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oferecendo serviços 
excepcionais
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Começo de ano é sempre um período para repensar metas e reorganizar 
a vida. Entre elas estão as finanças pessoais, item básico e fundamental 
para viver bem e evitar o endividamento. “As pessoas não entendem por 
que as contas nunca ‘fecham’ ou por que vivem no ‘vermelho’. A explicação  
é  muito simples: falta apenas planejamento financeiro. Hoje, é possível 
afirmar que a maioria dos brasileiros não têm controle do seu orçamento 
doméstico e poucos fazem investimentos por medo e até mesmo, por 
desconhecimento”, explica o consultor financeiro e gerente de agência 
da Sicredi Iguaçu PR|SC|SP, Carlos Liberato.   

Cinco dicas essenciais para organizar as 
finanças pessoais

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIROSeja na vida privada ou na corporativa, definitivamente os riscos que 

corremos atualmente são diferentes dos riscos do passado. Se antes um 
ladrão roubasse sua carteira, certamente você teria um prejuízo financeiro e 
aquele trabalhão para refazer seus documentos. Hoje, se roubam seu celular 
ou suas credenciais de alguma conta crítica como e-mail ou banco digital, 
o cenário é bem diferente e possivelmente ainda mais catastrófico.   

Ciberataques: não há solução, se você 
não tiver serviço adequado 

A “Pesquisa Nespresso Professional: O Futuro do Ambiente de Trabalho 
no Cenário Pós Pandemia” busca compreender as tendências sobre o 
futuro do ambiente de trabalho neste momento de volta para os escri-
tórios. Desenvolvido em parceria com os institutos de pesquisa Nestlé 
C.Lab, Ginger Strategic Research e Innova.La, o estudo tem o propósito 
de fomentar diálogos por meio de conteúdo de relevância para o mercado 
brasileiro, principalmente com o cenário de retomada.   

O trabalho na retomada: tendências e 
previsões

News@TI

Agronegócio: curso de negócios da FECAP 
atrai alunos de 19 países a São Paulo

@Alunos de 19 países desembarcarão em São Paulo no mês de 
abril para participar de um curso avançado de agribusiness 

oferecido pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 
(FECAP), em parceria com a instituição francesa Audencia Business 
School. Trata-se do módulo internacional do curso de especializa-
ção em nível de pós-graduação intitulado “Agribusiness Advanced 
Course”. As aulas acontecem de 18 de abril a 10 de junho, com aulas 
em período integral. A coordenação é do professor da FECAP, José 
Luiz Megido Tejon, eleito pela Isto É Dinheiro um dos 100 melhores 
especialistas em Agronegócio no Brasil. O programa é ministrado 
pelos principais professores da Audencia Business School e da 
FECAP, e por profissionais altamente especializados no segmento 
da cadeia produtiva e da indústria alimentícia. Ainda é possível se 
inscrever para o programa de estudos neste link (https://www.fecap.
br/curta-duracao/agribusiness-advanced/).       Leia a coluna 
completa na página 2
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Os avanços tecnológicos 
recentes vêm aproximando 
o mundo em velocidade 
vertiginosa, aprimorando a 
qualidade e tornando mais 
seguras e mais rápidas as 
conexões entre as pessoas, as 
formas de pagamentos, o tráfico 
de veículos e de passageiros 
nos aeroportos, o controle de 
acesso em locais e edifícios 
públicos e privados, o trânsito 
nas fronteiras entre países e a 
conectividade.

 

Esta última vem se transformando de 
forma bastante disruptiva e com isso 

aumentando as possibilidades de acesso a 
vários dispositivos e aprimorando a qualida-
de de comunicação de forma exponencial. 
Esse movimento gera um ciclo de inovações 
que se autofomenta. Este é o caso da tec-
nologia 5G que propicia inovações nunca 
antes vistas, dada a sua ultra velocidade, 
ínfima latência e enorme disponibilidade.

 
A tecnologia 5G representa um salto 

extraordinário em relação às outras tecno-
logias mais antigas, gerando uma explosão 
de novos aparelhos IoT e a base para a ex-
pansão do eSIM, também conhecido como 
“SIM virtual” ou eUICC, que tem o mesmo 
propósito de um cartão SIM removível tra-
dicional , ou seja, armazenar as informações 
que os vários dispositivos móveis utilizam 
para acessar uma rede móvel.

 
Porém junto com essa expansão da co-

nectividade cresce também a necessidade 
de maior segurança e de conscientização 
sobre seu impacto no meio ambiente e na 
sociedade. Todos esses elementos devem 
se combinar para que possam ser susten-
táveis, tanto em termos ambientais quanto 
comerciais. 

É importante notar que as empresas de 
telecomunicação vêm adotando uma pos-
tura cada vez mais responsável em relação 

O Futuro da Conectividade
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à segurança e ao meio ambiente, utilizando 
menos plástico, menos transporte, menos 
resíduos e seguindo os padrões do Acordo 
de Paris.

 
O Greenconnect da Idemia, por exemplo, 

é um conjunto de soluções e serviços que 
permite aos operadores móveis mudarem 
sua base de produtos tradicionais para um 
pacote de ofertas inspiradas nos princípios 
da economia circular: gestão de resíduos 
responsável, menor uso de matérias primas 
tradicionais e maior aplicação de insumos 
verdes na produção dos cartões eSIM e nas 
embalagens. 

E quanto mais elevado é o nível de cons-
ciência, maior é a necessidade de confiança 
e segurança: o grande desafio atual. A com-
putação quântica é um exemplo de avanço 
e ao mesmo tempo risco à segurança, pois 
vai gerar um poder computacional adicio-
nal imenso e tornará obsoletas as formas 
de criptografia atuais. No passado seriam 
necessários 10 bilhões de anos para que se 
pudesse invadir um cartão SIM, mas com 
esse avanço isso poderá ocorrer em minutos. 

Porém o risco identificado também faz 
gerar tecnologias que o atenuam, tal como 
o International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI), que cria um identificador único 

para cada usuário e aparelho utilizado e 
criptografa a identidade de ambos, dentro 
ou fora da rede. O IMSI possibilita a utiliza-
ção dessa identidade única em ambientes 
nada confiáveis, como redes Wi-Fi abertas, 
sem riscos à sua segurança. Há também os 
cartões SIM criptografados 5G IMSI. 

Esses cartões, chamados de SIM 5G AS, 
armazenam chaves de conexão temporárias 
que permitem a reautenticação completa 
da rede em caso de interrupção, criando 
uma experiência de conectividade mais 
perfeita. Estima-se que, até 2024, a receita 
das operadoras móveis atinja cerca de US$7 
bilhões, como resultado da identidade di-
gital via seus serviços, representando um 
crescimento de 800% ante o registrado 
em 2019. 

Outro dado importante refere-se à Inter-
net das Coisas ou IoT (internet of Things). 
a previsão é de que haverá 23 bilhões de 
aparelhos IoT até o final de 2026, ante os 
8,74 bilhões atuais, todos criando cidades 
inteligentes, comércio, carros e aparelhos 
conectados, que coletarão e compartilha-
rão informações e tornarão o mundo mais 
intensamente conectado.

 
(Fonte: Diego Cecchinato é vice-presidente sênior 

para a área de operadoras móveis da Idemia para a 
América Latina (https://www.idemia.com/).

Avança a exportação de ônibus e caminhões 
A Mercedes-Benz do Brasil registrou 77% de crescimento nas 

exportações de caminhões em 2021, em relação ao ano anterior. 
Nos doze meses do ano passado, enviou 8.026 unidades para países 
da América Latina e de mercados Overseas, como o MENA (Orien-
te Médio e Norte da África), frente a 4.530 caminhões em 2020. 
Também exportou 3.129 chassis de ônibus para esses mercados, o 
que representa mais de 13% de crescimento na comparação com 
as 2.761 unidades de 2020. No total, exportou 11.155 veículos 
comerciais em 2021, com incremento de 53% nas vendas sobre 
o ano anterior. “Esses números consolidam a empresa como uma 
das maiores exportadoras de veículos comerciais do país, reafir-
mando uma tradição de mais de 60 anos de vendas de seus ônibus 
e caminhões para o mercado internacional”, diz Achim Puchert, 
presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.    

 Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: @mbdobrasil
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NO E-COMMERCE CONSuMIDORES 
QuEREM EMbALAgENS  
OTIMIzADAS E MAIS SEguRAS

    Leia na página 4
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Chamada do Sisu
Começou o período de matrícula da 

1ª chamada do Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu). Os estudantes aprovados 
deverão comparecer às instituições 
de ensino em que foram concedidas 
as vagas para se inscrever. O prazo de 
matrícula se encerra em 8 de março. 
O Sisu é o processo seletivo pelo qual 
estudantes concorrem a vagas de ins-
tituições públicas de ensino superior a 
partir da nota no Enem. São oferecidas 
221.790 vagas para ingresso em institui-
ções públicas de ensino superior (ABr).

AgroNews
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Não é só um detalhe

A publicação feita 
pela Transparência 
Internacional sobre a 
posição do Brasil no 
Índice de Percepção 
de Corrupção, 
de 2021, reflete a 
conjuntura atual do 
país

Também  permite a 
reflexão acerca de 
questões estrutu-

rais que a população, em 
regra, deixa de considerar. 
Em ano de eleição, mo-
mento em que os brasilei-
ros novamente tomarão 
decisões que influenciarão 
o futuro nacional, é im-
portante analisar o que os 
referidos dados sinalizam. 
Em termos relativos, o 
Brasil não ocupa uma boa 
posição, pois está na no-
nagésima sexta colocação 
em um ranking composto 
por cento e oitenta países. 

Ademais, a pontuação 
atingida pelo país (38) está 
abaixo da média dos países 
que integram o G20 (54), 
a América Latina e Caribe 
(41) e os BRICS (39). É 
preocupante o fato de que, 
embora tenha igualado a 
nota de 2020 e melhorado 
em relação aos números 
de 2018 e 2019 (35, em 
ambos os períodos), esteja 
razoavelmente distante 
dos quarenta e três pontos 
obtidos nos já longínquos 
anos de 2012 e 2014. 

Naquela época, a per-
cepção era mais positiva, 
embora a sociedade brasi-
leira estivesse em ebulição, 
período próximo à eclosão 
dos movimentos de rua 
de 2013 e que, em certa 
medida, tiveram duração 
estendida até o processo 
de impeachment da en-
tão presidente Dilma, em 
2016. Sob a ótica conjun-
tural, nota-se que há maior 
sensação de existência de 
corrupção atualmente, 
como apontam os números 
já referidos. 

O fim da Operação Lava 
Jato e as consequências 
(políticas e jurídicas) que 
advieram de tal cenário 
podem compor, em parte, 
a explicação para a men-
cionada percepção, mas 
não são suficientes. O 
comportamento corrup-
to, endêmico na história 
nacional, não está intrinse-
camente ligado à esquerda 
ou à direita, como algumas 
pessoas querem fazer crer. 

Ligada à conduta hu-
mana em maior ou me-
nor grau, a depender do 
contexto cultural de cada 
sociedade, a corrupção 
viceja em territórios nos 
quais as instituições não 
são moldadas de forma a 
representar efetivo óbice 
a desvios morais na vida 
pública. O arcabouço insti-
tucional, pouco valorizado 
no Brasil historicamente, 
pode ser vislumbrado 
como causa e efeito do 

ambiente corrompido que 
permeia o país. 

É causa, pois não é eficaz 
no combate aos compor-
tamentos desviantes dos 
agentes públicos, dada a 
frequente subordinação 
da análise de aspectos 
técnico-jurídicos dos casos 
suspeitos à visão político-i-
deológica do intérprete; é 
efeito, pois a edição de nor-
mas parece ser realizada 
de forma a não contribuir 
para a edificação de reali-
dade pautada pela noção 
de dignidade. 

As instituições assim 
moldadas podem servir 
como elemento indutor 
de condutas corruptas, 
além de reforçar a atuação 
de pessoas que eventu-
almente queiram agir de 
má-fé na área pública. A 
decomposição do valor da 
vida social é, desse modo, 
continuamente nutrida em 
um ciclo de vício compor-
tamental permitido (cau-
sa) e fomentado (efeito) 
institucionalmente. 

