAT 
Pelo segundo ano seguido, os moto-

ristas ficarão isentos de pagar o Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causa-
dos por Veículos (DPVAT). A medida 
foi aprovada pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados, órgão vinculado 
ao Ministério da Economia. A isenção 
pôde ser concedida porque existe um 
excedente de recursos no fundo da 
Caixa que administra os recursos do 
DPVAT, para cobrir os prejuízos com 
acidentes de trânsito.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/retencao-de-profissionais-e-o-caminho-para-superar-o-apagao-da-mao-de-obra/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-01-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dez-previsoes-para-2022-como-a-tecnologia-moldara-a-proxima-realidade-hibrida/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inovacao-nas-empresas-o-que-esperar-do-mercado-de-tecnologia-em-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/setor-eletrico-perspectivas-de-novos-investimentos-em-2022/


Por que ESG e LGPD 
são tão importantes 
para as empresas?

ESG e LGPD 
ganham espaço no 
mundo corporativo 
por definirem 
novos valores das 
empresas, mais 
investimentos 
e consumidores 
satisfeitos

ESG é a sigla em inglês 
para as palavras en-
vironmental, social 

and governance, que, em 
português, podem ser tra-
duzidas como “ambiental, 
social e governança”. Na 
prática, trata-se de medidas 
adotadas para preservar o 
meio ambiente, garantir 
melhores condições de tra-
balho, diversidade e desen-
volvimento da sua equipe e 
a criação de um sistema de 
governança corporativa que 
transmita confiabilidade.

Preocupar-se com ESG 
não é mais mera opção para 
uma sociedade que valoriza 
negócios que respeitam o 
meio ambiente, as pessoas 
e tenham uma boa gestão. 
Grandes investidores já 
anunciaram a sustentabili-
dade como um novo padrão 
para investimentos e fundos 
de capital venture já incor-
poram critérios de ESG nas 
suas escolhas. Por outro 
lado, a LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados) é a lei 
que regulamenta o uso dos 
dados pessoais no território 
nacional. 

Diferentemente dos cri-
térios ESG, a LGPD tem 
caráter coercitivo e prevê 
multas e sanções para 
pessoas jurídicas, públicas 
ou privadas, e até pessoas 
físicas que descumpram os 
seus termos. Ela garante 
uma série de direitos aos 
titulares, exigindo das 
empresas o pleno conhe-
cimento de todos os trata-
mentos de dados pessoais 
que realizam internamente 
e com terceiros (com-
partilhamento de dados 
pessoais).

Também, a minimização 
do uso dos dados pessoais, 
a realização do tratamento 
para propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e 
informados ao titular, a 
criação de políticas de 
privacidade e proteção de 

dados pessoais, a adoção 
de medidas de segurança, 
técnicas e administrativas 
aptas a proteger os dados 
pessoais de acessos não 
autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de des-
truição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer 
forma de tratamento ina-
dequado ou ilícito, entre 
outras medidas.

Assim, com a vigência da 
LGPD, a proteção dos dados 
pessoais e da privacidade 
passam a ser um novo valor 
a ser agregado em todas as 
rotinas internas e externas 
da empresa, sob pena de 
sanção, multa e pagamento 
de indenizações. A proteção 
de tais valores também tem 
sido determinante para os 
consumidores, que cada vez 
mais se conscientizam da 
importância de protegerem 
os seus dados pessoais para 
evitar fraudes e manipu-
lação. 

Também proporciona me-
lhor colocação no mercado, 
pois as empresas devem 
compartilhar os dados 
pessoais dos seus colabora-
dores e clientes apenas com 
outras que também cum-
pram a LGPD, em razão da 
cadeia de responsabilidade 
prevista na lei. Portanto, 
os critérios ESG e LGPD 
exigem que as empresas 
tenham programas/equipes 
responsáveis por gerenciar 
a proteção do meio am-
biente, dos colaboradores 
e dos dados pessoais no 
desenvolvidos dos seus 
produtos e/ou serviços, 
além de uma governança 
corporativa transparente 
e responsável.

Ambas trazem desafios 
para as empresas, mas 
também contribuem para 
a construção de um am-
biente corporativo mais 
sustentável, produtivo e 
ético. O planeta precisa 
disso e os seres humanos 
também. Hoje estamos em 
plena transição, buscando 
os meios e as alternativas 
para incorporar os princí-
pios ESG e da LGPD nas 
rotinas corporativas até que 
tais valores sejam naturais 
no desenvolvimento do tra-
balho das futuras gerações.

(*) - É sócia do Silveira Advogados 
e especialista em Direito Tributário e 

em Proteção de Dados 
(www.silveiralaw.com.br).

Juliana Callado Gonçales (*)
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Em 2021, muito se falou 
sobre as tentativas e os ris-
cos da imigração ilegal. Tal 
fato sempre existiu e não é 
exclusividade dos Estados 
Unidos. No entanto, uma 
das razões para isso é o 
desespero de muitos bra-
sileiros para sair do país, 
sem se preocupar com as 
consequências. 

Algo muito comum é o 
povo brasileiro se apegar 
às expectativas e isso é algo 
que eu luto bastante como 
advogado, mostrando aos 
meus clientes que é preciso 
se basear nas regras e leis. 
Quando você deseja ter uma 
casa própria, por exemplo, 
você sonha, planeja, tra-
balha, junta dinheiro e vai 
colocando todos os seus 
esforços e a motivação para 
adquirir aquele bem. 

E quando você compra a 
casa efetivamente, passa 
então a querer uma outra 
bem maior e toda energia 
canalizada para aquele 
objetivo se dissipa e vai 
para um novo objetivo. O 
mesmo acontece com a 
imigração. Quando você 
cria muita expectativa, 
acaba imaginando so-
mente as coisas boas que 
podem acontecer: começa 
a ter certeza do seu visto 
aprovado, de um bom 
trabalho, da sua família se 
adaptando perfeitamente, 
de uma casa maravilhosa.  

A Receita Federal definiu 
que as certidões negativas 
de débitos e positivas com 
efeitos de negativa de débi-
tos deverão ser emitidas ex-
clusivamente pela internet. 
A medida já está valendo. 
A alteração foi estabelecida 
na portaria conjunta nº 103, 
de 20 de dezembro de 2021, 
publicada pela Receita e 
a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Pelas regras, nos casos 
nos quais não for possível 
realizar a emissão de for-
ma automática pelo site 

da Receita ou da PGFN, a 
solicitação de liberação da 
certidão também deverá ser 
feita pela internet, por meio 
do e-CAC, portal de serviços 
do órgão. Ao abrir o proces-
so virtual, deverá ocorrer a 
comprovação da solução das 
pendências que impediram 
a emissão automática. 

No portal (https://www.
gov.br/pt-br/servicos/emi-
tir-certidao-de-regularida-
de-fiscal) é possível tirar 
dúvidas sobre a emissão de 
certidões de regularidade 
fiscal (ABr). 

Prova de vida do 
INSS volta a ser 
exigida em 2022

Os aposentados e pensio-
nistas do INSS precisam ficar 
atentos em 2022. A prova de 
vida voltou a ser obrigatória, 
após três meses de suspensão. 
O procedimento é necessário 
para manter o pagamento do 
benefício. Segundo o INSS, 
cerca de 3,3 milhões de segu-
rados precisam fazer, entre 
janeiro e abril, a prova de vida 
referente a 2021. Os paga-
mentos das aposentadorias e 
das pensões começarão a ser 
suspensos em fevereiro.

Para evitar aglomerações 
nas agências bancárias, o órgão 
estabeleceu um cronograma 
baseado no mês de nascimen-
to. As datas foram divididas da 
seguinte forma.Prova de vida 
vencida de novembro de 2020 
a junho de 2021.

Prazo final de recadastra-
mento: janeiro. Prova de vida 
vencida em julho e agosto de 
2021, prazo: fevereiro. Prova 
vencida em setembro e outu-
bro de 2021, prazo: março. Pro-
va em novembro e dezembro 
de 2021, prazo: abril.

A prova de vida do INSS deve 
ser feita no banco responsável 
pelo pagamento do benefício. 
O procedimento pode ser feito 
nos caixas eletrônicos com uso 
da biometria ou presencial-
mente, nas agências bancárias. 
Algumas instituições finan-
ceiras oferecem o serviço no 
internet banking ou no aplica-
tivo. Idosos a partir de 80 anos 
ou pessoas com dificuldade de 
locomoção podem pedir visita 
em domicílio. Nesse caso, é 
necessário agendar um horário 
pelo telefone 135 ou do app 
Meu INSS (ABr).

A criação da figura do microempreen-
dedor individual (MEI) para caminho-
neiros e transportadores foi sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro na última 
sexta-feira (31). A medida possibilita 
que profissionais autônomos dessas 
atividades possam se formalizar com 
acesso ao CNPJ, com possibilidade de 
emitir notas fiscais e garantia de bene-
fícios previdenciários. Além disso, ao se 
tornar MEI, os optantes passam a ter 
acesso às linhas de crédito e financia-
mentos com condições especiais.

A medida é muito positiva para a 
categoria que gasta a maioria de suas 

receitas com insumos.

Porém, no Brasil, o 
cenário pode não ser 
tão favorável: a ins-

tabilidade política gerada 
por um ano eleitoral aliada 
a um déficit de 1,2% do PIB 
em 2022 vai exigir que os 
empresários se reinventem e 
estejam atentos a projeções 
e tendências do mercado.

Para ajudar empreendedo-
res a pensar estrategicamen-
te o ano que se aproxima, 
Claus Malamud - mentor de 
mercados asiáticos na Link- 
escola de negócios- e sócio 
do Mr China Imports, dá di-
cas sobre os mercados mais 
promissores e tendências de 
negócios para 2022. Confira:
	 •	Comércio eletrônico 

- Com a pandemia, pes-
soas que não compravam 
online se renderam ao 
e-commerce. Esse novo 
hábito de consumo pas-
sou a fazer parte do dia a 
dia do brasileiro e a pers-
pectiva para 2022 é de 
crescimento. Segundo 
pesquisa, 1 a cada 4 en-
trevistados (23,5%) vai 
manter compras online 
mesmo após a pandemia. 
Outros 32% têm certeza 
que continuarão com 
um ritmo semanal de 
compras; e 22% só uma 
vez por mês.

	 •	Realize lives commer-
ce - Segundo pesquisa 
realizada pela Bynder, 
85% das pessoas estão 

Com a pandemia, pessoas que não compravam online se 
renderam ao e-commerce.

Exportação: as tendências 
de negócios para 2022

A vacinação contra a Covid-19 tem gerado perspectivas em relação à melhora da economia mundial no 
próximo ano

com bichinhos em casa 
aumentou, segundo 
dados do IBGE. Gran-
de parte desses itens 
de cuidado chegam ao 
Brasil vindos da China, 
fique de olho;

 – Acessórios gamer 
– Esse é um mercado 
em ascensão, não só 
no Brasil, como no 
mundo todo. Invista 
em peças voltadas 
para crianças e ado-
lescentes;

 – Utensílios de escri-
tório - Muitas empre-
sas estão retomando 
o trabalho presencial, 
o que tem levado a um 
aumento na compra 
de produtos a fim de 
criar um ambiente 
agradável e produti-
vo.

 – Automação comer-
cial - itens para melho-
rar a aumentar a auto-
mação com comandos 
por rede continuam 
tendo aumento da pro-
cura e redução de pre-
ços conforme o tempo 
e novas tecnologias. 
“Cuidado com itens 
que ficaram famosos na 
época da pandemia e 
que podem ter redução 
drástica de consumo”, 
alerta Claus. - Fonte 
e outras informações: 
(www.mrchinaimports.
com.br).
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mais propensas a ad-
quirir um produto após 
assistir a um vídeo sobre 
ele. Invista nesse forma-
to e garanta vendas mais 
constantes.

	 •	Marktplace - Ofereça 
seu produto em várias 
plataformas simultanea-
mente. Outra vantagem 
é que, na maioria dos 
casos, os martketplaces 
não cobram taxas ou 
mensalidades, e sim uma 
comissão por venda, que 
pode variar entre 3,99% 
e 16%.  “Esse valor é usa-
do para investimentos 
em marketing, análise 
de risco, e sistemas an-
tifraude”, afirma o espe-
cialista em exportação.

	 •	Tendências - Com a 
pandemia, houve uma 
crescente onda de pre-
ocupação com a saúde e 

o bem-estar. Produtos e 
acessórios de ginástica, 
como tapetes, cordas e 
demais equipamentos 
usados no ramo fitness 
devem ter um aumento 
de vendas em 2022. Ou-
tros produtos que devem 
continuar em alta são:

 – Itens de decoração 
para o lar, pois muitas 
pessoas estão mais em 
casa ou se mudaram 
para espaços maiores 
e tem maior preocupa-
ção em ter mais do que 
um simples dormitório;

 – Peças de celulares, 
incluindo acessórios e 
itens de proteção;

 – Produtos para pets- 
O Brasil é um dos maio-
res consumidores de 
produtos pet do mun-
do, e com a pandemia, 
o número de pessoas 

Certidões negativas só 
pela internet

Expectativas levam ao aumento da 
imigração ilegal para os Estados Unidos

Mas é importante saber 
que as coisas costumam ser 
diferentes. Nem sempre o 
emprego vai ser perfeito, 
a adaptação ocorre rápi-
do, o idioma pode trazer 
desconforto, assim como 
a conversão da moeda, en-
tre outras questões. Como 
advogado, eu tento colocar 
essa conscientização para 
cada um dos nossos clientes 
e trazê-los para a realidade. 
Muitos criam uma expecta-
tiva muito alta, que pode ser 
até mesmo destrutiva, ba-
seada num pensamento fixo 
que pode nem acontecer.

Isso não quer dizer que 
antes esses casos de imigra-
ção ilegal não aconteciam. 
Deportações, fraudes, co-
brança de valores absurdos 
por vagas de emprego que 
não existem, são coisas que 
sempre aconteceram, mas 
estão cada vez mais recor-
rentes quando se trata de 
brasileiros. Então esse ano 
trazer essas informações, 

histórias reais do dia a 
dia, para que as pessoas 
comecem a abrir os olhos 
e perceber que muita gente 
oferece aquilo que se quer 
ouvir e se esquece de todos 
os requisitos.

É importante ter referên-
cias das pessoas que estão 
contratando, dos produtos 
que as empresas oferecem e 
ter noção se eles estão ven-
dendo algo real ou a cons-
trução de uma expectativa. 

Será que está ocorrendo 
um planejamento ou você 
só entrou na onda e está 
acreditando que tudo vai 
dar muito certo? Existem 
muitos fatores que preci-
sam ser analisados, cada 
processo deve ser avaliado 
individualmente e é por tudo 
isso que a imigração ilegal 
não funciona.

(*) - É advogado da Toledo e Advo-
gados Associados especializado em 

Direito Internacional, consultor de 
negócios internacionais, palestrante 

e sócio da LeeToledo PLLC (http://
www.toledoeassociados.com.br).

Ian Dyball_canva

Algo muito comum 
é se apegar às 
expectativas 

otimistas.

Caminhoneiros e transportadores já podem atuar como MEI
O projeto de lei foi sancionado 

na íntegra, sendo publicada a Lei 
Complementar nº 188, que permite 
aos caminhoneiros e transportadores 
autônomos se inscreverem como MEI 
ainda que tenham um faturamento 
maior do que o teto das demais 
categorias incluídas no regime sim-
plificado, que atualmente é de R$ 81 
mil por faturamento anual. 

Para o MEI Caminhoneiro esse limi-
te é de R$ 251,6 mil de receita bruta 
ao ano. No caso de início de atividades, 

o teto é de R$ 20.966,67, multiplicado 
pelo número de meses entre o começo 
da atividade e o último mês do ano. 
De acordo com o gerente de Políticas 
Públicas da instituição, Silas Santia-
go, a medida é muito positiva para a 
categoria que gasta a maioria de suas 
receitas com insumos. 

“Trata-se de uma categoria que 
precisava de um limite diferenciado 
de faturamento anual, porque grande 
parte das receitas com fretes são 
gastos com insumos, a exemplo de 

combustíveis, pneus e pedágios”, 
explicou. O MEI Caminhoneiro 
também se diferencia dos demais 
microempreendedores quanto ao 
pagamento da guia mensal, o Docu-
mento de Arrecadação do Simples 
Nacional - DASMEI. 

O MEI Caminhoneiro pagará 12% 
do salário-mínimo de INSS pessoal, 
enquanto os demais MEI continua-
rão pagando 5% do salário-mínimo. 
- Fonte e outras informações: (www.
sebrae.com.br).
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Os próximos passos 
da LGPD (e como 

cloud pode ajudar)

A LGPD é um 
avanço na legislação 
brasileira, uma 
maneira de proteger 
as pessoas físicas 
e resguardar os 
negócios

Apesar de toda mu-
dança deste tipo vir 
com um custo para a 

adequação, essa é no geral 
positiva para as empresas. 
Sancionada em 2018 e en-
trando em vigor em setembro 
de 2020, conta com altas mul-
tas, que podem chegar a 2% 
do faturamento declarado no 
ano anterior pela empresa ou 
grupo empresarial, limitado 
ao valor máximo de R$50 
milhões por infração. Agora 
que ela está em vigorhá mais 
de um ano, quais os próximos 
passos?

Com os membros da Au-
toridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD) já 
empossados, alguns aspec-
tos da lei devem ser regu-
lamentados ou detalhados 
para melhor entendimento 
e aplicação das regras. Mas 
mesmo após todo esse tem-
po, muitas empresas ainda 
não iniciaram qualquer ação 
para a adequação dos seus 
processos aos requisitos da 
lei. E isso é um grande risco! 

A lei traz uma blindagem 
à reputação das empresas, 
estimulando as melhores 
práticas e gerando uma 
camada de proteção extra 
para esses ativos intangí-
veis, que são as bases de 
dados e reputação das mar-
cas. O que os responsáveis 
por esses negócios devem 
entender é que ter confor-
midade com a LGPD não é 
uma ação pontual, mas sim 
uma jornada e uma mudan-
ça de cultura, que precisa 
começar do topo, descer 
e se infiltrar em todas as 
camadas da organização. 

Essa jornada tem início 
com o entendimento dos 
requisitos da lei e a elabo-
ração de um planejamento 
para responder a esses 
requisitos; passa por ações 
que permitam identificar 
de onde e como os dados 
são coletados, tratados e 
armazenados, visualizando 
todos os processos pelos 
quais eles transitam; segue 
com o estabelecimento da 
documentação da real si-
tuação, o desenvolvimento 
das ações para modificar, 
ajustar ou criar novos pro-
cessos, a atualização dos 
documentos e sistemas 
envolvidos.

Continua com a análise 
dos riscos, com a revisão 
e adequação das políticas 
e dos procedimentos de 
segurança, com a imple-
mentação de ferramentas 
de proteção e criptografia 
de dados; e, não menos 
importante, fecha com o 
treinamento de todos os 
profissionais da empresa 
para que entendam a abran-

gência da lei, suas implica-
ções para os negócios e a 
responsabilidade que cada 
profissional tem com rela-
ção à LGPD, com os dados 
dos titulares e a respectiva 
proteção destes dados. 

Apenas depois de toda 
essa jornada é que, fi-
nalmente, será possível 
implementar a governança 
de dados para demonstrar 
que todos os requisitos da 
lei são atendidos.

E como migrar para a 
nuvem pode ajudar os negó-
cios nessa jornada? As gran-
des provedoras de nuvem, 
como AWS, Azure, Google 
etc. investem pesado em 
segurança, com sistemas re-
silientes e adequados para 
manter os dados de todos 
os seus clientes seguros, ga-
rantindo que grande parte 
dos requisitos e implicações 
da LGPD já sejam natural-
mente atendidos. 

Porém, os serviços de 
nuvem trazem o conceito 
de responsabilidade com-
partilhada, ou seja, todos 
os envolvidos são responsá-
veis pela segurança. Quan-
do a empresa escolhe um 
destes provedores e migra 
suas cargas de trabalho, 
tudo o que é movido para a 
nuvem a partir da camada 
do sistema operacional é 
de responsabilidade da em-
presa. Então, desenvolver 
uma arquitetura baseada 
nas melhores práticas é 
indispensável. 

É preciso conhecer os re-
cursos e serviços oferecidos 
pelas nuvens e ir a fundo 
na LGPD. Boas práticas, 
como usar os recursos de 
gestão de identidade, con-
trole de acesso, permissões 
de usuários, critérios de 
criptografia, organização 
das redes e sub-redes e im-
plementar a rastreabilidade 
das operações são as ações 
que as empresas devem 
fazer quando movem suas 
cargas de trabalho para a 
nuvem, garantindo assim 
a segurança e privacidade 
das informações.

Outro aspecto tão impor-
tante quanto os descritos 
até aqui é implementar a 
governança e processo de 
auditoria recorrentes, mo-
nitorando continuamente 
os ambientes de negócios 
e suas respectivas cargas 
de trabalho, para detectar 
desvios e eventuais proble-
mas para aplicar ações de 
mitigação imediatas. 