A corrupção produz efei-
to deletério no ambiente 
democrático, pois diminui 
a percepção da comunida-
de quanto à importância 
das estruturas participa-
tivas na vida prática das 
pessoas, algo que é com-
provado pela ascensão, em 
várias partes do planeta, 
de uma visão populista (de 
direita e de esquerda), a 
qual é caracterizada pela 
proposição de soluções 
simples para problemas 
complexos, com ênfase no 
carisma de alguma figura 
política. 

Na seara econômica, o 
comportamento corrup-
to é igualmente nocivo, 
dado que implica maiores 
custos de transação aos 
investidores nos diversos 
momentos de atuação no 
mercado, com impacto 
negativo sobre o ambiente 
de segurança jurídica do 
país e, consequentemen-
te, menor atratividade 
de capitais e redução da 
possibilidade de geração 
de riquezas. 

Não é possível analisar o 
comportamento corrupto 
em geral (e do agente pú-
blico, em especial) como 
algo de menor importância 
em ano de eleição, man-
tendo o foco somente na 
questão econômica, dada 
a sofrível situação em que 
se encontra, na média, 
a população brasileira, 
sobretudo em contexto 
pandêmico. A degenera-
ção moral no campo polí-
tico atinge a estrutura da 
democracia e da economia, 
muitas vezes compondo 
parcialmente a origem dos 
problemas. 

A população está dian-
te de um falso dilema: a 
corrupção não é só um 
detalhe.

(*) - É advogado, doutor em Direito 
pela USP e professor de 
Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Elton Duarte Batalha (*)

O termo sustentabilidade está cada vez mais em alta. 
Preocupados com o meio ambiente, empresas e consu-
midores estão mais responsáveis tanto com questões 
ambientais como sociais. Reaproveitar materiais e móveis 
usados e transformar em algo novo é uma das inúmeras 
práticas sustentáveis disponíveis. Além disso, o mercado 
também encontrou uma outra solução para colaborar com 
a preservação do meio ambiente - agora é possível alugar 
móveis por assinatura.

Os móveis sustentáveis são aqueles feitos de matéria
-prima que não prejudica o meio ambiente ou de material 
reciclado. O fato de serem sustentáveis não implica queda 
na qualidade - eles garantem durabilidade em seu uso, evi-
tando, assim, o consumo e o descarte excessivo. Madeiras 
sustentáveis, de refugo ou paletes são alguns exemplos.

“Apenas na Grande São Paulo, 27 mil toneladas de 
resíduos são enviadas para aterros sanitários todos os 
dias, sendo a maior parte desse lixo formado por móveis 
descartados, na maioria das vezes, antes do final da sua 
vida útil e de maneira incorreta. Precisamos repensar o 
consumo e promover o uso mais eficiente dos recursos”, 
explica Pamela Paz, fundadora e CEO da Tuim, primeira 
empresa de móveis por assinatura do Brasil.

Além de um lar ecologicamente correto, os móveis 
sustentáveis garantem uma decoração única. A executiva 
listou algumas vantagens na adoção dos móveis susten-
táveis, confira: Um dos maiores benefícios é o consumo 
inteligente. Grande parte das coisas que compramos 
diariamente não são reaproveitadas, colaborando cada 
vez mais para o acúmulo de lixo. Além disso, muitos itens 
são altamente prejudiciais ao meio ambiente durante sua 
etapa de produção.

“A ideia dos móveis por assinatura surgiu inicialmente 
por conta dessa preocupação ambiental. Nossas necessi-
dades mudam diariamente e, por isso, quando alugamos 
uma mobília contribuímos no aumento da sua vida útil. 
Caso os nossos interesses, sonhos e necessidades mudem, 
não precisamos necessariamente descartar aquele móvel, 
basta trocá-lo por outro que faça mais sentido naquele mo-
mento ou fase da sua vida. Isso diminui o uso de recursos 
naturais, a exemplo da própria madeira”, afirma Pamela.

A nova tecnologia conhecida 
como metaverso, financiada pelo 
presidente-executivo Mark Zu-
ckerberg, fundador do Facebook, 
atual Meta, pretende fazer inves-
timentos de US$ 10 bilhões por 
ano. De acordo com o Financial 
Times, a Meta conta com diversos 
pedidos concedidos pelo Escritório 
de Patentes dos Estados Unidos 

para tecnologias que armazenam 
os dados biométricos para ajudar a 
alimentar o que o usuário vê e assim 
garantir que seus avatares digitais 
sejam animados de forma realista. 

“Será um novo universo, um 
novo mundo. Pretendemos ser a 
primeira empresa do Brasil a ter 
registros de marcas e patentes no 
metaverso”, afirmou o Presidente 

do Grupo Marpa - Marcas, Paten-
tes, Inovações e Gestão Tributária, 
Valdomiro Soares. Para ele, essa é 
uma grande oportunidade para as 
propriedades intelectuais investi-
rem numa tecnologia totalmente 
nova e que pode revolucionar o 
mundo dos negócios, e a forma de 
se fazer publicidades. 

‘’Investir no metaverso, pode ser 

essencial para beneficiar as marcas, 
e trazer um grande investimento do 
mundo real, para o mundo digital. 
Sem dúvida esse é um grande pas-
so para a valorização de grandes 
marcas” comentou, ao ressaltar que 
todo esse investimento em patentes 
dentro da tecnologia pode agregar 
valor, tanto para as empresas, 
quanto para a própria meta, visando 

assim o futuro das marcas. 
“O mundo daqui pra frente vai ser 

todo feito em cima de novas tecno-
logias, e mundos virtuais, como a 
meta, portanto o investimento na 
tecnologia é totalmente necessário 
para continuar alavancando as ven-
das do comércio, e o crescimento de 
empresas”, afirma. - Fonte e outras 
informações: (www.marpa.com.br).

Rafael Caillet (*)
 

Apesar do avanço tec-
nológico que acome-
teu o país nos últimos 

anos, especialmente no que 
diz respeito às organizações 
brasileiras, ainda é comum 
nos depararmos com pré-
julgamentos quanto a quem 
pode ou não contar com a 
presença de soluções ino-
vadoras, bem como o real 
propósito de ferramentas 
digitais. 

Claro, é natural que dúvi-
das sejam levantadas sobre 
o tema, considerando o 
grande número de possibili-
dades operacionais a serem 
implementadas por meio da 
automatização. Nesse senti-
do, o primeiro passo para que 
oportunidades transforma-
doras sejam extraídas junto 
à inovação é compreender, 
na prática, como a máquina 
irá convergir com a empresa 
e seus profissionais. 

Sem dúvida, a RPA, ou 
Automação Robótica de Pro-
cessos, surge como uma das 
alternativas mais adequadas 
para os que buscam entrar na 
era digital. Em resumo, sob a 
ótica do gestor e suas equi-
pes internas, será realizado 
um diagnóstico abrangente 
sobre o que deve ficar a cargo 
da tecnologia, liberando os 
colaboradores para tarefas 
fundamentalmente estraté-
gicas, relacionadas ao core 
business do negócio. 

Com soluções personalizadas será possível automatizar etapas e 
reformular de vez o fluxo operacional.

Por que sua empresa deveria 
investir em automação?

A Automação Robótica de Processos, surge como uma das alternativas mais adequadas para os que 
buscam entrar na era digital

sob diversos aspectos. Por 
exemplo, olhando para a 
área comercial, em que o 
nível de exigência merca-
dológica só tende a crescer, 
os ganhos analíticos são 
revertidos em referenciais 
seguros para a tomada de 
decisão. 

Em outras palavras, a equi-
pe de vendas poderá utilizar 
o respaldo digital em prol de 
políticas condizentes com o 
que o público-alvo está pro-
curando. No âmbito interno, 
o líder terá clareza para 
identificar pontos de melho-
ria, a fim de sustentar um 
desempenho empresarial 
satisfatório, sem que o fator 
humano seja prejudicado 
por tarefas pouco intuitivas, 
que costumam tomar tempo 
hábil e desvalorizar a figura 
do profissional. 

Não seria nenhum exagero 
afirmar que, aqui, a máquina 
servirá ao protagonismo do 
colaborador, e não o contrá-
rio. Para concluir, partindo 
do princípio de que a RPA 
cumprirá uma função es-
calável e personalizada, a 
empresa encontrará todas 
as condições necessárias 
para entrar de vez em um 
novo estágio de competiti-
vidade, destacando-se em 
um mercado cada vez mais 
atento ao que a inovação 
pode oferecer. 

 
(*) - É CEO da Oystr (https://www.

oystr.com.br/).
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A tecnologia se limita a 
segmentos específicos? - 
Um dos mitos mais comuns 
quando o assunto é transfor-
mação digital, certamente, 
repousa sobre o acesso a 
plataformas de automação 
por parte de determinados 
setores. Afinal, a RPA só 
pode ser aplicada por cor-
porações maiores, de áreas 
com expertise no campo 
tecnológico? 

A resposta é negativa e 
abre espaço para um debate 
bem-vindo, na medida em 
que muitas empresas, dos 
portes mais variados, estão 
inseridas em um contexto 
de retomada do crescimen-
to. Fazendo jus à afirmação 
que intitula o artigo, de 
fato, a RPA é para todos. 
Contando com o apoio de 
um fornecedor reconhecido 
pelo mercado, com soluções 

personalizadas e capazes de 
atender às demandas apre-
sentadas pela organização, 
será possível automatizar 
etapas e reformular de vez 
o fluxo operacional. 

Nesse caso, a participação 
de especialistas é essencial, 
para que o contratante tenha 
a certeza de que o investi-
mento realizado seja feito de 
modo assertivo, sem gastos 
exorbitantes e com pouca 
precisão.  Ao investir em mé-
todos que visam a automati-
zação, é de suma importância 
que a companhia tenha em 
mente os benefícios ligados 
à presença da tecnologia no 
dia a dia das operações. 

Além dos ganhos pro-
cessuais e técnicos, que 
fomentam um ambiente de 
mais eficiência e agilidade, os 
efeitos também se estendem 
para o escopo estratégico, 

Por que devemos 
optar por móveis sustentáveis?

Os móveis sustentáveis garantem bem-estar, preservação 
ambiental e colaboram com as próximas gerações. Promo-
vem um estilo criativo, mais próximo do neutro e rústico, 
mas também incríveis e requintados. A indústria moveleira 
possui inúmeros impactos ambientais diante do grande 
volume de resíduos gerados, da exploração irracional, 
desperdício de madeira e do uso de substâncias tóxicas. 

Por isso, a executiva destaca que na Tuim todos os móveis 
são feitos com madeira reflorestada, uma condição muito 
importante para a promoção de práticas sustentáveis. Os 
móveis usados, quando não doados, costumam ser deixa-
dos nas ruas, rios, rodovias e com a chuva, podem criar 
mofo, transmitir bactérias e intensificar as enchentes em 
grandes centros urbanos. Paletes, latas, pneus, malas e 
muitos outros objetos podem ser transformados em ca-
deiras, mesas, aparadores e peças de decoração. 

Estas soluções, além de sustentáveis, são bonitas, cria-
tivas e econômicas. “O aluguel, por exemplo, também é 
uma solução sustentável que contribui para a redução 
de descarte. Caso o móvel não tenha mais utilidade, ele 
pode dar mais vida, cor e alegria para outro lar”, conclui 
Pamela. - Fonte e mais informações. acesse: (https://
tuim.com.br/).

Os móveis sustentáveis são aqueles feitos de matéria-prima que 
não prejudica o meio ambiente.
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Metaverso pode “revolucionar” o mundo

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, ou ligue para

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



www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

www.netjen.com.br

PBRV Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 10.439.154/0001-38 - NIRE 35.300.477.642

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária  a ser realizada em 08 de março de 2022 às 11h30

Ficam por meio desse os Srs. Acionistas da PBRV Empreendimento Imobiliário S/A. devidamente 
convocados a comparecem na sede da Companhia, no dia 08 de março de 2022, às 11h00, para par-
ticiparem de AGE que terá a seguinte ordem do dia: i) deliberar a respeito da proposta incorporação 
da Companhia pela MX Construções Ltda., com sede em São Paulo/SP, Av. das Nações Unidas, 
14.401, conj. 2610, 2611, 2612 e 2613, Torre C2, Tarumã, Parque da Cidade, Chácara Santo Antonio, 
CEP 04794-000, CNPJ 14.262.322/0001-13, NIRE 35.225.740.957, mediante a apresentação, pela 
Diretoria, dos motivos e o interesse da Companhia na sua realização, a razão de troca das ações, se 
for o caso, o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes, se for o caso; ii) 
avaliação e discussão do Laudo de Justificação e Incorporação elaborado pelos peritos; iii) ratificação 
da contratação da empresa Calculos Avaliações e Consultoria Empresarial Ltda., com sede à Rua 
Luiz Coelho, 308 Conj. 32, Consolação São Paulo/SP, CNPJ 09.253.119/0001-40, para elaboração do 
Laudo de Justificação e Incorporação da Companhia; iv) se aprovada a incorporação, autorizar a Di-
retoria a proceder à implementação dos atos necessários a extinção da Companhia nos termos do art. 
219, II, da Lei 6.404/76. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 11h, com a pre-
sença da maioria dos acionistas e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois. 
Os Srs. Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores constituídos na 
forma do Artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados 
na sede da Sociedade, com antecedência de 48 horas da realização da Assembleia, aos cuidados da 
Dra. Daniela Chiattone, no mesmo endereço da Companhia. Encontram-se à disposição dos acionistas, 
na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia. A Direção.

Ecsete - Produções Artísticas e Culturais Ltda.
CNPJ 08.245.734/0001-42 - NIRE 35.220.820.995

Edital de Convocação
Ficam convocadas a reunirem-se  as sócias da  “Ecsete - Produções Artísticas e Culturais Ltda.’’,
no dia 07/03/2022, às 10 horas, em sua Sede Social, à  Avenida Giovanni Gronchi nº 6829, Apartamento
192, Parte, Edifício Jasmin, Vila Andrade, CEP 05724-005, São Paulo/SP, para deliberarem sobre os
seguintes assuntos: Exclusão da sócia Vivien Miwa Kozuma,  por quebra do princípio do “affectio
societatis “. Demais assuntos de interesse geral. São Paulo, 21/02/2022. Maria José da Silva Santana.
Eliana Cardinali Pamplona Sardenberg.                                                                                      (22, 23 e 24)

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº 01.924.030/0001-57

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos
Imobiliários para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 15:00
horas do dia 07 de março de 2022, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar, conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “Ordem
do Dia”: a) - leitura discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31/12/2021; b) - destinação do resultado do exercício de 2021. São Paulo, 21 de
fevereiro de 2022. André Kissajikian - Diretor Executivo.                   (23, 24 e 25)
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A crise que desequili-
brou muitas empresas de 
todos os portes vêm exi-
gindo agora criatividade e 
jogo de cintura dos empre-
sários que desejam sair do 
sufoco. Mas nem sempre é 
fácil e, na maioria das ve-
zes, eles acabam recorren-
do a empréstimos e outras 
soluções que culminam 
em endividamentos ainda 
maiores e mais perigosos 
para os negócios. 

Neste contexto, a anteci-
pação de duplicatas pode 
ser a saída ideal para quem 

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.
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Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

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

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda 
de validade da Medida Provisória 892, que 
previa mudanças nestes procedimentos. A 

MP caducou no inicio de dezembro passado 
e, portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda 
não se deram conta desta mudança e podem 
incorrer nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Disal - Distribuidores 
Associados de Livros S.A.

CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Avenida Marginal Direita do 
Tietê, 800, Vila Jaguara, São Paulo/SP, os documentos do 
Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2021. São Paulo, 24 de fevereiro de 
2022. Diretor Presidente - Francisco Salvador Canato.

Lucia Camargo Nunes (*)
A união de duas multinacionais

A fabricante de motores e geradores Cummins anunciou 
a compra da Meritor, especializada em componentes para 
veículos comerciais. A negociação tem valor próximo de 
US$ 3,7 bilhões. No Brasil, a Cummins tem fábrica de 
motores a diesel e componentes em Guarulhos (SP) e a 
Meritor produz eixos em Osasco (SP). 

A aquisição será estratégica para que a Cummins ace-
lere, junto com a Meritor, no mercado de eixos e freios. 
E poderá oferecer soluções integradas de powertrain. A 
sinergia pode ainda render US$ 130 milhões com otimi-
zação da cadeia de fornecedores e otimizações. 

“A Meritor é uma das grandes líderes da indústria e o 
acordo nos ajudará a resolver um dos desafios mais críticos 
da nossa era: o desenvolvimento de soluções de carbono 
zero que sejam viáveis comercialmente e que possam ser 
aplicadas industrialmente”, informou Tom Linebarger, 
CEO da Cummins.

Cummins

Fabrica Cummins Guarulhos.

Líder em monitoramento planeja 
ações para 2022

Ao divulgar os resultados de 2021 e suas perspectivas 
para este ano, a Ituran, empresa de monitoramento veicu-
lar, quer avançar com mais tecnologia, ampliar portfólio de 
produtos e melhorar o relacionamento com os clientes. A 
empresa fechou 2021 com crescimento de 22% e estima 
alta de 10% em 2022. 

Uma das frentes é investir em seguro automotivo, o 
qual o cliente monta seu pacote conforme a cobertura 

Localiza registra lucro de R$ 2 bi
A Localiza anunciou resultados recordes em 2021: com 

lucro líquido de R$ 2 bilhões, 95% maior que em 2020, a 
companhia viu a receita da divisão de aluguel de carros 
crescer 40% em relação ao ano anterior. 

Um dos destaques foi sua expansão de 19,2% da área 
de gestão de frotas, impulsionada principalmente pelo 
Localiza Meoo, solução de carro por assinatura da empre-
sa. Esta divisão apresentou crescimento de 13% em sua 
receita líquida e aumento de 7,2% no número de diárias, 
em relação ao ano anterior.

“Em 2021, ampliamos o investimento em tecnologia 
e alocamos com eficiência nosso capital para capturar-
mos as oportunidades do mercado de mobilidade, com 
geração de valor”, comentou Bruno Lasansky, CEO da 
Localiza.

Em dezembro, o Cade autorizou a fusão da Localiza com 
a Unidas e as negociações sobre a obrigação de vender 
50 mil carros e outros ativos da Unidas estão aceleradas.

A Localiza também pretende retomar a venda de carros 
seminovos no próximo semestre. A falta de veículos novos 
reteve a frota e freou esse segmento, que retraiu 51% no 
quarto trimestre sobre o ano anterior. 

Na agenda ESG, a companhia inaugurou em 2021 o 
Instituto Localiza para facilitar o acesso de jovens ao en-
sino e fomentar o empreendedorismo em comunidades e 
beneficiando 24 organizações de todo Brasil. 

Arquivo Localiza

Agência modelo da Localiza em Belo Horizonte.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

desejada, além de ofertar a proteção para motocicletas e 
para carros com até 25 anos. 

A Ituran ainda planeja avançar em uma nova área de ne-
gócios, a IturanMob, joint-venture com a startup Moblab, 
no segmento de mobilidade urbana com carsharing e car-
pooling e foco no B2B.

Scania cresce, mas vê 2022 como ano 
desafiador

A Scania cresceu 80% em 2021 sobre 2020 com 15.700 
caminhões vendidos, com destaque aos modelos pesados 
de aplicações no agronegócio e voltados ao setor de mine-
ração, canavieiro e madeireiro, atingindo participação de 
mercado de 23,6%. 

Outra força da montadora é a dos serviços conectados: 
54 mil veículos Scania estavam ligados às redes dos 
frotistas em 2021. Com esses serviços, a economia nos 
custos de manutenção pode chegar a 25%, segundo a 
empresa.

O segmento de gás também é estratégico para a Scania. 
Após negociar 600 unidades movidas a GNV em 2021, a 
montadora fez as primeiras entregas de 5 modelos GNL 
(gás liquefeito) para a Morada Logística, empresa de Ara-
raquara (SP).

Os desafios de 2022 são diversos. Fabio Souza, vice
-presidente comercial, cita que enquanto a agricultura 
prospera e isso é uma oportunidade para a Scania, é 
preciso enfrentar as eleições, pandemia, inflação e cadeia 
de suprimentos.

Scania

Fabio Souza.

Antecipação de duplicatas para sair do sufoco
deseja obter liquidez sem 
contrair novas contas e 
livre de burocracia. 

“Atualmente, existem 
opções no mercado de 
desconto de duplicatas 
emitidas com prazo de pa-
gamento acima de 15 dias, 
referentes a produtos ou 
serviços”, explica Raphael 
Mansur, diretor da SRM 
Asset, que opera nas áre-
as de direito creditório e 
empréstimos. 

O procedimento é rá-
pido, 100% digital e fun-
ciona muito bem para 

indústrias, distribuidores, 
importadores, tradings e 
atacadistas de todos os 
segmentos com necessi-
dade no fluxo de caixa - 
entre outros segmentos. 
Também conhecida como 
a antecipação de rece-
bíveis, esta é uma linha 
de crédito voltada para 
empresas que precisam 
adiantar o recebimento 
de suas vendas. Assim, 
elas podem usar agora um 
dinheiro que só chegaria 
no futuro e ganhar um 
fôlego no orçamento. 

“Quando o cliente com-
pra um produto ou exe-
cuta um serviço e resolve 
parcelar o pagamento em 
duas vezes, por exemplo, 
o dono da empresa pode 
levar até 60 dias para 
receber o valor total da 
venda. Ao contratar uma 
antecipação de recebí-
veis, ele pode adiantar o 
recebimento desse valor 
para ter o dinheiro em 
caixa em poucas horas”, 
complementa Mansur.

Nesta modalidade de 
crédito, os bancos e ins-

tituições financeiras que 
disponibilizam antecipa-
ção de recebíveis cobram 
algumas taxas sobre o 
valor adiantado às empre-
sas e, em contrapartida, 
assumem a responsabi-
lidade pelo recebimento 
futuro das notas nego-
ciadas. Os juros, porém, 
são bem menores do que 
nos empréstimos conven-
cionais. “Isso porque as 
instituições financeiras 
consideram que, com esse 
tipo de operação, o risco 
de inadimplência é muito 

menor. Tudo porque o 
dinheiro antecipado tem 
origem em uma venda 
já realizada”, destaca o 
especialista.