Enfim, apesar de ser um 
grande enabler, é funda-
mental que as empresas 
deem mais atenção ao que 
esta legislação determina, 
estudando os documentos 
dela e os processos dos seus 
negócios, avaliando quais 
tecnologias podem garantir 
a segurança, a proteção e 
a privacidade dos dados 
pessoais.

 
(*) - Graduado em análise de sistemas 
pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia 

Avançada IBTA, é Diretor Geral na 
Nextios (www.nextios.com.br).

Guilherme Barreiro (*)

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

sua agência de confiança, ou ligue para

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

3www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira 04 de janeiro de 2022

FITACREL INDÚSTRIA E COMERCIO DE  ADESIVOS LTDA, torna publico que recebeu da
Prefeitura de Itaquaquecetuba, através da Secretaria do Meio Ambiente e Saneamento a
Renovação da Licença de Operação nº 46/2021, valida até 28//12/2023, p/ fabr. de
produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de
escritório, Estr. do Bonsucesso, 605, P. Rio Abaixo,Itaquaquecetuba/SP.

O processo de demissão 
emitido pelo funcio-
nário funciona de ma-

neira diferente do requerido 
pela empresa. 

Em razão disso, a advogada 
especialista em direito tribu-
tário e imobiliário, Sabrina 
Rui (*), da SR Advogados 
Associados, listou as prin-
cipais informações para os 
casos em que o pedido de 
demissão é realizado pelo 
funcionário.
	 •	Carta de demissão 

- Quando há o desejo 
de sair da empresa, o 
gestor deve pedir que o 
funcionário em questão 
escreva uma carta à 
mão para formalizar a 
solicitação. Esta é uma 
medida indispensável 
na proteção da empresa 
contra futuras questões 
trabalhistas.

	 •	Aviso Prévio - Pela 
Lei nº 12.506 de 11 de 
outubro de 2011, que 
consta no Capítulo VI do 
Título IV da CLT, conhe-
cida como Aviso Prévio, 
quando os empregados 
possuem até um ano de 
serviço na mesma com-
panhia, o colaborador 
deve trabalhar por mais 
30 dias após comunicar 
o encerramento na em-
presa. 

  Contudo, é comum que, 
quando o trabalhador 
solicita a demissão, ele já 
tenha outro emprego ga-

O processo de demissão emitido pelo funcionário funciona de 
maneira diferente do requerido pela empresa.

Frederico Horst (*) 
 
O sistema financeiro está se modernizando e ficando 

cada vez mais ágil. Essa agilidade não depende apenas de 
processos menos burocráticos, mas também de um melhor 
uso dos dados disponíveis. A adoção de um modelo data 
driven de gestão somado às informações disponíveis do 
open finance permite uma melhor tomada de decisão com 
base em dados, seja para instituições financeiras ou para 
empresas de médio porte ou de grande porte.

Esta mentalidade, segundo a IDC (consultoria especia-
lizada no mercado de tecnologia), é uma tendência forte 
para 2022. No novo cenário de uso de dados, acelerado 
pela pandemia, muitos setores já iniciaram o trabalho 
com iniciativas open data para obter valor e com isso, 
criaram oportunidades que garantem a competitividade 
no mercado no qual atuam. 

Contar com um parceiro que auxilie a extrair benefícios 
dessas informações passou a ser fundamental, pois de nada 
adianta acumular inúmeros dados e não obter vantagem 
com esta estratégia. 

Porém, muitos C-levels não sabem por onde começar a 
pensar numa estratégia data-oriented. Conforme o Gart-
ner (2021), 72% dos gestores das áreas de data analytics 
norteiam a transformação digital dentro das organizações, 
demonstrando a importância do tema para as empresas. 
Mas apenas 24% destes estão de fato liderando ações 
orientadas a dados, o que significa uma grande oportuni-
dade de ampliar esta mentalidade.

A aplicação de uma estratégia de data science no setor 
financeiro facilita a interpretação das informações contidas 
no histórico bancário. Através da conexão com uma API 
é possível realizar uma análise massiva de dados como 
extratos bancários, por exemplo, permitindo identificação 
de padrões, tendências e outras possibilidades de insights 
para melhor tomada de decisão. Como:
	 •	Análise de Renda para originação de crédito - A 

análise temporal, que ocorre no processo da avaliação 
de renda realizado por uma empresa de crédito, tra-
balha com informações embasadas em dados precisos, 
facilitando a gestão e ainda, oferecendo informações 
valiosas sobre o norte das estratégias a serem segui-
das. Automatizar a análise é ensinar quais pontos 
focais são determinantes para o detentor de crédito, 
economizando um tempo valioso no processo.

A aplicação de uma estratégia de data science facilita a 
interpretação das informações contidas no histórico bancário.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regu-
larização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/
rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor 
ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: E. M. C. A. LTDA, CNPJ: **.*48.581/0001-**, 
Contrato: 4500026218; Empresa: D. N. DE M. F. 31930276850, CNPJ: **.*77.766/0001-**, Contrato: 
4530051576; Empresa: E. DO M. - L. E A. A. LTDA, CNPJ: **.*17.693/0001-**, Contrato: 4500008583; 
Empresa: G. R. A. M. 27723540833, CNPJ: **.*47.696/0001-**, Contrato: 4500042775; Empresa: J. DA 
S. I., CNPJ: **.*69.468/0001-**, Contrato: 4500024416; Empresa: D. DE M. D. 34482289825, CNPJ: 
**.*36.710/0001-**. Contrato: 4500040195; Empresa: A. DE O. P., CNPJ: **.*49.348/0001-**, Contrato: 
4500034017; Empresa: K. R. C. LTDA, CNPJ: **.*70.773/0001-**, Contrato: 4530051253; Empresa: M. A. 
DE S. 24792897882, CNPJ: **.*73.948/0001-**, Contrato: 4500036248; Empresa: R. A. S. 40639516858, 
CNPJ: **.*90.133/0001-**, Contrato: 4500035253; Empresa: R. T., CNPJ: **.*49.387/0001-**, Con-
trato: 4500019660; Empresa: R. C. DE S. S. 09998432812, CNPJ: **.*15.230/0001-**, Contrato: 
4530051430; Empresa: M. & M. C. DE C. LTDA, CNPJ: **.*33.807/0001-**, Contrato: 4500033363.

Processo de demissão feita pelo 
funcionário: como funciona?

A rescisão encerra o vínculo entre a empresa e o trabalhador, o que gera direitos e obrigações. Mesmo 
que a solicitação de desligamento seja feita pelo funcionário, ainda é um acontecimento extremamente 
burocrático

devem ser apresentados.
	 •	Entrevista de desliga-

mento - Independente 
do motivo da saída, qual-
quer colaborador que 
deixa uma empresa pode 
contribuir para melhorar 
a organização. Essa eta-
pa é opcional e ninguém 
deve ser forçado a conce-
dê-la, mas é de extrema 
importância para que a 
empresa possa aprimo-
rar os processos inter-
nos e evitar a perda de 
futuros talentos.

Ainda que muitos não con-
cordem, esse processo não é 
fácil nem para o contratante 
e nem para quem vai deixar 
a empresa. Para que essa 
hora seja menos complicada, 
ter conhecimento de todos 
os procedimentos pode ser 
um caminho crucial. Além 
disso, nas palavras de Sa-
brina, “preparar-se e espe-
cializar-se em Departamento 
Social pode ser fundamental 
para esse momento que, 
muito provavelmente, será 
experienciado novamente 
durante a vida profissional”.

Então, para concluir, a ad-
vogada ressalta que: “Nesse 
momento, é necessário ter 
empatia e sensibilidade em 
ambos os lados, haja vista que 
a etapa da saída de um funcio-
nário, ainda que seja esperada, 
é sempre complicada”.

(*) - É advogada em direito tributário e 
imobiliário (www.sr.adv.br).
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rantido em outra organi-
zação. Então, nesse caso, 
ele não tem a obrigação 
de cumprir esse período. 
Nesse caso, a dispensa 
deve ser constatada na 
carta de demissão e os 
dias não trabalhados ne-
cessitam ser descontados 
das verbas rescisórias. 

  A solicitação de saída 
pode vir durante a vi-
gência de contratos de 
experiência. Com isso 
acontecendo, é preciso 
que a empresa desconte 
o valor da metade dos 
dias que restam para o 
término do acordo. Po-
rém, se o pedido for re-
alizado no último dia de 
contrato, o cumprimento 
de Aviso Prévio não é 
obrigatório e necessário.

	 •	Prazo de pagamento 
- Após o cumprimento 

do Aviso Prévio, a em-
presa tem o prazo de 
um dia útil para efetuar 
o pagamento dos ven-
cimentos pós rescisão. 
Nos casos de demissões 
sem o cumprimento dos 
30 dias ou em demissão 
por justa causa, o prazo 
se estende para 10 dias 
após o comunicado de 
saída.

  Em casos em que o con-
trato de trabalho teve 
a duração de 12 meses 
ou mais, a rescisão deve 
ser realizada no Minis-
tério do Trabalho ou no 
Sindicato de Categoria. 
Na homologação, o ex-
funcionário e o represen-
tante da empresa devem 
estar presentes. Além 
disso, documentos como 
FGTS, valores de resci-
são e outras obrigações 

A estratégia de 
dados no sistema financeiro

	 •	Análise de consumo para Enterprise Financial 
Management - Existe uma série de avaliações para 
examinar a média de consumo do detentor dos dados. 
Os dados atuando no Open Finance podem auxiliar a 
mensurar padrões de gastos e recebíveis para aprimorar 
o planejamento de custos e do consumo, identificando 
os maiores e menores valores, variações da variável 
relacionada com a inflação e pode indicar ainda, a 
probabilidade da manutenção desse padrão. 

	 •	Identificação de Fornecedores - O Open Finance 
deve ajudar empresas a fazerem a gestão dos seus 
fornecedores, por meio da validação do CNPJ dispo-
nível em bases públicas. O acesso às informações dos 
fornecedores é importante para órgãos governamentais 
e privados, pois possibilita contratos que beneficiam 
ambas as partes.

Por fim, as iniciativas orientadas por dados conferem 
segurança para traçar os planos para os próximos anos, 
em um cenário no qual o open banking já é uma realidade, 
sendo que é importante trazer benefícios para os consu-
midores que sustentam este ecossistema e que oferece 
também vantagens para as PMEs, muitas vezes deixadas 
de lado quando se trata deste assunto, mas que têm po-
tencial para transformar a economia do país.