Segundo ele, o pra-
zo máximo da operação 
costuma ser de até 180 
dias, com flexibilidade 
para concentração de 
sacados. Isso permite 
ainda mais agilidade na 
operação, atendendo às 
necessidades de empresas 
com perfis diferentes. “O 
empreendedor que estiver 
interessado em adiantar 
seus recebimentos, pode 
recorrer aos bancos ou 
fintechs que oferecem 
essa modalidade de cré-
dito para saber mais de-
talhes”, finaliza.- Fonte e 
mais informações: (www.
srmasset.com).
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#tenhacicatrizes

Augusto Roque

Servir bem para servir sempre: 
como encantar clientes 

oferecendo serviços excepcionais

Augusto Roque (*) e Matheus Freire (**)

Todos nós sabemos que atender bem o cliente é 
uma condição importante para qualquer relação 

de negócios. Pensando nisso, gerar experiências 
inesquecíveis para o seu consumidor, seja ele pes-
soa física ou jurídica, é fundamental, se queremos 
transformar o negócio em um modelo atrativo e 
exemplar, gerando mais vendas e consumidores 
fiéis à sua marca.
Para isso acontecer, é preciso pensar nos conceitos de 
Costumer Experience (CX), ou Experiência do Con-
sumidor (em português), nome que se dá ao conjunto 
de percepções e impressões que um consumidor pos-
sui sobre uma determinada empresa após interagir com 
a mesma; além da percepção que a organização passa 
para os clientes durante todo o processo de interação, 
antes, durante e após uma conversão, seja ela uma com-
pra ou contratação.
Diferentemente dos conceitos de atendimento ao 
cliente, que se trata apenas da etapa de atendimen-
to durante o processo de compra, a Experiência do 
Cliente é mais ampla, envolve todas as etapas da 
jornada do consumidor; desde o momento em que 
ele conhece a marca, navega pelo site, entra em con-
tato com a empresa e finaliza uma compra, até mo-
mentos posteriores, como um eventual atendimento 

ou suporte pós-compra, por exemplo.
Desta forma, ao adotar as práticas do Costumer Expe-
rience, a empresa deve ter como objetivo transformar 
toda a experiência do cliente, ao adquirir um produto 
ou serviço, em algo memorável por si só, ou seja, gerar 
uma experiência de modo que todo o serviço seja pres-
tado de maneira efetiva, clara e encantadora, em toda a 
jornada do consumidor. 
Para isso acontecer, é preciso conhecer bem o perfil 
do seu cliente e estar disposto a ouvir, sanar dúvidas e 
solucionar problemas, mais até do que apenas oferecer 
o seu produto. Ter empatia pelo consumidor é de suma 
importância e faz total diferença. A regra é simples: 
quanto mais satisfeitas as pessoas estiverem com a 
sua empresa, maior será a fidelidade delas. Porém, se 
não estiver disposto a tratá-las com a devida importân-
cia, não oferecer uma boa assistência e ignorar suas 
queixas, possivelmente você deixará sua marca. Lem-
bre-se: para cada um comentário negativo, precisará 
de cinco positivos, para conquistar um novo cliente. 
Diante disso, quem oferece um atendimento surpreen-
dente e satisfatório, ganha destaque no mercado.
Quando uma empresa baseia a sua cultura sob a ótica 
do Costumer Experience, a tendência é que ela consiga 
atingir níveis satisfatórios tão altos a ponto de que os 
seus clientes comecem a indicar a marca para outros 
consumidores, automaticamente vão fazer parte do seu 
time comercial. Esse é o caso do Grupo Transrota, uma 
empresa de transportes especializada em distribuição e 
apoio logístico nos diversos segmentos do mercado. 
E o que faz da Transrota uma empresa reconhecida den-
tro do mercado?

Nós, do Grupo Transrota, somos fascinados por propor-
cionar uma experiência incrível para os nossos clientes, 
sempre dizemos que não vendemos fretes e sim uma 
experiencia! Em razão disso, introduzimos em nossa 
cultura o Customer Centric (Cliente no Centro), onde 
pensamos em ações mais práticas, desde a primeira in-
teração com o cliente, quando ainda é apenas um consu-
midor em potencial, e seguimos com as demais fases da 
sua jornada até chegar ao pós-venda. A estratégia é sim-
ples: aumentar sempre a satisfação de nossos clientes! 
Tendo em vista sempre proporcionar a melhor a melhor 
experiencia possível, definimos quatro pilares funda-
mentais para o nosso atendimento:
1. Empatia;
2. Comunicação;
3. Proatividade;
4. Compromisso.
Se somarmos esses pilares, junto ao trabalho de Em-
ployee Experience (Experiencia do Colaborador), 
que também é algo muito forte em nossa cultura, 
conseguimos ter um time extremamente motivado e 
focado em entregar a melhor experiencia aos nossos 
clientes. 
Em 2021, implementamos o Net Promoter Score (NPS) 
em nosso pós-venda e conseguimos uma nota 9,67. Fi-
camos maravilhados com o resultado alcançado e temos 
certeza de que essa nota se deu pela soma das iniciativas 
acima mencionadas; levando em conta que ainda pode-
mos melhorá-la, visto que ainda estamos no início da 
nossa jornada.   
Não basta investir em estratégias para melhorar a Expe-
riência do Consumidor, é uma soma de atividades; ter 

foco e trabalhar uma cultura organizacional voltada 
para que o consumidor esteja no centro das decisões 
da organização, a fim de que as empresas consigam 
vencer os principais desafios existentes na relação 
com o consumidor, garantindo que suas necessidades 
estejam sempre em primeiro lugar.
Até a próxima!

(*) É CMO dos Empreendedores Compulsivos, Sócio da 
Molécula Consultoria, especialista em Employee Experi-

ence, Felicidade, RH 4.0 e Experiência do Consumidor, 
com mais de 20 anos de experiência como executivo, 
palestrante, professor e consultor. Tem Mestrado em 

Bem-Estar e Inovação pela FEI-SP e é bacharel em 
Administração pela FEI-SP. Autor do livro Empreende-

dorismo publicado pelo ESPRO.
(**) Diretor executivo do Grupo Transrota, com mais de 10 

anos de experiência na área de logística. Administrador 
formado pela Universidade Católica de Pernambuco, com 

MBA em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. 
Saiba mais em compulsivos.org ou pelo e-mail: augusto.

roque@moleculaconsultoria.com.br/ e-mail: matheus.
freire@transrota.com.br

Embalagens de tamanho adequado para o produto, redução 
de excesso de material, segurança, identificação e comuni-
cação com a marca foram os pontos de destaque levantados 

pelo público que faz compras diretamente em canais das marcas 
fabricantes. Consumidores acreditam que 75% a 90% do espaço 
da embalagem devem ser preenchidos com o produto pedido. 

Eles esperam que produtos que não são frágeis, como roupas, 
sejam entregues em embalagens flexíveis como envelopes de 
proteção, e não em sistemas rígidos como caixas de papelão. 
O estudo apontou que 80% dos consumidores ficam satisfeitos 
em receber seu pedido em envelopes de proteção, os famosos 
mailers. Segundo o levantamento realizado nos Estados Unidos, 
o uso de caixas quando não é necessário e a presença de mate-
riais para preenchimento de espaço em excesso comprometem 
a experiência de compra. 

“Quando não se otimiza material, seja plástico ou papel, é ge-
rado um desconforto para os consumidores que tem que fazer o 
descarte do pacote, muitas vezes, grande. E isso causa frustração 
como parte da experiência do cliente, principalmente quando 
ele realiza compras online com frequência,” comenta Flávia 
Moreira, Gerente de Marketing da Sealed Air para os mercados 
de indústria e fulfillment na América Latina. 

A executiva destaca que é possível aprimorar o sistema de 
proteção nos centros de fulfillment, por meio de tecnologias de 
automação que configuram pacotes de acordo com o tamanho da 
mercadoria. “Automação é fundamental para otimizar a operação 
e reduzir material. Essa redução permite otimização de frete e 
reduz o uso de material desnecessário, facilitando o descarte 
para o consumidor, tornando a operação mais sustentável”, 
explica Flávia. 

O estudo também trouxe dados que reforçam a importância 
da aparência da embalagem e sua influência positiva para o rela-
cionamento das marcas com seus consumidores. “A embalagem 

Um estudo desenvolvido pela líder em fabricação de embalagens, Sealed Air, revelou a percepção dos consumidores sobre as embalagens utilizadas pelo 
e-commerce de marcas que vendem direto para o consumidor, sistema conhecido como D2C (direct to consumer).

de proteção substituiu a experiência de compra tradicional e é 
a primeira impressão da marca de um produto quando chega à 
porta do consumidor”, afirma Flávia. Esse é um ponto que se 
destaca dentre o público jovem. 

Os dados mostram que 49% dos compradores online com idade 
entre 18 e 29 anos afirmaram que ficam mais animados ao receber 
suas compras em embalagens com a marca do produto ou pacotes 
que se assemelham a um presente. Por outro lado, dentre o pú-
blico de 30 a 44 anos, este índice cai para 37%; seguido de 29% 
para compradores de 30 a 44 anos; 29% no caso do público de 
45 a 60 anos e 15% dentre os compradores com mais de 60 anos.
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VA Envelopes personalizados ajudam a construir o reconhecimento 
da marca e a criar uma experiência positiva de unboxing para o 
consumidor. Ao mesmo tempo, os consumidores demonstraram 
preocupação com o roubo de mercadorias. Os participantes do 
estudo da Sealed Air admitiram que quanto mais premium um 
produto, mais eles preferem uma embalagem simplificada por 
fora e uma embalagem mais elaborada por dentro. 

“Este é um ponto de atenção para as marcas que precisam desen-
volver um bom planejamento de proteção, aliando comunicação 
de marca e segurança. Um exemplo disso seria a customização 
do interior da embalagem”, comenta Flávia. A pesquisa apontou 
ainda, que 20% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por 
embalagens personalizadas para serem enviadas como presente. 

“Na jornada do e-commerce, a embalagem possibilita grandes 
oportunidades de diferenciação para a comunicação da marca, 
como o uso de tecnologias de conectividade”, afirma a especia-
lista da Sealed Air. Muitas marcas usam QR code como forma 
de fornecer informações e ofertas aos consumidores. O estudo 
apontou que dois terços dos compradores de e-commerce aces-
sam QR codes para ofertas especiais e cupons e, daqueles que 
usam a tecnologia 70% os utilizam pelo menos uma vez por mês. 

Ao serem questionados sobre o melhor local para acessar as 
ofertas fisicamente, consumidores revelaram que o exterior da 
embalagem é melhor para ofertas não personalizadas, como 
cupons ou ofertas especiais. Por questão de segurança, apon-
taram que o interior da embalagem é melhor para produtos de 
cortesia, informações adicionais do produto e informações de 
devolução ou garantia.

Além da possibilidade de ofertas e experiências personalizadas, 
as operações de e-commerce já contam com uma solução que 
digitaliza a nota fiscal, fator que colabora com confidencialidade 
da compra e com a redução de material. - Fonte e mais informa-
ções: (www.sealedair.com.br).

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 24 de fevereiro de 20224
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Enquanto a floresta 
desaparece, sonhamos 

com a OCDE

No último dia 31 
de janeiro, o Brasil 
recebeu a carta-
convite para iniciar 
o processo de entrada 
como membro 
na Organização 
para Cooperação 
e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE)

A notícia do rece-
bimento deixou o 
mercado eufórico 

e os políticos em Brasília 
sonhando em como capi-
talizar em ano de eleição. 
Para deixar claro, o Brasil já 
é parceiro-chave da OCDE 
desde a década de 1990, 
tendo acesso a boa parte 
dos debates e recomenda-
ções que são feitas por seus 
membros efetivos. 

Se as vantagens de in-
gresso em uma organização 
como a OCDE são irresis-
tíveis, como querem crer 
alguns analistas, por que o 
Brasil já não adotou algu-
mas posturas ou mudanças 
estruturais em preparação 
desde o início de sua par-
ticipação?  

Ingressar hoje na OCDE 
implica em mudanças 
estruturais na legislação 
brasileira e no estabeleci-
mento de prioridades de 
gastos. O país, pelos seus 
representantes eleitos, 
está disposto a rever as 
prioridades para o ingresso 
na OCDE?

A OCDE coloca as mu-
danças climáticas como 
uma ameaça existencial 
para a humanidade, sendo 
que a organização coloca 
como principais eixos para 
o combate desta ameaça 
a proibição de algumas 
atividades específicas, 
regulamentação da fre-
quência e métodos de 
monitoramento e controle 
do uso de solo e água.

Os relatórios do Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) vêm aler-
tando sucessivamente ano 
após ano para o aumento 

das queimadas no país, um 
dos grandes focos da con-
tribuição brasileira para 
as mudanças climáticas. 
Some-se a isso os dados 
sobre o desmatamento e 
exploração ilegal de mi-
nérios.

Se comparamos estas ati-
vidades e inatividades por 
parte do país, percebemos 
que elas não se ajustam aos 
padrões estabelecidos pela 
OCDE, o que certamente 
trás um gosto amargo para 
os políticos que tentarem 
se utilizar da possibilidade 
de acesso como membro 
permanente da organiza-
ção, pois, terão que enfren-
tar estes impeditivos.