(*) -  É líder de engenharia e ciência de dados. Economista formado pela 
UFRGS, atualmente na Trio, é o responsável pela área de Dados e objetiva 

construir produtos que ajudem mais empresas a crescerem.
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Marcelo Souza (*)

A expectativa da Assespro (Associação das Em-
presas Brasileiras de TI) é de que 500 mil vagas 
sejam abertas até 2024 no setor, que paga três 

vezes mais que a média do mercado. No momento em 
que o nível de desemprego continua elevado, existem 
mais de cerca de 100 mil postos de trabalho abertos 
no país, porém faltam trabalhadores qualificados para 
ocupar essas vagas. 

Não é só a área de TI que vive esse apagão. Outros 
setores, como construção civil, mercado financeiro e até 
jornalismo voltado para a análise de dados começam a 
sofrer com a escassez de pessoal especializado. Diante 
desse cenário, uma das soluções é o investimento em 
retenção de profissionais.

A retenção de funcionários é a meta organizacional 
de manter os talentos dentro da empresa, reduzindo 
assim a rotatividade de profissionais nos quadros 
funcionais. Destaco aqui apenas alguns dados que 
confirmam que a retenção de profissionais precisa fazer 
parte da estratégia de negócios de qualquer empresa 
já a partir do próximo ano. 

Uma pesquisa de 2021 do Work Institute realizada 
com mais de 233 mil profissionais aponta que 75% 
das razões pelas quais os funcionários deixam seus 
empregos são evitáveis. Outro estudo, da consultoria 
inglesa Personio, mostra que o custo estimado com 
rotatividade de pessoal nas empresas de todo o mundo 
durante a pandemia foi aproximadamente 17 bilhões 
de euros. 

Atualmente, um ponto que está relacionado à falta 
de retenção é o nível de flexibilidade oferecido pelas 
empresas. Pesquisa do Chartered Institute of Person-
nel and Development (CIPD), de Londres, aponta que 
42% dos funcionários mudariam de emprego se lhes 

Falta de reconhecimento - Os funcionários que são 
reconhecidos por seu trabalho têm 63% mais chances 
de permanecer em sua posição atual pelos próximos 
três a seis meses, de acordo com a Forbes. O reconhe-
cimento é uma necessidade humana universal, como a 
famosa hierarquia de Maslow identificou. No entanto, 
embora muitas organizações tenham um esquema de 
retenção, muitas vezes o foco está na estabilidade, 
em vez de resultados ou comportamentos específicos.

Ausência de estímulos intelectuais - Ao buscar 
entender as causas da insatisfação no trabalho é impor-
tante considerar as tarefas diárias do funcionário. Elas são 
suficientemente desafiadoras e envolventes? Apropriadas 
para o conjunto de habilidades e pontos fortes do fun-
cionário? Ou são repetitivas, frustrantes? A necessidade 
de estímulo de um funcionário também depende de sua 
personalidade, características e preferências.

Má administração - Muitos gerentes não têm ca-
pacidade de se aprofundar na composição da equipe e 
entender como jogar com os pontos fortes dos indiví-
duos, bem como com as fontes potenciais de conflito. 
Os relacionamentos são tão impactantes no local de 
trabalho quanto em casa. Disputas não resolvidas 
dentro de uma equipe são uma receita para o desas-
tre, significando rotatividade de funcionários ou um 
declínio no moral e na produtividade de toda equipe.

Falta de oportunidades de desenvolvimento 
- Baixas oportunidades de crescimento são um fator-
-chave para o desgaste de funcionários. Durante a 
pandemia, 53% dos funcionários disseram que trabalhar 
em casa teve um impacto negativo em sua progressão 
na carreira, com apenas um em cada dez afirmando que 
discutem seu desenvolvimento de carreira mais de uma 
vez por ano, segundo pesquisa da Talent International.

Falta de escopo para autonomia - Trabalhar com 
autonomia é um fator motivante para os funcionários 
e, portanto, essencial à retenção. A autonomia no 
trabalho é a liberdade de expandir os deveres e res-
ponsabilidades do cargo. Essa liberdade abre espaço 
para que os funcionários encontrem um trabalho que 
seja significativo para eles, e indivíduos que sentem 
que sua voz é ouvida têm 4,6 vezes mais chances de 
se sentirem engajados para fazer seu melhor trabalho.

Para minimizar o impacto das demissões nas empre-
sas e aumentar os índices de retenção, as avaliações de 
personalidade ou de comportamento são a estratégia 
mais efetiva e eficiente, pois elas conseguem fornecer 
insights sobre como oferecer reconhecimento de forma 
a manter cada funcionário individualmente engajado, 
inclusive apoiando os gestores e líderes a entenderem 
melhor os indivíduos de sua equipe. 

Combinadas com feedbacks de qualidade, as ava-
liações psicométricas podem ser um dos caminhos 
mais rápidos para aumentar a autoconsciência entre 
funcionários, equipes e líderes, e aliviar as causas co-
muns de frustração. Contribuem para um ambiente de 
equipe mais harmonioso, aumentam a confiança dos 
funcionários e favorecem a retenção – aprimorando 
assim o desempenho dos negócios.

(*) - É CEO do Grupo Soulan e Country Manager da Thomas International Brasil.
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Não é novidade para ninguém que a pandemia proporcionou uma grande transformação digital em todo o mundo. Diante disso, o 
mercado de trabalho da área de TI foi um dos mais movimentados nesse período, fato que poderia ser considerado  

muito positivo se o país não sofresse com um apagão da mão de obra no setor. 

fosse oferecida uma função com a opção de trabalho 
híbrido ou flexível.

Por que a retenção é importante? Quanto mais va-
lioso for o funcionário – quando, por exemplo, possui 
habilidades específicas ou tem relacionamentos sólidos 
com os clientes – mais prejudicial será sua demissão, 
especialmente se ele for trabalhar na concorrência. 
Reter os melhores talentos é fundamental e essa missão 
cabe aos líderes de RH, que precisam agir rapidamente 
para lidar com esse tema tão importante, ou correm 
o risco de perder seus talentos.

Com base em minha experiência, listo aqui as cinco 
principais causas que podem levar um funcionário a 
deixar uma empresa e procurar novas oportunidades.

ReteR os MelhoRes tAlentos é FundAMentAl

Retenção de pRoFissionAis é o cAMinho 
pARA supeRAR o ApAgão dA Mão de obRA
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Team Coaching: como 
pode trazer harmonia ao 

ambiente corporativo

As demandas e as 
instituições estão 
passando por 
mudanças estruturais

Se no século passado 
o foco no desenvolvi-
mento de executivos 

profissionais estava na 
individualização do pro-
cesso, atualmente, insti-
tuições apostam com mais 
frequência e interesse no 
desenvolvimento coletivo, 
integrando cada vez mais 
as equipes. 

É nessa seara que o Coa-
ching de equipes, ou team 
coaching, vem crescendo 
cada vez mais e se fazendo 
ainda mais necessário. E, 
agora, o mais adequado 
é desenvolver líderes e 
integrá-los aos times con-
comitantemente e não 
como antes, em que o líder 
se desenvolvia primeiro, 
para depois criar e integrar 
uma equipe. 

Nascido a partir dessa 
necessidade, que dire-
ciona líder e equipe para 
o mesmo objetivo, o team 
coaching cria situações 
colaborativas para uma 
seleção de pessoas que 
atuam em conjunto, com 
propósito comum, metas 
identificáveis e mensu-
ráveis, com o objetivo 
de construir relações de 
confiança, funções claras 
e com responsabilidade 
por resultados. 

Fazem parte dos obje-
tivos dessa metodologia 
também estabelecer bases 
de confiança, legitimidade 
e alinhamento para o exer-
cício de uma liderança ho-
rizontal, que conversa e in-
tegra os direcionamentos 
para o restante da equipe, 
além de empoderar o time 
no sentido de levar a ele a 
responsabilização de suas 
ações e, consequentemen-
te, os resultados. São essas 
ações que farão o time mais 
forte e que vai desempe-
nhar alta performance. 

Com o coaching de ti-
mes, o esperado é que 

os membros percebam 
e tomem consciência de 
seus próprios padrões de 
comportamento e, a partir 
disso, mobilizem recursos 
e experiências do grupo 
para aumentar a sinergia 
e efetividade. Como resul-
tado, o time passa a criar 
as próprias soluções, no 
lugar de receber a direção 
dos líderes.  

É importante saber que o 
processo de team coaching 
não terá fórmulas prontas 
de sucesso, mesmo porque 
o trabalho acontece de 
forma sistêmica, de acordo 
com as especificidades do 
grupo e da empresa na 
qual ele está inserido. Sua 
estrutura vai depender 
também dos objetivos e das 
metas estabelecidas, por-
tanto, as dinâmicas sempre 
serão customizadas. Além 
disso, o comprometimen-
to do time envolvido fará 
toda a diferença, já que 
cada pessoa possui um 
background, nível de co-
nhecimentos e habilidades 
distintas. 

Isso não é um proble-
ma, como alguns possam 
imaginar. Só enriquecerá 
ainda mais as dinâmicas. 
Nunca é demais lembrar 
que para essa metodolo-
gia funcionar é necessário 
contar com um coach de 
times profissional éti-
co, sério e qualificado, 
que tenha passado por 
processos rigorosos de 
treinamento e tenha larga 
experiência e repertório 
no trabalho com times 
nas suas mais variadas 
abordagens. 

Em resumo, além de 
melhorar a harmonia do 
ambiente corporativo, o 
que, consequentemente, 
trará melhores resultados 
para a companhia, o pro-
cesso de team coaching 
acaba por colaborar para a 
melhoria para da qualidade 
de vida de todos. 

(*) - É vice-presidente do Conselho 
Deliberativo da International 

Coaching Federation no Brasil 
(https://www.icfbrasil.org/).

Marcus Baptista (*)

aço da América Latina, que possui duas de suas unidades em Feira 
de Santana, arrecadou, até agora, 52 mil toneladas que estão sendo 
entregues nas cidades de Ilhéus, Itabuna e Itapetinga.  As doações 
estão sendo feitas pela empresa, que se comprometeu com a doação 
de 40 toneladas de alimentos, e por empregados, parceiros e fornece-
dores numa união de esforços para angariar um volume ainda maior 
de doações à população. A empresa justifica a rapidez para fazer 
os alimentos chegarem a quem precisa em prazo tão curto: ‘Quem 
tem fome tem pressa! Não poderia deixar de se fazer presente neste 
momento de tanto sofrimento da população local”, afirmou Ricardo 
Garcia, CEO da Belgo Bekaert. 

E - Empresa-Cidadã 
A Fiat está expressando sua solidariedade aos atingidos pelas fortes 
chuvas no norte de Minas Gerais, através da doação de cestas básicas 
e kits de higiene pessoal e limpeza, além de cobertores e lençóis. A 
empresa está em contato com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, 
a fim de definir a forma mais eficiente de entrega dos milhares de kits 
que estão sendo doados. As fortes chuvas atingiram inúmeros muni-
cípios, desabrigando populações, isolando áreas e comprometendo a 
infraestrutura de circulação. “Ao solidarizar-se com os desabrigados, 
a Fiat comporta se como uma empresa-cidadã, comprometida com a 
comunidade em que está inserida”, disse Antonio Filosa, presidente 
da Stellantis para a América Latina. A Fiat está atenta à evolução da 
situação e em contato com as autoridades do Estado, na perspectiva 
de apoiar ações de socorro.

F - Ação da Cidadania
Por meio do Instituto Diageo, a marca Johnnie Walker está doando à 
população do sul da Bahia impactada pelas fortes chuvas dos últimos 
dias 100 toneladas de alimentos. A doação foi realizada via Ação da 
Cidadania e irá beneficiar cerca de 40 mil pessoas. O Instituto Diageo 
foi criado há mais de dois anos pela empresa Diageo, líder mundial em 
bebidas alcoólicas premium e proprietária das marcas Johnnie Walker, 
Tanqueray, Smirnoff e Ypióca. A iniciativa privada tem papel preponde-
rante na busca de melhores soluções para promover seus negócios de 
forma sustentável. A empresa tem metas claras a serem atingidas até 
2030 e acredita na importância da união de forças da sociedade para 
preservar os recursos naturais e investir no desenvolvimento de um 
mundo mais inclusivo, para que tragédias como as que estamos vendo 
não ocorram no futuro.

A - Economia Verde 
Trazer de volta a Mata Atlântica de onde ela foi retirada, gerando renda 
para a agricultura familiar. Este é o objetivo do projeto Semeando Eco-
nomia Verde na Mata Atlântica, que até 2023 irá plantar 50 mil mudas de 
espécies nativas com potencial econômico em pelo menos 30 hectares de 
terra de 13 municípios nas Bacias do Alto Paraíba e Alto Tietê no estado 
de São Paulo. O projeto, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, 
começou em agosto último e está em fase de início do plantio das mudas 
em diversas propriedades rurais. A equipe técnica realizou o cadastramento 
de 49 sitiantes, o estudo das áreas, o tratamento e a preparação dos solos. 
Saiba mais em: (https://www.canva.com/design/DAEv73rkGXE/2SvOrPyi-
QuXuIKlhWWNXfQ/view?website=#2:conte-do).

B - Serviços Bancários 
O caminhão da Caixa chegou à Itabuna (BA) estacionando na Praça 
Adami, no centro da cidade. A unidade móvel de atendimento está 
prestando os mesmos serviços de uma agência, como atendimento aos 
beneficiários do Auxílio Brasil; concessão de crédito; senha de benefícios 
do INSS; prova de vida do INSS; Bolsa Família; Abono Salarial; FGTS; 
Cartão do Cidadão; auxílio na utilização de aplicativos Caixa; desbloqueio 
de cartão e senha de contas, dentre outros. A movimentação de dinheiro 
em espécie estará disponível por meio de caixa eletrônico instalado 
na unidade. Disponibiliza ainda atendimento por meio de seus canais 
digitais, como o Internet Banking, app Caixa e Caixa Tem. 

C - Capacidade de Execução
O Assaí Atacadista comunica que, com a inauguração da sua terceira loja 
em São Gonçalo (RJ), no último dia 29, concluiu o plano de expansão de 
2021, com a abertura de 28 lojas em um único ano. Foram 24 lojas orgânicas, 
um recorde para Companhia e para o setor de cash and carry, e outras 4 
conversões de outros formatos. Apenas no último trimestre, foram inau-
guradas 21 lojas, sendo 13 em dezembro, refletindo a alta capacidade de 
execução da Companhia. Dessa forma, o Assaí encerra 2021 com 212 lojas 
em operação e uma área de vendas de 964 mil m², 19% superior em relação 
a 2020. A expansão seguirá forte nos próximos dois anos, com a abertura 
orgânica de mais de 30 novas lojas e conversão de até 70 lojas do Extra Hiper. 

D - Vítimas das Chuvas 
Apesar da meta inicial de doar 50 toneladas de alimentos às vítimas 
das chuvas na Bahia, a Belgo Bekaert, maior produtora de arames de 

G - Excellence Program
A Getnet, empresa global de tecnologia da PagoNxt, conquistou o prêmio 
Excellence Program 2021, concedido pela Mastercard. A empresa foi a 
vencedora na categoria Card Not Present, que reconhece a excelência 
operacional da Getnet no e-commerce brasileiro. Entre outros crité-
rios analisados para a concessão do prêmio, foram considerados dois 
componentes: o baixo nível de fraudes em operações pela internet e o 
percentual de aprovações nas transações digitais. A Getnet investe na 
sua plataforma One Stop Shop, oferecendo soluções completas, como 
Conciliador, Cofre, Antifraude, Split de Pagamento e Recorrência, que 
garantem eficiência e segurança nas transações dos clientes. 

H - Concessão de Parques 
O Governo de São Paulo lançou edital para concessão dos parques 
estaduais da Água Branca (Fernando Costa), Villa-Lobos e Candido 
Portinari, todos na capital paulista. A proposta prevê a cessão das áreas 
de uso público à iniciativa privada por 30 anos. Neste período, o vence-
dor deverá revitalizar as estruturas, implantar e diversificar a oferta de 
serviços, realizar a manutenção da área, além de atuar na conservação 
respeitando os planos diretores dos espaços. O objetivo é que as con-
cessões resultem num investimento mínimo de R$ 61,6 milhões, dos 
quais R$ 46,9 milhões nos seis primeiros anos de concessão.  O edital 
está disponível em: (https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
editais/2021/12/concorrencia-internacional-no-02-2021/).

I - Atendimento Eletrônico
O Poupatempo alcançou em dezembro a marca de 50 milhões de acessos 
aos serviços online oferecidos no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), 
aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. O número 
representa cerca de 85% do total dos quase 60 milhões de serviços con-
tabilizados em 2021. Presencialmente, foram cerca de 8,5 milhões de 
atendimentos concluídos nas 100 unidades do programa distribuídas pelo 
Estado de São Paulo. Mais de 180 opções estão disponíveis nas platafor-
mas digitais, como, por exemplo, as funcionalidades da carteira digital 
de vacinação contra a Covid-19, com mais de 13,4 milhões de acessos, 
consulta de pontuação na habilitação, com 9,2 milhões, licenciamento 
de veículo, com 6,3 milhões, renovação de CNH, com 2,7 milhões, e 
consulta de IPVA, com 2 milhões. 

J - Conectividade e Inclusão 
O Wi-Fi Brasil avançou em 2021 para levar conectividade e inclusão 
digital para localidades em áreas remotas, com pouca ou nenhuma co-
nexão. Neste ano, o programa do Ministério das Comunicações atingiu 
a marca de 14,2 mil pontos ativos em 3 mil municípios brasileiros. Há 
ainda pontos instalados em fase de aceitação e outros em processo de 
instalação que, somados aos ativos, chegam a 15 mil. Mais de 9 milhões 
de brasileiros são beneficiados com as entregas. Dos pontos de Wi-Fi 
Brasil ativos no país, a maioria (69%) está em escolas, principalmente 
da área rural, contemplando 2,9 mil cidades. Entre elas Abaeté (MG), 
Ceará-Mirim (RN), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Sena Madureira (AC). 

Quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. 
A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas 
de transição, que mudam a concessão de benefícios a 
cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo 
de contribuição e por idade sofreu alterações. Confira 
abaixo as mudanças que começam a vigorar neste ano.
	 •	Aposentadoria por idade - A regra de transição es-

tabelece o acréscimo de seis meses a cada ano para as 
mulheres, até chegar a 62 anos em 2023. Em novembro 
de 2019, a idade mínima estava em 60 anos, passando 
para 60 anos e meio em janeiro de 2020. Em janeiro de 
2021, aumentou para 61 anos. Agora, está em 61 anos 
e meio em 2022. Para homens, a idade mínima está 
fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, 
o tempo mínimo de contribuição está em 15 anos.

	 •	Aposentadoria por tempo de contribuição - A 
reforma da Previdência estabeleceu quatro regras 
de transição, das quais duas previram modificações 
na virada de 2021 para 2022. Na primeira regra, que 
estabelece um cronograma de transição para a regra 
86/96, a pontuação composta pela soma da idade e 
dos anos de contribuição subiu em janeiro: para 89 
pontos (mulheres) e 99 pontos (homens).

  Na segunda regra, que prevê idade mínima mais baixa 
para quem tem longo tempo de contribuição, a idade 
mínima para requerer o benefício passou para 57 
anos e meio (mulheres) e 62 anos e meio (homens). 
A reforma da Previdência acrescenta seis meses às 
idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos 
(mulheres) e 65 anos (homens) em 2031. Nos dois 
casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 

A medida vale 
para os novos 
pensionistas. 
Beneficiários 
antigos estão 
com direito 
adquirido.

Fernando Valente Pi-
mentel, presidente da 
Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit), salientou 
que a sanção da desoneração 
da folha de pagamento pelo 
Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, anunciada 
na sexta-feira, (31), vai ao 
encontro da necessidade de 
manutenção de empregos 
em uma economia que terá 
um crescimento limitado 
em 2022.

“Com esta sanção haverá 
maior segurança jurídica e 
ambiente mais favorável 
para para que novos inves-
timentos sejam feitos pelas 
empresas com consequente 
possibilidades de gera-
ção de postos formais de 
trabalho” disse Pimentel. 
Na sua avaliação, além da 
manutenção de trabalho 

Nos últimos doze meses, cerca de 80 mil postos de trabalho foram 
abertos por empresas têxteis e de confecção no Brasil.

Desoneração: segurança jurídica 
e melhoria na empregabilidade

“Com esta sanção haverá maior segurança jurídica e ambiente mais favorável para para que novos 
investimentos sejam feitos pelas empresas com consequente possibilidades de geração de postos 
formais de trabalho”
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C setores beneficiados pode-
rão optar pelo pagamento de 
alíquotas de 1% a 4,5% sobre 
suas receitas brutas em de-
trimento do índice de 20% de 
suas folhas de pagamentos. 
A Abit defende a extensão 
de políticas de redução do 
custo do emprego a todos os 
setores da economia. 