Alguns poderão ques-
tionar minhas razões: nos 
países membros da OCDE 
também existem proble-
mas ambientais que con-
tribuem para as mudanças 
climáticas. Sem dúvida que 
sim, mas, primeiro, eles já 
fazem parte do “clube” e, 
segundo a capacidade de 
adaptação aos efeitos ad-
versos na grande maioria 
dos membros da OCDE 
(vale lembrar, países de-
senvolvidos) é grande e 
a vulnerabilidade social 
baixa - no Brasil e na maior 
parte dos países do Sul 
Global temos o inverso, ou 
seja, baixa capacidade de 
adaptação e alta vulnera-
bilidade social.

Temos condições de 
atender este requisito? 
Sem dúvida o Brasil tem o 
potencial de atingir mas, 
para isso, terá que esta-
belecer prioridades claras 
e objetivas na direção de 
um verdadeiro desenvol-
vimento sustentável como 
política de estado. Como 
estamos em período de 
eleição, não penso ser 
possível congregar todas 
as forças políticas e a so-
ciedade civil para ao menos 
iniciar o encaminhamento 
de um projeto que faça 
frente a este desafio. 

 
(*) - É professor de Direito 

Internacional da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lanzhou (China).

Douglas de Castro (*)

D - Produção de Espumantes 
Os espumantes brasileiros alcançaram impressionantes 30,3 milhões de 
litros comercializados no país entre os meses de janeiro e dezembro de 
2021, cerca de 40% a mais que o mesmo período do ano anterior. Já as 
exportações atingiram cerca de 935 mil litros no mesmo período, aumento 
de 21% em relação a 2020, segundo a União Brasileira de Vitivinicultura 
(Uvibra). Por trás desse sucesso, está a ciência. A pesquisa agropecuária 
ajudou a impulsionar essa importante cadeia ao desenvolver cultivares, 
técnicas de manejo e de processamento e ao atuar na caracterização das 
regiões produtoras para a obtenção de selos de procedência. Devido à 
parceria do setor produtivo com a pesquisa, o Brasil é hoje referência 
no Cone Sul na elaboração da bebida. Saiba mais: (www.uvibra.com.br).

E - Rede de Talentos 
O Tetrix, desafio universitário, acaba de ser reconhecido como o 
maior concurso de estudos de negócios pelo Guinness World Records 
por atingir recorde de participação em 2021. Entre 1 abril e 31 ou-
tubro de 2021, contou com mais de 154 mil inscritos de 84 países 
e 67.972 participantes completaram a primeira etapa de provas. 
Promovido pela Vtex, plataforma de comércio digital para grandes 
empresas e varejistas, e com o patrocínio da ACCT, AWS, Ecomsur, 
Elo, FGV-EAESP e Vinneren, o desafio fomenta o ecossistema digital 
construindo uma valiosa rede de talentos preparados para o futuro. 
Essas companhias também têm acesso aos participantes que mais 
se destacaram, visando futuras contratações. As pré-inscrições para 
a competição em 2022 já estão abertas e podem ser realizadas pelo 
site (tetrixchallenge.com). 

F - Favela & Asfalto
Celso Athayde, CEO da Favela Holding - conjunto de empresas que tem 
como objetivo central o desenvolvimento de favelas e de seus morado-
res; lança a primeira edição da Expo Favela - evento que será a ponte 
de oportunidades entre empreendedores das favelas e investidores. O 
encontro acontece entre os dias 15 e 17 de abril, no World Trade Center, 
com palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, apresen-
tação de startups, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles 
e muito mais. O evento objetiva promover uma feira de negócios, em 
que os empreendedores e startups tenham oportunidades de parcerias 
com empreendedores e entusiastas como: captação de investimento, 
expansão e novas oportunidades para empreendimentos. Saiba mais: 
(https://expofavela.com.br/).

A - Food To Save
Com proposta inovadora de resgatar alimentos excedentes de produção 
e/ou produtos próximos à data de vencimento que estão em perfeitas 
condições, a Food To Save registrou crescimento de 300% em 2021, com 
mais de 100 mil downloads do aplicativo, mais de 300 estabelecimentos 
parceiros nas regiões em que opera, além de mais de 45 toneladas de 
alimentos salvas. Os pedidos podem ser feitos no site (www.foodtosave.
com.br). Basta inserir o CEP da residência em que deseja receber os 
produtos ou retirá-los, e visualizar os estabelecimentos mais próximos 
que possuem sacolas disponíveis no momento. De acordo com o que 
estiver disponível, a plataforma mostra o valor que deverá ser pago e o 
tipo de produto que irá na sacola surpresa, podendo o cliente escolher 
entre doce, salgada ou mista. 

B - Moda Sustentável
O Portal Cate, plataforma de ensino a distância da Prefeitura de São 
Paulo, oferece um novo curso gratuito e online sobre Moda Sustentável. 
Durante o curso, o aluno aprende a ver peças usadas como matéria-pri-
ma e transformá-las e permite que os alunos escolham os cursos em 
áreas de maior empregabilidade, além de poder contar com certificado 
emitido pela própria ferramenta. Auxilia na recolocação no mercado de 
trabalho, tendo muitos cursos que estão em ascensão. A área da moda 
é uma delas e a capital paulista se destaca nesse cenário com um dos 
eventos mais importantes do mundo, a São Paulo Fashion Week. Então 
poder se preparar para esse segmento, já tendo um olhar diferenciado 
para as questões ambientais, coloca esse profissional com diferencial 
para conquistar uma recolocação. Saiba mais: (https://cate.prefeitura.
sp.gov.br/).

C - Veículo Elétrico 
O desejo de ter um veículo elétrico tem se tornado cada vez mais presente 
na vida dos brasileiros. A tendência foi apontada em pesquisa realizada pelo 
iCarros, marketplace automotivo do Itaú Unibanco, com pessoas interessadas 
na compra de um veículo. Mais de 62% dos respondentes afirmaram ter a 
intenção adquirir um modelo eletrificado no futuro. Dados divulgados pela 
Associação Brasileira do Veículo Elétrico, mostram o crescimento de 93% 
de emplacamentos em relação a janeiro de 2021. Somente no primeiro mês 
do ano, mais de 2.500 veículos elétricos foram emplacados. Atualmente, a 
frota de autos e comerciais leves eletrificados em circulação no país é de 
quase 80 mil unidades, devendo ultrapassar a marca de 100 mil no início 
do segundo semestre. Fonte: (www.icarros.com.br). 

G - Eventos sobre Contabilidade
Tendo como propósito o desenvolvimento constante de pessoas, a KPMG 
Business School anuncia o lançamento de um projeto inovador. A Accounting 
Journey, uma maratona de super eventos sobre contabilidade. O primeiro 
dia, nomeado Cyber Summit, acontece em 17 de março, das 9h às 18h. 
O evento reune especialistas para falar sobre as principais atualizações 
e novidades do mundo contábil em palestras com uma super tecnologia 
pensada para engajar os participantes. Teremos oito horas de conheci-
mento com temas considerados Hot Topics do ano como: cibersegurança 
na contabilidade, riscos cibernéticos, proteção de dados, entre outros. 
A maratona Accounting Journey promete agitar o mercado de educação 
contábil (https://materiais.kpmgbrasil.com.br/accountingjourney).

H - Pequenos Negócios
Destinado a nano e microempreendedores, o ‘JA_É: Jornada de Apoio a 
Empreendedores’ oferece suporte a empreendedores individuais e peque-
nos negócios que precisam aumentar sua produtividade, digitalizar seus 
processos internos, ampliar as vendas no contexto digital e melhorar sua 
gestão financeira. A iniciativa é gratuita, tem duração de quatro semanas e 
acontece com os conteúdos enviados por WhatsApp. Cada empreendedor 
pode seguir a jornada online no horário, local e ritmo que melhor se encaixe 
em sua rotina. Entre os módulos abordados, destacam-se “Como entender 
o cliente e o contexto atual de mercado”, “Como trabalhar os canais de 
venda no digital”, “Como sua empresa pode reduzir despesas e ter uma boa 
rentabilidade”, “Boas práticas de gestão financeira”, e muito mais. Saiba 
mais em: (https://impactosocial.artemisia.org.br/jornada-empreendedora).

I - Celulose e Papel
O ano de 2021 demonstrou que a indústria de base florestal está pronta 
para atender às demandas dos consumidores por seus bioprodutos. O setor 
ultrapassou suas marcas históricas para abastecer a sociedade com itens 
como embalagens de papel, papel higiênico, fraldas, cadernos e painéis de 
madeira para móveis. De acordo com o Boletim Cenários Ibá, produzido 
pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), a celulose atingiu sua maior 
produção em 2021, com 22,5 milhões de toneladas; a fabricação de papel 
registrou sua maior alta em um ano, com 10,7 milhões de toneladas; a 
venda doméstica de painéis de madeira chegou ao seu nível mais elevado 
na série histórica, com 8,2 milhões de m³ negociados dentro do país. 

J - Aviões e Aves
As empresas pertencentes à Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear) registraram perdas de cerca de R$ 110 milhões em 2021, com a 
colisão de aeronaves com aves, ou “bird strike” no jargão do setor aéreo. 
Este fenômeno, um problema antigo para a aviação, se intensificou durante 
a pandemia. Isso ocorreu, entre outros motivos, porque a redução drástica 
do movimento favoreceu a proliferação de muitas espécies dentro dos sítios 
aeroportuários em todo o país. “Da metade de 2021 até agora, a situação 
piorou em quantidade, perdas materiais e severidade do dano às aeronaves”, 
diz o diretor de Segurança e Operações de Voo da Associação, Ruy Amparo.

O Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia 
da inflação oficial, ficou em 0,99% em 
fevereiro, 0,41 ponto percentual (pp) 
acima da taxa de janeiro (0,58%). É a 
maior variação para o mês de fevereiro 
desde 2016 (1,42%). No ano, o IPCA-15 
acumula alta de 1,58% e, em 12 meses, 
de 10,76%, acima dos 10,20% registrados 
nos 12 meses imediatamente anteriores. 
Em fevereiro de 2021, a taxa foi 0,48%. 

Os dados foram divulgados ontem (23) 
pelo IBGE. Houve variações positivas em 
oito dos nove grupos de produtos e ser-
viços pesquisados. A exceção foi saúde e 
cuidados pessoais, cujos preços recuaram 
0,02%, após a alta de 0,93% verificada 
em janeiro. A maior variação (5,64%) 
e o maior impacto (0,32 pp) vieram do 
grupo educação. 

“Com a maior variação (5,64%) entre 
os grupos, o segmento de educação teve 
um impacto de 0,32 pp no IPCA-15, dos 
quais 0,28 pp vieram da alta dos cursos 
regulares (6,69%), por conta dos rea-
justes habituais do início do ano letivo. 
As maiores variações vieram do ensino 
fundamental (8,03%), da pré-escola 
(7,55%), do ensino médio (7,46%), da 
creche (6,47%) e do ensino superior 
(5,90%). Curso técnico e pós-graduação 
subiram 4,40% e 2,93%, respectivamen-
te”, informa o IBGE.

Na sequência, vieram alimentação e 
bebidas (com alta de 1,20% e impacto 
no IPCA de 0,25 pp), que acelerou na 
comparação com o mês anterior (0,97%), 
e transportes, que subiu 0,87% após 

Aumentado o limite de 
subvenção do Casa Verde 
e Amarela

O governo federal publicou ontem 
(23) decreto aumentando os limites 
de subvenção econômica às famílias 
beneficiárias do Programa Casa Verde e 
Amarela. A norma diz que os limites para 
produção e aquisição de imóveis novos 
ou usados, em áreas urbanas, passam de 
R$ 110 mil para R$ 130 mil e de R$ 45 
mil para R$ 55 mil nas áreas rurais. Essas 
subvenções têm como garantia recursos 
do Fundo de Arrendamento Residencial 
(FAR), utilizado, ao lado do Fundo de De-
senvolvimento Social (FDS), como uma 
das fontes de recursos. Os dois fundos 
são geridos pela Caixa. 

De acordo com a Secretaria-Geral da 
Presidência da República, a medida não 
implicará expansão de custos para a admi-
nistração pública, não utilizará recursos 
adicionais do FAR, nem vai interferir na 
meta do Programa Casa Verde e Amarela.