“O crescimento econômico 
fica potencializado quando 
há uma boa legislação”, pon-
dera Pimentel. “E a geração 
de mais empregos formais 
e de qualidade só acontece 
quando há crescimento. A 
soma destes três fatores 
- legislações favoráveis ao 
empreendedorismo e à em-
pregabilidade, crescimento 
econômico e a consequente 
geração de emprego de qua-
lidade - é o melhor programa 
social que um país pode ter”, 
conclui.

digno e renda para milhares 
de pessoas, a desoneração 
da folha tem potencial de 
preservar e gerar novos 
empregos formais em todos 
os 17 setores beneficiados 
- o que inclui o têxtil, que 
hoje já emprega 1,5 milhões 

de brasileiros em todo país. 
Nos últimos doze meses, 

cerca de 80 mil postos de 
trabalho foram abertos 
por empresas têxteis e de 
confecção no Brasil. Com a 
prorrogação da medida até 
o fim de 2023, empresas dos 

Como ficam as mudanças 
nas aposentadorias em 2022

30 anos para as mulheres e 35 anos para homens.
	 •	Pensão por morte - Depois de mudar em 2021, o 

tempo de recebimento do benefício ficará inalterado 
em 2022. A cada três anos, um ano é acrescido nas 
faixas etárias estabelecidas por portaria do governo 
federal editada em 2015. Como a última alteração 
ocorreu em 2021, as idades mínimas dos pensionistas 
só voltarão a aumentar em 2024.

Atualmente, o pensionista com menos de 22 anos de 
idade receberá a pensão por até três anos. O intervalo 
sobe para seis anos para pensionistas de 22 a 27 anos, 
10 anos para pensionistas de 28 a 30 anos, 15 anos para 
pensionistas de 31 a 41 anos e 20 anos para pensionistas de 
42 a 44 anos. Somente a partir de 45 anos, a pensão passa 
a ser vitalícia. A medida vale para os novos pensionistas. 
Beneficiários antigos estão com direito adquirido (ABr).
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News@TI
Empresa de comunicação brasileira ganha prêmio 
de destaque internacional

@A International School of Administration Business (ISAB) 
concedeu o prêmio de Destaque a uma empresa brasileira de 

assessoria de comunicação. O reconhecimento, acreditado pela ASIC, 
tem validade internacional e representa um marco para o mercado 
de comunicação do Brasil de forma geral. O Prêmio Destaque foi 
entregue à empresa MF Press Global, fundada pelo neurocientista, 
PhD e jornalista Dr. Fabiano de Abreu em 2011, em razão do rele-
vante aporte profissional desenvolvido nas áreas de jornalismo, mídia 
social, publicidade, marketing e consultoria atuando em diversos 
países. A empresa é uma das que mais coleciona publicações no 
exterior e tem um diferencial de estratégia no mercado.
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OpiniãO
Aquecimento do 

mercado e valorização 
dos profissionais de BI

As empresas têm se 
dado conta de como os 
dados são importantes 
para impulsionar os 
resultados e contribuir 
para o crescimento no 
mercado. 

Em paralelo a isso, 
a área de Business 
Intelligence, também 

chamada de BI ou inteligên-
cia de negócios, se torna 
mais necessária dentro das 
organizações e processos. 
Antes de mais nada, BI é 
um conjunto de técnicas, 
ferramentas, estruturas e 
processos orientados pela 
tecnologia. 

Isto, através da coleta, 
organização, segmentação 
e transformação de dados 
brutos em grandes quan-
tidades (que sozinhos, não 
significam muita coisa) 
em informações essenciais 
para ajudar executivos, 
gerentes e outros usuários 
finais corporativos a tomar 
decisões de negócios bem 
informados.

Apesar desse conceito ser 
praticado há muito tempo, o 
BI e seus profissionais sofre-
ram grande aprimoramento 
ao longo do tempo, e com a 
aceleração da transforma-
ção digital devido à pande-
mia, incorporaram novas 
tecnologias como soluções 
de Inteligência Artificial, 
Analitcs, transformando 
ferramentas e profissionais 
de inteligência de negócios, 
em verdadeiras plataformas 
de inteligência de decisão.

As empresas podem pos-
suir diversas informações, 
entretanto, elas só fazem 
sentido se forem orga-
nizadas e analisadas por 
profissionais capazes de 
transformá-las em inteli-
gência. Isoladamente, esse 
material pode não dizer mui-
ta coisa, mas o BI as cruza, 
estruturando e formando 
indicadores que transmitem 
mensagens claras e efetivas 
para atingir novos objetivos 
e resultados dentro das 
empresas.

Com toda essa riqueza de 
dados em mãos, a organi-
zação tem uma base sólida 
e confiável para tomada de 
decisões, monitoramento 
de concorrências e qualquer 
outra demanda estratégica 
que necessite de amparo 
técnico e de informações.  

Não à toa, essa área cresce 
cada vez mais no mundo do 
varejo, um dos mercados 
mais competitivos. 

Segundo o estudo da 
IDC (International Data 
Corporation), o mercado 
global total de Business 
Intelligence e Analytics 

atingiu cerca de 19 bilhões 
de dólares no último ano e 
a expectativa para o futuro 
é que o crescimento do seg-
mento vai acelerar, à medida 
que as empresas adotar a 
transformação digital. Com 
tantas vantagens, o BI vem 
ganhando cada vez mais 
espaço nas corporações e, 
como reflexo dessa crescen-
te demanda, estão faltando 
profissionais qualificados no 
mercado. 

E, mesmo com uma remu-
neração atrativa, podendo 
ganhar muito acima da mé-
dia salarial nacional, ainda 
falta especialização ade-
quada para combater essa 
escassez de mão de obra. 
Esse cenário é reflexo do 
crescimento do mercado de 
Tecnologia da Informação 
e vem gerando um déficit 
de profissionais para o seg-
mento. Há pouco tempo, 
eles ocupavam basicamente 
funções de analista de MIS, 
analistas de negócios, bem 
como suas variações. 

A especialização deman-
dada nos últimos anos, e 
que como mencionado, se 
intensificou com a pan-
demia, despertando uma 
profunda valorização dessas 
carreiras. A carência desses 
profissionais acarreta na 
descontinuidade dos proje-
tos, bem como na supervalo-
rização de recém-formados 
sem muita experiência na 
área. Além disso, com a 
rotatividade, os analistas 
ficam pouco tempo nas 
empresas, o que ocasiona 
a falta de profundidade e 
conhecimento do negócio.

Os profissionais que pen-
sam em ingressar nessa 
área devem avaliar a grande 
valorização do setor, a boa 
remuneração, mas enten-
der que o BI vai além de 
construir boas planilhas ou 
dominar SQL.

O profissional de BI, pre-
cisa ter capacidade analítica 
de criticar as informações 
que está gerando, visão de 
negócio para entender quais 
informações retiradas dos 
dados brutos podem produ-
zir valor agregado aos gesto-
res, organizado e orientado 
a processos para entender 
as demandas especificando 
de forma adequada e ga-
rantindo o alinhamento de 
expectativa e entrega.

Acima de tudo, ter proati-
vidade para inovar sempre, 
surpreender e enxergar 
nos dados aquilo que mais 
ninguém viu. Enfim, é o 
conhecimento multidiscipli-
nar se tornando peça chave 
das organizações.

(*) - É diretor de Planejamento e 
Tráfego da Neo.

Maycon Xavier (*)

China acusa a SpaceX de colocar 
seus astronautas em risco

A China está acusando os Estados Unidos de omissão ao permitirem que satélites componentes da 
constelação Starlink, pertencente à SpaceX, empresa de propriedade de Elon Musk, seguissem rotas 
que quase os levaram a colidir com a estação espacial chinesa Tiangong.

Изображения пользователя Евгений Баранов_CANVA

Vivaldo José Breternitz (*)

O assunto foi levado à ONU, com 
os chineses afirmando que 
por duas vezes a tripulação da 

estação precisou realizar manobras 
para mudanças em sua rota para evitar 
colisões que certamente vitimariam os 
astronautas; esses fatos teriam ocorrido 
em julho e outubro passados.

O governo americano autorizou o lan-
çamento de até 12 mil satélites Starlink, 
dos quais cerca de 1.600 já estão no 
espaço; a constelação tem por objetivo 
permitir acesso à internet a partir de 
praticamente qualquer ponto da Terra.    

Fontes do Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics reportam 
que manobras como estas devem se 
tornar cada vez mais frequentes, face 
ao número cada vez maior de satélites 
orbitando ao redor de nosso planeta e 
que os Starlink são parte importante do 
problema, mas que os chineses também 
são responsáveis por parte considerável 
do lixo que vaga pelo espaço, que teria 
obrigado a estação espacial americana a 
executar manobras evasivas em diver-
sos momentos. O lixo chinês seria em 
grande parte proveniente   de testes de 

um sistema antissatélites que ocorreram 
ao redor de 2007.

O assunto repercutiu nas redes sociais 
chinesas, evidentemente com críticas a 
Musk e suas empresas, que ironicamen-
te fabricam e vendem muitos milhares 
de seus carros Tesla na China – há in-
clusive sugestões de boicote e imposição 
de sanções à empresa e seus produtos.     

Além dos riscos às estações espa-
ciais, se o lixo espacial atingir satélites 
em operação, ocorrerão inúmeros 

problemas, especialmente na área de 
telecomunicações, podendo até mesmo 
ser paralisado o sistema GPS e outros 
similares. 

Congestionamentos no espaço 
certamente não eram problemas que 
traziam preocupações até há muito 
pouco tempo, mas agora devem ser 
objeto de negociações entre os países 
interessados.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade  
de São Paulo, é consultor de empresas.

A chegada de um novo ano renova 
esperanças para sonhos e metas. 
Porém, sem um planejamento e 
mudança de hábitos específicos, a 
tendência é que o novo ciclo repita 
o anterior e os sonhos continuem 
sendo apenas isto: sonhos. Por isso, 
Jennifer de Paula, que é diretora 
de marketing e gestão da MF Press 
Global, preparou uma lista com cinco 
conselhos para que 2022 seja um ano 
especialmente produtivo.

1 -Aprenda a dizer NÃO -  “É a 
melhor forma de não sair do foco. Isso 
vale para pedidos externos e dizer não 
para si mesmo. Evite frases como ‘vou 
ver se posso’ e seja direto quando o 
assunto for se negar a fazer algo que 
não faz parte ou atrapalhe seu objetivo 
no momento”, pontua a especialista.