“A alteração vai se limitar aos valores 
consignados na Lei Orçamentária Anual 
e, portanto, não apresenta impacto or-
çamentário”, informou a pasta.

O decreto, publicado no Diário Oficial 
da União também modifica a composição 
do Comitê de Participação do FAR. O 
comitê será presidido pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional e terá, em 
sua composição, representantes da Casa 
Civil da Presidência da República e do 
Ministério da Economia. Criado em 2001, 
o FAR tem por finalidade operacionalizar 
o extinto Programa de Arrendamento 
Residencial e, atualmente, financiar 
operações já contratadas no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (ABr).

Entre os componentes 
do consumo aparente, 
enquanto a produção 

interna destinada ao merca-
do nacional avançou 2,1% em 
dezembro, as importações de 
bens industriais apresenta-
ram queda de 1,6% no último 
mês do ano.

Os dados foram divulgados 
ontem (23) pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea). Na comparação 
com dezembro de 2020, o 
indicador teve queda de 
1,7%. No acumulado em 12 
meses, encerrou o ano de 
2021 com alta de 7,2%. No 
quarto trimestre móvel do 
ano, o indicador que mede 
a demanda interna por bens 
industriais – por meio da 
produção industrial interna 
não exportada, acrescida 

A análise setorial mostra que 13 dos 22 segmentos apresentaram 
variação positiva.
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Consumo aparente de bens 
industriais cresceu 2% em dezembro
O Indicador Ipea Mensal de Consumo Aparente de Bens Industriais registrou crescimento de 2% em 
dezembro de 2021 na comparação com novembro, na série com ajuste sazonal

dos bens intermediários, 
que avançaram 0,4%.

“Em relação às classes de 
produção, a demanda in-
terna por bens da indústria 
de transformação avançou 
1,9% em dezembro, enquan-
to o crescimento da extra-
tiva mineral foi de 0,3%, 
após forte alta de 27,9% no 
período anterior. A análise 
setorial mostra que 13 dos 
22 segmentos apresentaram 
variação positiva. 

O destaque ficou por conta 
do segmento de veículos, com 
alta de 20,3% na margem. 
Na comparação interanual, 
cinco segmentos registraram 
crescimento, com destaque 
para petróleo e derivados e 
produtos químicos, com altas 
de 8,8% e 2,4%, respectiva-
mente”, diz o Ipea (ABr).

das importações – retroce-
deu 2,6%.

Segundo o Ipea, na aná-
lise das grandes catego-
rias econômicas, todos os 
segmentos apresentaram 
crescimento, com exceção 
do segmento de bens de 

consumo semi e não durá-
veis que registrou queda 
de 0,7%. O segmento de 
bens de capital destacou-se 
positivamente: alta de 8,4%. 
Na comparação interanual, 
todos os segmentos regis-
traram queda, com exceção 

IPCA-15 teve alta de 0,99% em 
fevereiro, maior variação desde 2016

queda de 0,41% em janeiro e contribuiu 
com 0,19 pp em fevereiro. No grupo de 
alimentação, as maiores altas vieram 
de alguns tubérculos, raízes e legumes, 
como a cenoura (49,31%) e a batata in-
glesa (20,15%). Alimentação e bebidas 
é o grupo com o segundo maior peso 
no IPCA-15, com cerca de 21% do total.

Com alta de 0,87%, o grupo dos trans-
portes teve como o destaque os veículos 
próprios (2,01%): automóveis novos 
(2,64%), motocicletas (2,19%) e automó-
veis usados (2,10%). Já os combustíveis 
registraram estabilidade em fevereiro: 
enquanto óleo diesel (3,78%) e a gasolina 
(0,15%) subiram, etanol (-1,98%) e gás 
veicular (-0,36%) registraram queda. Os 
demais grupos ficaram entre a variação 
de 0,15% de habitação e de 1,94% de 
artigos de residência (ABr).

No grupo de alimentação, as maiores 
altas vieram de alguns tubérculos, 
raízes e legumes, como a cenoura 

(49,31%) e a batata inglesa (20,15%).
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OpiniãO
O poder da estratégia 

Omnichannel para 
empresas e clientes

Com a aceleração de 
novas tecnologias 
e canais digitais, 
acentuada durante a 
pandemia, notamos 
também uma 
relevante mudança 
nos hábitos de 
consumo. 

O consumidor passou 
a ser mais fiel aos 
canais de venda que 

lhe proporcionam maior 
conveniência, muito em 
função da qualidade dos ser-
viços prestados, facilitando 
a tomada de decisão no 
momento da compra. Com 
isso, a adoção de um modelo 
de negócio omnichannel se 
tornou fundamental para 
impulsionar os ganhos do 
varejo, além de ser uma 
jornada de transformação 
cultural das empresas in-
tegradas a ele. 

Garantir que a tecnolo-
gia, processos, políticas e 
operações sejam planejadas 
e concebidas de maneira 
integrada, em função de 
gerar a melhor experiência 
de compra e pós-venda aos 
clientes, são os alicerces 
indispensáveis para fidelizar 
os clientes, que esperam, 
nada menos, do que uma 
experiência memorável. 
Desta maneira, a adoção 
desse modelo de negócio 
tornou-se agenda prioritária 
das empresas de varejo, 
distribuição e da indústria.

Segundo pesquisa realiza-
da pela All iN e Social Miner, 
em parceria com a Opinion 
Box, em março de 2021, 60% 
dos brasileiros passaram a 
consumir de forma híbrida. 
Dado essa evolução no ce-
nário varejista, as empresas 
estão avançando para que 
os canais de varejo físico e 
online se tornem totalmente 
integrados, multiplicando 
exponencialmente as possi-
bilidades de atendimento e 
contato com o cliente.

Com foco na experiência 
e a conveniência tendo seu 
papel principal na tomada 
de decisão no momento 
da compra, os clientes têm 
naturalmente adotado as 
diversas modalidades de 
compra possibilitadas pelo 
modelo de negócio om-
nichannel. Listamos aqui 
algumas delas:

 
1. -  Comprar em um 

canal online e retirá-lo 
em um ponto físico: “Pick 
up in store” ou “Clique e 

Retire”. Oferecendo pontos 
de venda ou de coleta, em 
locais de fácil acesso.

 
2. - Comprar em um 

canal online e receber 
em casa em algumas 
horas: “Ship from store”. 
Utilizando estoques estra-
tégicos, localizados em lojas 
próximas ao cliente.

 
3. - Vender em uma loja 

física um produto dispo-
nível em outro estoque, 
por meio de dispositivos 
digitais: “Prateleira ou 
Vitrine Infinita”. Através da 
integração, no momento da 
venda, o cliente tem acesso 
a todo o estoque disponível 
(lojas, depósitos e CD’s) e a 
entrega é realizada no ende-
reço escolhido pelo cliente.

 
Além das modalidades de 

compra, os canais de atendi-
mento integrados oferecem 
ao cliente diversos meios 
de contato para resolução 
de dúvidas e/ou problemas 
relacionados à sua compra. 

A integração das ferra-
mentas, dos dados e dos 
processos, empodera e oti-
miza o trabalho das diversas 
equipes da linha de frente, 
facilita o contato do cliente, 
cria uma experiência fluida 
e fidelizadora e proporciona 
a construção de um rela-
cionamento de confiança, 
tornando o negócio cada 
vez mais relevante ao longo 
do tempo. 

 
Atualmente, os clientes 

estão cada vez mais ante-
nados aos canais de vendas, 
em busca das melhores 
oportunidades de preço 
aliado ao prazo de entrega 
e ao valor do frete - caso 
a compra seja feita online 
- tendo isso em mente, a  
estratégia omnichannel é 
fundamental na concepção 
das campanhas comerciais, 
pois pensando de maneira 
integrada é possível gerar 
uma experiência fluida, 
reduzindo as divergências 
que possam existir entre os 
canais que o cliente utiliza 
para pesquisar e para efe-
tuar suas compras.

 
Além disso, a estratégia 

omnichannel agrega valor 
à jornada do cliente, ge-
rando possibilidades de 
atendimento mais cômodas 
e convenientes, para que 
ele decida como e quando 
quer comprar e receber seus 
produtos.

 
(*) - É Diretor de Vendas Digitais  

na Allied Brasil.

Pedro Gabriel dos Santos Silva (*)

Inteligência Artificial e direitos autorais
Há casos em que novas tecnologias geram situações que dificilmente podem ser enquadradas na legislação 
existente, fazendo com que a justiça tenha que se manifestar.

AI/Hiperdados
Vivaldo José Breternitz (*)

É o que está acontecendo agora, 
quando o US Copyright Office 
- USCO, órgão do governo ameri-

cano que trata de direitos autorais, mais 
uma vez impediu que esses direitos pro-
tegessem uma   obra de arte   criada por 
uma Inteligência Artificial.  O cientista 
Stephen Thaler tentou, pela segunda 
vez, registrar os direitos autorais de uma 
obra   chamada “A Recent Entrance to 
Paradise”, que segundo ele foi criada por 
uma IA chamada “Creativity Machine”.

O USCO diz que a lei americana de 
direitos autorais oferece proteção 
apenas para "os frutos do trabalho 
intelectual", que uma obra, para ser 
protegida “deve ser criada por um ser 
humano” e   que não registrará obras 
“produzidas por uma máquina ou mero 
processo mecânico”.

O órgão disse também que   tribunais 
em vários níveis, incluindo a Suprema 
Corte, limitaram a proteção de direitos 
autorais a criações de autores humanos, 
e que tribunais de instâncias inferiores 
tem rejeitado repetidamente tentativas 
de estender a proteção de direitos auto-
rais a criações não humanas, como por 
exemplo, para fotos feitas por macacos.

Thaler tem feito tentativas similares 
ao tentar patentear produtos criados 
por outra de suas inteligências ar-
tificiais, a DABUS. Algumas dessas 
tentativas foram rejeitadas por órgãos 
do governo dos Estados Unidos, Reino 
Unido e União Europeia, enquanto 
um tribunal da África do Sul aceitou 
um pedido de patente.  Um  juiz na 
Austrália decidiu no ano passado que 
as invenções criadas por Inteligências 

Artificiais podem se qualificar para 
proteção de patente.

O caso confirma que novas tecnolo-
gias podem gerar a necessidade de al-
terações na legislação vigente. Quanto 
a Thaler, só o tempo dirá se é um gênio 
incompreendido, um espertalhão ou 
apenas uma figura folclórica. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

News@TI
 healthtech independente focada em saúde corporativa do país, está 
com 146 vagas abertas para o campo da Tecnologia da Informação (T.I). 
Esse aumento vai ao encontro da expansão de iniciativas tecnológicas 
das organizações. Para se ter uma ideia, segundo dados do Datahub, o 
número de aberturas de empresas de tecnologia no país subiu 210% só 
em 2020, quando comparado com o último levantamento em 2011, o que 
demonstra o franco crescimento da área. E não só. A pandemia também 
acelerou os projetos de transformação digital de negócios brasileiros 
em 87,5% (https://releaseswpp.com/link.php?code=bDpodHRwcyUz-
QSUyRiUyRmxua2QuaW4lMkZkemRtZVRnYToyNDc1Njg2NzE3Omx
vYmF0b0BuZXRqZW4uY29tLmJyOmIxMmQzZA==).

Detector de fibra ativa sem contato

@A Fluke Networks, líder mundial no fornecimento de soluções 
de teste e certificação de cabeamento estruturado, anuncia ao 

mercado brasileiro o lançamento do seu primeiro detector de fibra 
ativa FiberLert™, testador de bolso que detecta potência óptica em 
comprimentos de onda de fibra óptica monomodo e multimodo (850nm 
a 1625 nm), através da detecção do infravermelho-próximo emitido. 
A ferramenta é adequada para portas e cabos de conexão, sejam co-
nexões SM ou MM, polimentos UPC e APC, e realizar a testagem sem 
necessidade de contato, reduzindo o risco de contaminação ou danos 
nas conexões (https://pt.flukenetworks.com/).