2 - Organize suas metas  - Para 
Jennifer é essencial ter os objetivos 
sempre à mão e dar o ‘start’ diário 
de forma organizada por ordem de 
prioridade. “Olhe seu plano diário 
no início, meio e final do dia. Assim 
saberá se concluiu tudo ou se o final 

da lista se tornará a prioridade do dia 
seguinte”, explica.

3- Pare de verificar seu email e 
whatsapp - A especialista defende 
que se organizar também quer dizer 
estipular a quantidade de vezes que 

você dá aquela checada na caixa de 
entrada ou no grupo do whatsapp. 
“Tente definir horários para verificar 
as mensagens, como uma vez a cada 
três horas dependendo de sua deman-
da”, aconselha.

4 - Cuidado com o termo "multi-
tarefas" - “Ter várias tarefas diárias 
e concluir todas com sucesso não 
quer dizer que tenha que fazer tudo 
ao mesmo tempo. Isso diminui sua 
produtividade, pois está pulando de 
tarefa em tarefa sem se concentrar 
em nenhuma”.

5 - Fique atento aos sinais de 
cansaço mental - Fazer pausas 
saudáveis para recuperar as energias 
como uma caminhada pelo escritório 
ou um breve alongamento pode ser 
fundamental para preservar a saúde 
mental. “Não se cobre tanto quando 
a necessidade do descanso chegar. 
Forçar a barra trará grandes chances 
de não ser bem-sucedido na tarefa. 
Descanse e seja recompensado ao se 
tornar ainda mais produtivo”, detalha 
Jennifer de Paula.

Dicas para que você seja ultra-produtivo

Jennifer de Paula
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A Pesquisa de Remuneração Total (TRS, na 
sigla em inglês) da Mercer publicada em 2021 
traz indicativos de como será a dinâmica do 
mercado de trabalho no pós-pandemia, além 
das tradicionais, confiáveis e – mais do que 
nunca – relevantes informações de remu-
neração do mercado. A consultoria analisou 
30 mil empresas no mundo inteiro, dentre 
as quais 759 no Brasil. De acordo com o 
levantamento, o ano de 2021 apresentou 
uma leve retomada em aspectos salariais, 
como incentivos de curto prazo, bônus e 
remuneração executiva. 

 
O crescimento médio de remuneração 

entre as empresas foi de 4,5%, sendo que 
o previsto pelos departamentos de RH era 
de 4,7%. Por outro lado, a média dos acor-
dos coletivos foi de 5,7%. “No momento 
de publicação da pesquisa, alguns fatores 
externos estão causando pressões que o 
RH não havia planejado este ano. Inflação 
acentuada e consequentes acordos coletivos 
elevados, aumento na guerra por talentos 
e a própria escassez de profissionais em 
áreas especializadas, como TI, por exem-
plo, são alguns deles. Para o próximo ano, 
as incertezas para as empresas são ainda 
maiores devido às instabilidades do cenário 

macroeconômico e eleições presidenciais”, 
afirma Rafael Ricarte, líder de produtos de 
carreira da Mercer Brasil. 

 
A remuneração de executivos subiu um 

pouco de patamar, atingindo 84% em relação 
ao que havia sido estabelecido como target. 
Por outro lado, os incentivos de curto prazo 
e os bônus ficaram acima do esperado. Nos 
demais níveis – gerenciamento, profissionais 
e técnico – o realizado foi um pouco menor 
do que o estimado.  

 
Dentre as empresas consultadas, 82% 

possuem incentivo de curto prazo, que são os 
bônus variáveis. De longo prazo, 40% possuem 
plano de incentivos, sendo os principais: 1) 
ações restritas ao tempo de serviço; 2) ações 
vinculadas à performance; 3) opções de com-
pra de ações. O potencial de ganho aumentou 
entre executivos e cargos de gerência.  

 
Quando levado em conta o mix de remu-

neração, que inclui itens como salário anual, 
incentivos de curto e longo prazo, bônus 
e benefícios, os executivos tiveram uma 
recuperação de 12% na remuneração total 
comparada ao ano anterior (2020). O nível 
gerencial cresceu 3%, enquanto profissionais 

caíram pelo segundo ano consecutivo (-5%). 
O nível operacional manteve-se praticamente 
estável, crescendo 2% no último ano. 

 
Apontando para algum otimismo, o estudo 

mostra que 38% das organizações planejam 
aumentar o número de funcionários no próximo 
ano, um sinal de que parte da economia pode 
se manter minimamente aquecida. Apenas 
7% pretendem reduzir o número de funcio-
nários. No geral, o índice de turnover, seja 
voluntário ou involuntário, se manteve estável 
de 2020 para 2021, com algumas categorias 
apresentando ligeira variação para baixo.  

 
A Pesquisa de Remuneração Total tem por 

objetivo ajudar as empresas a definir a melhor 
estratégia de remuneração e das políticas 
de Recursos Humanos em geral e, assim, 
se adaptar com agilidade e embasamento 
confiável às novas realidades. Realizada 
anualmente, abrange indústrias com signifi-
cativa representatividade global e local, tais 
quais Manufatura, Bens de Consumo, Alta 
Tecnologia, Life Sciences, Varejo e Atacado. 
Este ano, o número de organizações brasi-
leiras participantes foi 5% maior do que no 
ano anterior, abrangendo mais de 900 mil 
profissionais de todos os setores econômicos. 

Pesquisa aponta tendências de remuneração no 
segmento corporativo nacional



ESG como tema 
obrigatório no mundo 

corporativo

O mundo tem 
passado por diversas 
transformações e 
temas de cunho 
ambiental, social e de 
governança estão cada 
vez mais em voga

Olhando para trás é 
possível afirmar que 
2021, definitivamen-

te, pode ser considerado 
como o ano do ESG. Como 
profissional da área há quase 
15 anos, é muito gratificante 
ver essa importante sigla que 
se refere aos três principais 
fatores para se medir o 
índice de sustentabilidade 
e impacto social de uma 
organização, fazendo parte 
central das estratégias cor-
porativas. 

Prova disso pode ser 
observada em um estudo 
recente produzido pela 
Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial 
(Aberje), que mostra que 
95% das empresas partici-
pantes têm o tema como 
prioridade em suas agen-
das. Números como esse 
refletem, de forma geral, o 
crescimento da relevância 
do assunto.

O ESG, ao longo de todo o 
ano, virou pauta obrigatória 
não apenas nos principais 
jornais e sites do país, mas 
também de investidores. 
Eles, por sua vez, vêm per-
cebendo a importância de se 
fazer aportes em empresas 
que não sejam apenas lucra-
tivas, mas que tragam em 
seu DNA a responsabilidade 
social e que conduzam seus 
negócios de forma assertiva 
também para o meio ambien-
te e para a sociedade. 

O resultado disso mostra 
que os fundos de investi-
mento baseados no conceito 
de ESG bateram recorde de 
captação no Brasil, confor-
me relatório produzido pela 
XP. O ESG deixou de ser 
apenas uma teoria. Ele já se 
tornou parte do negócio e é 
uma avaliação, nos dias atu-
ais, indispensável no mundo 
corporativo. A temática 
também tem se consolidado 
em outras áreas, como a de 
premiações. A Exame, por 
exemplo, na 48ª edição do 
seu conceituado ranking de 
Melhores e Maiores, incluiu 
duas categorias especiais 
que são baseadas em crité-
rios ESG. 

Outro movimento inte-
ressante foi capitaneado 
pelo principal banco de 
desenvolvimento da Amé-
rica do Sul, o BNDES, que 
anunciou que empresas que 
adotarem práticas respon-
sáveis nas áreas ambiental, 
social e de governança, 
terão juros reduzidos nos 
financiamentos e linhas 
de crédito mais atraentes 
à disposição. Há também 
um notável crescimento na 
procura por capacitação na 
área, com a proliferação de 
cursos, seja em programas 
abertos de curta duração e 

até mesmo em pós-gradua-
ções abertas em renomadas 
instituições. 

Tais iniciativas nos eviden-
ciam que empresas com boas 
práticas no tema tendem 
a ser mais inovadoras por-
que são companhias com 
um ambiente diverso, com 
pluralidade de ideias e foco 
centrado na geração de valor 
para a sociedade como um 
todo. É necessário ressal-
tar, porém, que apesar do 
positivo avanço registrado 
nesse último ano, há ainda 
um imenso horizonte a ser 
explorado, muito por conta 
das complexidades técnicas 
e altos custos de implemen-
tação das estratégias. 

É o que mostra o levanta-
mento da Aberje: a limitação 
de fundos foi apontada como 
a principal dificuldade por 
35% dos entrevistados; 
para 28% o problema está 
na falta de uniformidade de 
compreensão dos termos de 
sustentabilidade entre as 
partes interessadas e, para 
27%, o principal obstáculo é 
a dificuldade em mensurar o 
desempenho e quantificar 
os benefícios de projetos. 
No meu dia a dia corpora-
tivo, o que mais ouço como 
adversidade é que essa área 
é nova e que a preocupação 
nasceu como uma resposta 
a cobranças, em vez de ter 
surgido de uma preocupação 
genuína das companhias.

Em vista do exposto, para 
2022, enxergo como uma 
forte tendência a diversifi-
cação de temas para além 
das mudanças climáticas. A 
desigualdade - que infeliz-
mente vem sendo ampliada 
por conta da pandemia -, 
terá atenção especial nos 
projetos de ESG. Outro for-
te movimento é uma maior 
colaboração entre as compa-
nhias em ações específicas. 
É inegavelmente mais efi-
ciente e consequentemente 
mais barato, colaborar em 
temas que são relevantes 
para um setor como um todo. 

O que precisamos é sair 
da teoria dos planejamentos 
e ir para a prática efetiva, 
gerando valor não somente 
para os clientes, acionistas 
ou executivos, mas tam-
bém para a sociedade em 
geral, para os funcionários 
e todos os outros públicos 
de relacionamento. As or-
ganizações que pretendem 
se manter competitivas e 
alinhadas com o seu público 
precisam compreender esse 
conceito e aplicá-lo o quanto 
antes. 

A lentidão em sua imple-
mentação pode ser vista 
como um atraso, mas tam-
bém é uma oportunidade. 
Aquelas empresas que se 
adequarem mais rápido e 
deixarem isso claro para a 
sociedade e, principalmente, 
para os seus clientes, podem 
se destacar da concorrência 
e crescerem ainda mais nos 
anos que virão.

 (*) - É diretora de sustentabilidade e 
marketing do Grupo New Space.

Andrea Cominato (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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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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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.
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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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 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: RAFAEL MANTHIS AZEVEDO GOMES, profissão: cozinheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 04/04/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inaldo Azevedo Gomes e de Luiza 
Silva Ribeiro Guajajara. A pretendente: MARIA DO SOCORRO GUEDES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Moreilândia, PE, data-nascimento: 06/02/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Xavier Guedes e de 
Maria Verônica Filha.

O pretendente: VALDIR DOS SANTOS JUNIOR, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
15/02/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir 
dos Santos e de Rita Bernadete Xavier dos Santos. A pretendente: VANESSA 
NASCIMENTO DA SILVA, profissão: auxiliar de expedição, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/01/1991, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Eduardo da Silva e de Edina 
Silva do Nascimento.

O pretendente: JEFFERSON DOS SANTOS SILVA, profissão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/07/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Iris Ribeiro da Silva e de Maria Dominga 
dos Santos. A pretendente: FERNANDA SANTOS SILVA, profissão: ajudante operacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Sítio do Quinto, BA, data-nascimento: 07/10/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Estácio da Silva 
e de Valdirene Jesus Santos.

O pretendente: JEFFERSON APARECIDO NUNES LOPES, profissão: analista de 
planejamento, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-
nascimento: 11/07/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Jose Aparecido de Almeida Lopes e de Ivanilda Pereira Nunes Lopes. A pretendente: 
NADIR DE OLIVEIRA ANTÔNIO, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 30/01/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio Irmão e 
de Luiza Pereira de Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE SOUSA, profissão: ajudante de cozinha, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Meruoca, CE, data-nascimento: 26/06/1963, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Roberto de Sousa e de Cosma 
Belizário de Sousa. A pretendente: MARIA ROSELANDIA ARAUJO LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Sobral, CE, data-nascimento: 01/07/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira Lima e de 
Teresinha Araujo Lima.

O pretendente: VALDECI FERREIRA DE SANTANA, profissão: torneiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Andorinha, BA, data-nascimento: 09/03/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Duque de Santana e de 
Benvina Ferreira de Santana. A pretendente: ILSA ALVES FERREIRA, profissão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Andorinha, BA, data-nascimento: 
19/07/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jenario Alves 
Ferreira e de Guilhermina Evangelista da Silva.

O pretendente: BRUNO DE JESUS SILVA, profissão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/05/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco da Silva e de Urania de Jesus 
Sousa. A pretendente: ROSILENE ABÍLIO DE SANTANA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Orobó, PE, data-nascimento: 31/03/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Abílio de Santana e de 
Maria Simone de Amorim.

O pretendente: PHILIPE RODRIGUES NERI, profissão: farmacêutico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 21/05/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Felipe 
Neri e de Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira. A pretendente: CAROLINA ALICE DE 
AGUIAR SANTOS, profissão: consultora de beleza, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 16/01/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Ramos Ferreira dos Santos e de Rita Maria 
Xavier de Aguiar Santos.

O pretendente: VANDERLEI SOARES CARVALHO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
data-nascimento: 11/05/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Batista de Carvalho e de Iara Benjamin Soares de Carvalho. A 
pretendente: ANA PAULA DA SILVA ROCHA, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 02/04/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Alves Rocha 
e de Gildete da Silva Rocha.

O pretendente: MARCELO TOMAZ DE AQUINO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 09/09/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno Tomaz de Aquino 
e de Maria Primavera dos Santos Aquino. A pretendente: CRISTIANE RODRIGUES 
LOURENÇO, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 01/01/1983, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Lourenço e de Maria Miriam 
Rodrigues Lourenço.

O pretendente: LUIS VAGNER SOUZA SANTOS, profissão: representante de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
06/05/1974, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos 
Souza Santos e de Esmeralda Rebouças Santos. A pretendente: MICHELI SAL-
VIANO, profissão: coordenadora pedagógica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 14/06/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Salviano e de Maria Ramos de 
Jesus Silva Salviano.

O pretendente: FABEL SATURNINO ALVES DE SOUSA, profissão: mecânico de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: em Conceição, PB, data-nasci-
mento: 29/10/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Alves de Sousa e de Maria Suely Saturnino de Sousa. A pretendente: 
LARISSA LOPES DE ANDRADE, profissão: manicure, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Santa Maria da Boa Vista, PE, data-nascimento: 27/01/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Lopes de Souza e de 
Silene Lopes de Andrade.

O pretendente: YAGO ALVES DA SILVA, profissão: auxiliar de padaria, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/07/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elenilson Alves da Silva e de Fabiana 
Calixto da Silva. A pretendente: EDIVANIA MORAIS DOS SANTOS, profissão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueia César, SP, data-nascimento: 
25/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvando da 
Silva Santos e de Josefa Rabelo de Morais.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: BRUNO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/05/1999, assistente técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edberto Rodrigues de Souza e de Ana Claudia Pereira da Silva; 
A pretendente: INGRID CRISTINA ARAUJO SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 
24/01/1996, advogada, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Marcelo Teixeira de Souza e de Simone Araujo Souza.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/11/1998, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Eduardo Oliveira de Souza e de Eliana da Silva; A pretendente: THAIS 
SERRA DA SILVA MOTA, brasileira, solteira, nascida aos 17/07/1991, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoelito da Silva 
Mota Teixeira e de Marinalva Silva Mota.

O pretendente: FELIPE FERNANDO RAULINO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/12/1987, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Expedito Ribamar Rodrigues de Sousa e de Maria do Carmo Raulino de Sousa; 
A pretendente: ANA CAROLINE GUILHERMINA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/12/1995, biomédica, natural de Santo André - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Luiz Francisco da Silva e de Marcia dos Santos Guilhermina da Silva.

O pretendente: DENIS CASSIMIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/06/1982, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Deosvaldo Ferreira da Silva e de Maria do Socorro da Silva; A pretendente: 
SARAH JANE MOREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 05/02/1990, 
vendedora, natural de Acopiara - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Dercio Moreira da Silva e de Luzinete Rodrigues da Silva Moreira.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/07/1994, líder operacional, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Nivia dos Santos Alves; A pretendente: LUDMILLA DOS SANTOS 
REIS, brasileira, solteira, nascida aos 19/05/1996, auxiliar de triagem, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em Embu das Artes - SP, filha de Claudiomar Pereira 
Reis e de Geralda Bispo dos Santos Reis.

O pretendente: REGINALDO DOS SANTOS SOUZA DE MATOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 19/01/1992, montador de metálicos, natural de Andaraí - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antônio José Jesuino de Matos e de Maria dos 
Santos Souza de Matos; A pretendente: EDIVILMA ALVES DE SOUZA, brasileira, 
solteiro, nascida aos 31/12/1975, auxiliar de serviços gerais, natural de Andaraí - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Josemiro Alves de Souza e de 
Vivaldina Aves de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO JERÔNIMO DE AMORIM, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/08/1994, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Paulo Jerônimo de Amorim e de Adelina Maria da Luz Neta de 
Amorim; A pretendente: VIVIANE CORREIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 14/06/1984, vendedora, natural de Maribondo - AL, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de José Sebastião dos Santos e de Sebastiana Correia dos Santos.

O pretendente: OSMAR GONZAGA LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 06/02/1960, 
segurança, natural de Barueri - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Sebastião Gonzaga Lima e de Izabel Mariana da Silva; A pretendente: MARIANA 
LIMA VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 01/11/1982, vendedora, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Isaac Moura Vieira e de 
Maria José de Lima Vieira.

O pretendente: LEANDRO LIMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/08/1988, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Lourival João da Silva e de Maria José Gomes Lima; A pretendente: ANDRÉIA 
MOTA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 01/09/1989, assistente administrativa, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Tomaz Costa e de Antonia Wilma Mota Costa.

O pretendente: BRUNO CAIQUE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/06/1995, marceneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Adriana Rodrigues dos Santos; A pretendente: MARIA AUxILIADORA 
SILVA SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 19/12/2001, cuidadora de criança, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcos de Souza 
e de Andrelina Aparecida da Silva Souza.

O pretendente: CARLOS ANDRÉ CABRAL BARBOSA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 31/10/1974, auxiliar de pedreiro, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Nivaldo de Lima Barbosa e de Mereni Urbano Cabral Barbosa; 
A pretendente: ROSANA FERREIRA PEREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 
25/10/1974, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Agenor Pereira e de Jacy Ferreira Pereira.

O pretendente: MARCELO JESUS SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/05/1987, armador, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Gilvani Maria Jesus Santana; A pretendente: ELIZâNGELA ROCHA 
DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 01/01/1981, do lar, natural de Itambé - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aurindo Oliveira da Silva e de Iracir 
Pereira Rocha da Silva.

O pretendente: ANDERSON GONÇALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/10/1992, 
gesseiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Flaviana Gonçalves; A pretendente: SAMANTA TRINDADE DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 01/07/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de João Joventino da Silva e de Iraildes Trindade dos Santos.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE BARRETO CRUZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/12/1996, designer gráfico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Paulo Rogerio Freitas Cruz e de Mara Lucia Barreto da Silva Cruz; 
A pretendente: THALISSA SUED BENTO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
11/11/1998, engenheira mecânica, natural de Mongaguá - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto da Silva e de Roseli de Jesus Bento.

O pretendente: ALAN FERREIRA DA CONCEIÇãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/10/1989, advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Edvaldo Pereira da Conceição e de Maria das Dores Ferreira da Conceição; 
A pretendente: ANA BEATRIZ GONÇALVES DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/06/1990, pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Cicero Gonçalves da Rocha Filho e de Silvana Ferreira Bento da Rocha.

O pretendente: DANIEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/07/1984, 
auxiliar de expedição, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de João Carlos de Oliveira e de Dalvani Rosa de Oliveira; A pretendente: ERIkA 
GOMES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 06/11/1992, professora, natural de 
São Domingos do Maranhão - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Francisca Franciene Gomes da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

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

O pretendente: VICTOR FONTES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, empre-
sário, solteiro, nascido no dia (20/03/1994) no Rio de Janeiro - RJ, residente e domi-
ciliado no Rio de Janeiro - RJ, filho de Carlos Henrique Alves de Andrade e de Andrea 
Fontes de Andrade. A pretendente: DANIELLE kESSLER DOS SANTOS RIZAVINSkI, 
de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida no dia (13/06/1994) em São 
Caetano do Sul - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Jose Mauricio Rizavinski e de Katia Kessler dos Santos. Obs.: Edital de Proclamas 
Recebido do 12° Registro de Registro Civil do Rio de Janeiro - RJ.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
katia Cristina Silencio Possar - Oficial
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