Cortex prevê a contratação de 200 
profissionais em 2022

@AA Cortex, principal referência em Big Data e Inteligência Artificial 
da América Latina, planeja dobrar novamente de tamanho em 2022 e 

vai contratar profissionais para 200 vagas que serão abertas durante todo 
o ano. As oportunidades são para pessoas de todo o Brasil, principalmente 
nas áreas de tech e vendas. Em 2021, após o aporte de R$170 milhões de 
dois dos maiores fundos de investimento na América Latina, Softbank e 
Riverwood Capital, seguido da aquisição da ITB360, a empresa conquistou 
números impressionantes: dobrou seu faturamento; triplicou seu time, 
chegando próximo a 300 colaboradores; e conquistou dezenas de novos 
clientes. Este ano, a Cortex prevê manter o crescimento acelerado e tem 
investido na atração de profissionais para a área comercial.  Exemplo 
disso foi a recente aquisição do novo  VP de Marketing e Vendas,  Marcelo 
Ferreira, que já teve passagens por empresas como Oracle, Google, SAP e 
Xerox (https://www.linkedin.com/company/cortex-intelligence).

Healthtech de saúde corporativa abre 146 
vagas em tecnologia

@O setor tecnológico está em constante evolução, sendo uma 
das áreas que mais crescem no Brasil. Só o Grupo 3778, a maior 

ricardosouza@netjen.com.br

Desafios do empreendedorismo científico são debatidos 
na 6ª edição do projeto Mulheres na Ciência

Mudar as expectativas em relação 
à prática científica no Brasil tem sido 
muito necessário neste momento de 
grandes cortes de subsídios à ciência 
e uma das propostas levantadas na 
atualidade é a de transformar pes-
quisas científicas em negócios, um 
processo nada simples, ainda mais 
quando o gênero é mais um obstáculo 
a ser vencido. 

Por isso, no mês em que se come-
mora o Dia Internacional da Mulher, 
data que representa a histórica busca 
feminina de equidade em relação 
às condições masculinas, o projeto 
Mulheres na Ciência, iniciativa coor-
denada pela Fundação de Desenvol-
vimento da Pesquisa (Fundep) e pelo 
State Innovation Center, promove o 
encontro online “Pesquisadoras & 
Empreendedoras”, no dia 4 de março, 
às 15h, com transmissão pelo youtube 
e que vai reunir convidadas especiais 
para falar sobre empreendedorismo 
científico feminino, os seus desafios 
e as jornadas de sucesso.

A partir desta edição, o BiotechTown  
- hub de inovação voltado exclusiva-
mente para o desenvolvimento de 
empresas, produtos e negócios nas 
áreas de Biotecnologia e Ciências da 
Vida e que tem o apoio da Fundep, 
Fundep Participações (Fundepar) 
e a Companhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemge) – passa 
a apoiar o projeto.

alerta que entre as 6 mil startups do 
país, apenas 4,7% delas são lideradas 
por mulheres.

E a conciliação entre empreender 
e fazer ciência? Segundo a Organi-
zação dos Estados Ibero-americanos 
(OEI), o Brasil tem a maior porcenta-
gem de artigos científicos assinados 
por mulheres na América Latina e na 
comunidade íbero-americana. Entre 
2014 e 2017, o país publicou cerca 
de 53,3 mil artigos, dos quais 72% 
são assinados por pesquisadoras e 
a proporção de mulheres inventoras 
no país subiu de 11% para 17% nos 
últimos 20 anos, de acordo com o 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).

“As mulheres são protagonistas de 
projetos empreendedores em diver-
sos campos da sociedade, tais como: 
no campo tecnológico, econômico, 
social, político, artístico, administra-
tivo, criativo e outros diversos, porém 
a representatividade em posições de 
lideranças ainda é limitada. Ocupa-
mos muitas funções de base e aos 
poucos estamos modificando esse 
panorama fortalecendo nossa pre-
sença em locais nos quais a liderança 
feminina ainda é estatisticamente 
pequena”, conta a professora do 
Departamento de Química da UFMG, 
Patrícia Robles, que será uma das 
participantes do evento.

No Brasil, existem pouco mais de 24 
milhões de mulheres empreendendo, 
de acordo com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), em pesquisa realizada em 
2019. Os dados revelam ainda que 
esse grupo injeta na economia, em 
média, aproximadamente R$ 830 
milhões. Além disso, a taxa de mu-
lheres que começam a empreender 
por necessidade é 12% maior do 
que a de homens. E, mesmo assim, 
as donas de negócios faturam 22% a 
menos. Uma pesquisa publicada re-
centemente pela Distrito Dataminer 

Patrícia Robles

Food To Save cresce mais de 300%
A Food To Save, foodtech que 

já evitou o descarte de mais de 
50 toneladas de alimentos na 
Capital Paulista, Grande ABC e 
Campinas (SP), tem contribuído 
para transformar cada vez mais 
os hábitos dos consumidores. Com 
proposta inovadora de resgatar 
alimentos excedentes de produção 
e/ou produtos próximos à data de 
vencimento que estão em perfeitas 
condições, a startup já registra 
crescimento de 300% em 2021 e 
inicia o ano com a marca de mais 
de 100 mil downloads do aplicati-
vo,  mais de 300 estabelecimentos 
parceiros nas regiões em que opera, 
além de mais de 45 toneladas de 
alimentos salvas. Tudo isso com 

menos de um ano de operação.
“O ano de 2021 foi muito positivo 

para nós, já que tivemos um cres-
cimento significativo mês a mês, 
cerca de 50%, desde maio. Além 
disso, iniciamos nossa operação 
em Campinas (SP), e percebemos 
que neste cenário da pandemia 
a população está cada vez mais 
consciente quanto ao desperdício 
de alimentos. Nosso principal 
aprendizado tem sido a compreen-
são da necessidade de insistirmos 
no viés educacional, para que cada 
vez mais usuários e parceiros se en-
gajem nessa luta conosco”, explica 
o CEO e co-fundador da Food To 
Save, Lucas Infante (https://www.
foodtosave.com.br/).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DOuGLAS ALuIzIO SAnTOS DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/01/1998, cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Marcos de Souza e de Lucineide Santos da Silva; A pretendente: 
AnA FLAVIA ARAujO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 21/03/1999, 
promotora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de José Edivaldo dos Santos e Lucicleide da Silva Araujo.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: CLEyTOn ALMEIDA DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar em logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Varzea do Poço, BA, data-nascimento: 15/12/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laecio Alves de Oliveira 
e de Marizete Martins de Almeida. A pretendente: RhAySSA OLIVEIRA DA SILVA, 
profissão: condutora escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rivanildo Bento da Silva e de Genilda de Souza Oliveira da Silva.

O pretendente: MOISES BISPO DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Bispo dos Santos e de Solange Bispo 
Silva dos Santos. A pretendente: CíCERA DAnIELE DA SILVA hOnORATO, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 20/02/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Denizar Honorato 
de Freitas e de Maria Luciana da Silva Honorato.

O pretendente: DAVID LuIz nASCIMEnTO BARBOSA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Medrado Barbosa e de Raimun-
da Nascimento dos Santos. A pretendente: PAuLA CAROLInE SAnTOS DE MELO, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Vieira 
de Melo e de Jôse Meire Santos de Melo.

A pretendente: DAnIELE ALVES SAnTOS, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jacson Luiz Alves Santos e 
de Efigênia Mateus dos Santos. A pretendente: DEBORA DOS SAnTOS PEREIRA, 
profissão: operadora de telemarkting, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, 
SP, data-nascimento: 13/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Fabio Pereira e de Ana Oliveira dos Santos Pereira.

O pretendente: ROBSOn GOnçALVES DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Beto Rodrigues da Silva e de Maria Luzanir 
Gonçalves da Silva. A pretendente: CAROLInE ROSA DOS SAnTOS, profissão: bal-
conista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/2003, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edivaldo Francisco dos Santos e de 
Geni Rosa da Conceição.

O pretendente: DIEGO VISTEFELTE SAnT'AnA, profissão: barbeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Sant'Ana e de Marta Vistefelte Sant'Ana. A 
pretendente: MAyARA VITORIA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 22/01/1999, residente e domiciliada em 
Diadema, SP, filha de Manoel Messias Santana da Silva e de Maria Nildes Eduardo Silva.

O pretendente: WEVERTOn XAVIER PEREIRA DE jESuS, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvâno Pereira de Jesus e de Cleusa 
Xavier Prates. A pretendente: GABRIELA DE OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: ca-
beleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Januario Soares dos Santos 
e de Mara Lucia de Oliveira dos Santos.

O pretendente: jEFFERSOn QuIDuTE DInIz, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José dos Santos Diniz e de Cícera Cláudia Quidute Souza. 
A pretendente: ALAnA nASCIMEnTO DOS SAnTOS, profissão: manicure, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Jussari, BA, data-nascimento: 07/10/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neílton Nascimento dos Santos e de 
Ivonete Alves dos Santos.

O pretendente: GuILhERME AuGuSTO DA SILVA PEREIRA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Prospero Pereira e 
de Solange Maria da Silva Pereira. A pretendente: nATALIA CARVALhO SOARES, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Marabá, PA, data-nascimento: 
22/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Cruz 
Soares e de Rosameire Carvalho Lima.

O pretendente: jOSé RODRIGuES DA SILVA júnIOR, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: General Salgado, SP, data-nascimento: 25/09/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues da Silva e de Odilia 
Tanazio. A pretendente: DEBORA SAnTOS ROSA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1979, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz José dos Santos Rosa e de Maria José 
dos Santos Rosa.

O pretendente: DEnER GOMES RODRIGuES DA SILVA, profissão: estoquista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1996, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Elias Raimundo da Silva e de Edlene Gomes 
de Santana. A pretendente: RAIAnE VIEIRA DE OLIVEIRA, profissão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Seabra, BA, data-nascimento: 25/09/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Vieira de Oliveira e de 
Maria Raimunda Oliveira Vieira.

O pretendente: hELLISOn FERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Fernandes dos Santos e 
de Luciene Francisca da Silva dos Santos. A pretendente: MIChELE APARECIDA 
RODRIGuES, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 31/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Mauro Roberto Rodrigues e de Roseli Soares.

O pretendente: CARLOS EDuARDO ALVES DE SOuzA, profissão: auxiliar operador 
de logística, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/01/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elson Bispo de 
Souza e de Ana Lucia Alves de Souza. A pretendente: SChEILA juVER, profissão: aten-
dente II, estado civil: divorciada, naturalidade: São Miguel D'Oeste, SC, data-nascimento: 
02/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leila Juver.

O pretendente: ChARLES SAnTOS ARAujO, profissão: gerente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Barbosa Araujo e de Maria da 
Gloria Santos Araujo. A pretendente: FABIAnA APARECIDA MEnDES DE SOuzA, 
profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-
nascimento: 04/07/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Rosario Mendes de Souza e de Marli da Silva Souza.

O pretendente: MAnuELTO DOS SAnTOS, profissão: técnico de telefonia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 23/04/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Zelandia dos Santos. A pretendente: jéSSICA nASCIMEnTO 
DE MELO, profissão: auxiliar de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão 
dos Guararapes, PE, data-nascimento: 16/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Clovis Marcelino de Melo e de Rejane Maria do Nascimento.

O pretendente: CLOVIS MARCELInO DE MELO, profissão: encarregado de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 03/04/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosmo Marcelino de Melo e de Maria 
José de Melo. A pretendente: REjAnE MARIA DO nASCIMEnTO, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 12/06/1963, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto José do Nascimento 
e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: MARCOS WESLEy ALVES DA SILVA, profissão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Alves da Silva e de Cicera 
Maria Alves da Silva. A pretendente: MIChELLE DE OLIVEIRA DA MATA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 01/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Luís Cabral de Araujo e de Eunice Valderes de Oliveira Araujo.

O pretendente: CAIQuE SOuzA MAChADO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/10/1995, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Raul Pereira Machado Neto e de Valdelice Souza. A 
pretendente: REBECCA MOREIRA DO VALE, profissão: porteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Zenaldo Nogueira do Vale e de Maricleide Moreira de 
Arruda do Vale.

O pretendente: MAThEuS APARECIDO DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Aparecido dos Santos e de 
Cleonice Pereira dos Santos. A pretendente: ERICA ARAujO DA SILVA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nasci-
mento: 07/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Xavier da Silva e de Maria das Gracas Araujo da Silva.

O pretendente: AnTOnIO ARAujO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 19/06/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gorete Araujo da Silva. A pre-
tendente: jOSELí OLIVEIRA DA SILVA, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 06/03/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Antonio da Silva e de 
Joila Oliveira da Silva.

O pretendente: éRIk GARCIA SEBASTIãO, profissão: operador de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Alves Sebastião e de Monica 
Aparecida Garcia. A pretendente: kAREn LORRAynA DA SILVA PEREIRA DE 
ARAujO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/01/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Pereira de Araujo Neto e de Sandra da Silva.

O pretendente: jEFFERSOn BORGES SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/2000, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Edson Pedro de Andrade Silva e de Irai Lemos Borges. 
A pretendente: STEFAnI DE ALBuQuERQuE nEVES, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Romildo Vidal Neves Junior e de Sueli 
Mendonça de Albuquerque Neves.

O pretendente: MARIO SERGIO GOuLARTE DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Mario Sergio Nunes da Silva e de Salete Garcia 
Goularte da Silva. A pretendente: FABIAnA RIBEIRO PAzETTE, profissão: professo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
08/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu da Silva 
Pazette e de Maria Ribeiro de Lima.

O pretendente: GABRIEL DOS SAnTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/2001, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alex da Silva e de Grayce Kelly Pergoli dos 
Santos Silva. A pretendente: GEOVAnnA LOPES OLIVEIRA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/2003, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Oliveira e de 
Ana Paula Lopes da Silva.

O pretendente: ThIAGO OLIVEIRA DE LIMA SOuzA jESuS, profissão: ali-
mentador de linha de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/03/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Clemilson de Jesus e de Silvia Oliveira de Lima Souza Jesus. A pretendente: 
ThALITA GOnçALVES DA SILVEIRA, profissão: operadora de teleatendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lirio Franco da Silveira 
e de Gildênia Gonçalves Bispo da Silveira.

O pretendente: ALEXAnDRE PEREIRA DA SILVA FILhO, profissão: auxiliar de aero-
porto, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Pereira da Silva 
e de Adriana Vila Nova. A pretendente: ThAMyRES zERIAnO BARBOSA VIEIRA, 
profissão: backoffice, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
09/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Michel Leite 
Vieira e de Fabiana Zeriano Barbosa.

O pretendente: ADEGILSOn FRAnCISCO DA SILVA, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 26/05/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Jose da Silva e de Joana 
Tereza da Silva. A pretendente: MARInEIDE GOMES DA CRuz, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 24/12/1965, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Martins da Cruz Filho e de 
Maria Gomes Pereira.

O pretendente: REnATO SAnTOS DE CARVALhO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ranilson Cavalcanti de Carvalho e 
de Marizeti Ribeiro dos Santos de Carvalho. A pretendente: AnA PAuLA DA SILVA 
SAnTOS, profissão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Francisco Morato, 
SP, data-nascimento: 04/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Delvani Bispo de Santos e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: FABIO FRAnCISCO BRITO, profissão: montador de móveis, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1975, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Gesci Francisco Brito e de Zilda Rita da Silva 
Brito. A pretendente: LuCInEIDE DE SOuzA, profissão: roupeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mossoro, RN, data-nascimento: 16/08/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Argemiro Filho e de Raimunda Celestina de Souza.

O pretendente: FRAnCISCO BEnEDITO DE MEnEzES, profissão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Massapê, CE, data-nascimento: 18/11/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Irene de Menezes e de 
Maria da Conceição de Menezes. A pretendente: MARIA APARECIDA SARAIVA DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Panelas, PE, data-nascimen-
to: 28/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino 
Juvenal da Silva e de Maria Saraiva da Silva.

O pretendente: RAMIREz AGuSTIn GIMEnES, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1979, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Antonio Martins Gimenes e de Hilda Beatriz da Silva Gimenes. 
A pretendente: GISELE SAnTOS MEnEzES, profissão: analista financeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/09/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Silvino de Menezes e de Maria 
das Graças Santos Menezes.

O pretendente: BRunO hEnRIQuE DE LIMA FERREIRA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geovane da Silva Ferreira e de Elza 
Maria de Lima. A pretendente: CAROLInA jAnuARIO SAnTOS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Angelo Rocha Santos e de Elizabete 
Doroteia Januario.

O pretendente: ADEMIR SOARES nOVAIS, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aureci Pereira Novais e de Lira Lucia 
Soares Novais. A pretendente: CAMILA APARECIDA RODRIGuES, profissão: analista 
financeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues e de 
Josefa Vandice Rodrigues.

O pretendente: LuCAS PEREIRA DA SILVA, profissão: assistente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1993, residente e 
domiciliado em Caieiras, SP, filho de Adão Pereira da Silva e de Maria da Graças Silva. 
A pretendente: jOyCE GOMES AzEVEDO DE LIMA, profissão: gerente comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 29/09/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Azevedo de Lima e de 
Maria das Dores Gomes de Lima.

O pretendente: LuIz FERnAnDO DA SILVA CAMILO, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Camilo e de 
Cleuza Aparecida da Silva. A pretendente: GEISIBEL CRISTInA OSVALDO, profis-
são: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
23/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Osvaldo 
e de Isaura Lazareti Osvaldo.

O pretendente: EDMILSOn jOSé DE SAnTAnA junIOR, profissão: mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Edmilson José de Santana e de Sandra Regina 
Mendonça de Souza. A pretendente: VAnESSA MOREIRA TORRES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Normando de Lourenço Torres Junior 
e de Maria Aparecida Moreira Torres.

O pretendente: jEFFERSOn hEnRIQuE AnDREAzzI DA SILVA, profissão: meta-
lúrgico, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
17/07/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton da 
Silva e de Ivone Golfi Andreazzi da Silva. A pretendente: nATALIA SILVA DE SOuSA, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Pequeno de Sousa e de Socorro Geralda da Silva.

O pretendente: TADEu jOSé DE SAnTAnA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 28/12/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente José de Santana e de Luzia José de Lima. 
A pretendente: MARIA ELzA DA SILVA, profissão: decoradora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Lajedo, PE, data-nascimento: 26/11/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Deolinda da Silva.

O pretendente: RICARDO jOãO LERnER, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caxambu do Sul, SC, data-nascimento: 02/11/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alceu Lerner e de Clairi Ferreira Lerner. A 
pretendente: MARCIA GuIMARãES ESTRELA, profissão: corretora de imóveis, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito de Souza Estrela e de Odete 
Guimarães Estrela.

O pretendente: jOãO DOS SAnTOS TIOFIO, profissão: gomador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itapicuru, BA, data-nascimento: 24/06/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Manoel Tiofio e de Lucia dos Santos Tiofio. A 
pretendente: PATRICIA MARIA DE ASSIS, profissão: garçonete, estado civil: solteira, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 05/04/1982, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de João Francisco de Assis e de Maria do Carmo da Conceição.

O pretendente: jOnAThAS CRISTIAnO DE QuEIROz, profissão: gerente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edinúbio José Queiroz e de Monica 
Cristiane Queiroz. A pretendente: AnDRESSA RIBEIRO DE SAnTAnA, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hélio Ribeiro 
de Santana Filho e de Maria José da Silva Santana.

O pretendente: DAnILO SOuzA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itajuipe, BA, data-nascimento: 21/09/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemir Souza Silva e de Marta Santos da Silva. 
A pretendente: PATRICIA FELIX DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Felix de Oliveira e de Regina Henrique de Oliveira.

O pretendente: jOãO júnIO SAnTOS RuAS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 26/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Lopes Ruas e de Anivalda Luiz dos Santos 
Ruas. A pretendente: FABíOLA MARQuES LOBATO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Varzelândia, MG, data-nascimento: 11/05/2000, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Marques Lobato e de Deusdete 
Marques Lobato.

O pretendente: EDVALDO jOSé DOS SAnTOS, profissão: jardineiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Érico Cardoso, BA, data-nascimento: 15/02/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do Carmo da Conceição. A pretendente: 
LuCIAnA APARECIDA FERREIRA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Isael Ferreira e de Luzia Ferreira.

O pretendente: WELLInGTOn TEIXEIRA LIMA, profissão: auxiliar de mecânico de au-
tomóveis, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Alberto Rocha Lima e de Maria da 
Gloria Tiburcio Teixeira. A pretendente: SuELLEn DOS SAnTOS SILVA, profissão: 
técnica em segurança do trabalho, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Edson da Silva e de Marta dos Santos da Silva.

O pretendente: ALESSAnDRO MAChADO RODRIGuES, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alessandro de Amorim Ro-
drigues e de Claudemira Machado Vilas Boas. A pretendente: náTALy GREICE GOMES 
DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Eugenio Eduardo da Silva e de Ivania Alves Gomes da Silva.

O pretendente: PAuLO AMORIM LEITE, profissão: ajudante geral, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/08/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Leite de Araujo e de Maria de Lourdes Amorim. 
A pretendente: PATRICIA WERnECk DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Machado de Oliveira e de 
Juvia Souza Werneck.

O pretendente: RODRIGO BRITO BARBOSA, profissão: técnico em edificações, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Almeida Barbosa e de Luzinete 
Brito. A pretendente: MILLEIDE CAVALCAnTE RIBEIRO, profissão: técnica em nu-
trição e dietética, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Barbosa 
Ribeiro e de Elionai Barros Cavalcante.

O pretendente: PAuLO RICARDO LIMA DA SILVA, profissão: tecelão, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Carlos da Silva e de Jocelia Pereira Lima da 
Silva. A pretendente: InGRID MARIA DE CASTRO, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 19/02/2001, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Rodnei Aparecida de Castro e de 
Cristiane Maria da Conceição.

O pretendente: AnDERSOn RICARDO DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Almeida e de Angela 
Maria Ricardo de Almeida. A pretendente: LIDIAnE MARIA RAMOS DE CASTRO, 
profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Eldorado, SP, data-nasci-
mento: 29/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio 
Soares de Castro e de Maria do Socorro Ramos Esteves.

O pretendente: MARCIO AuGuSTO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Augusto e de Marlene Augusto. A pretendente: 
REGIAnE DIAS AMORAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Oliveira Amoras e de Carmelita Dias Amoras.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA COSTA, profissão: atendente operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Valdenicio de Jesus Costa e de Regiane Lourenço 
da Silva Costa. A pretendente: nICOLy COuTInhO BELChIOR, profissão: analista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Belchior e de Altina 
Alves Coutinho.

O pretendente: GuSTAVO FERREIRA DE SOuzA, profissão: engenheiro de instrumen-
tação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraildo Amancio de Souza 
e de Ivete Ferreira da Silva Souza. A pretendente: kARInA SOARES LOuRES, pro-
fissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo César 
Xavier Loures e de Jeane Martins Soares Loures.

O pretendente: VInICIOS ALVES DE jESuS, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Silva de Jesus e de Patricia Alves dos 
Santos. A pretendente: CRISTIAny GuIMARãES PEREIRA, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Soledade, PB, data-nascimento: 08/11/2004, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fábio Junior Pereira e de 
Cristina Guimarães Pereira.

O pretendente: WESLEy SOuSA SILVA, profissão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/03/1993, residente e domi-
ciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Manoel Batista Rêgo de Sousa e de Antonia 
Sandra da Silva. A pretendente: jAnAínA DOS SAnTOS BARRETO, profissão: servidora 
pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemiro Barreto da Silva 
e de Maria Aluselita dos Santos.

O pretendente: MAykE DE OLIVEIRA PEREIRA, profissão: técnico de T.I., estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Idelso Lopes Pereira e de Luciene Bezerra de 
Oliveira. A pretendente: GABRIELLy nATALIA ALVES DA COSTA, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
30/06/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Luiz Carlos 
Alves da Costa e de Claudia Maria da Silva Costa.
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