
Toda empresa está sujeita a uma crise. Crises aparecem por diversos 
motivos, e todas devem ser acessadas rapidamente, buscando uma 
resolução eficiente, seja temporária ou duradoura. A melhor forma de 
seguir com a gestão de crises é focar em prevenção e mitigação, além 
da preparação de diversos setores para trabalhar com essa reação 
rápida necessária. Um dos tipos de crise empresarial mais comum e 
com forte risco de agravamento são as crises de comunicação.  

Como funciona uma gestão de crise nas 
redes sociais?
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Mesmo com as mudanças nos meios de comunicação que enfren-
tamos atualmente, o trabalho da assessoria de imprensa ainda é um 
mistério para muitas pessoas e empresas. Entre nossas funções visamos 
construir e solidificar a imagem da marca - seja empresa ou pessoa - , 
por meio de matérias orgânicas nos diferentes meios de comunicação, 
como televisão, portais, revistas, jornais impressos e até rádio. Porém, 
a maneira de consumir notícia mudou e, assim, as redes sociais como 
Facebook e Instagram roubaram o espaço de muitos veículos na hora 
de achar um /conteúdo.  

Por que contratar uma agência de 
comunicação para o seu negócio?

A rotina de um investidor em startups não muda muito, indepen-
dentemente de qual estágio ele aplica os recursos, sejam próprios 
ou de terceiros. Revisão e lapidação da tese de investimento, análise 
de potenciais investidas e diálogo com as empresas em portfólio e 
agentes do ecossistema podem ajudar nesta jornada, como grandes 
corporações, outros fundos, mentores, investidores, etc.   

Cinco dicas de branding & cultura para sua 
startup ou Venture Capital

Wavebreakmedia_CANVA

News@TI

Capacitação e mentoria potencializam 
mulheres empreendedoras nos seus negócios

Projetos que fortalecem mulheres empreendedoras são uma oportu-
nidade para realizar transformações pessoais e profissionais, além de 
prosperar e estruturar negócios que contribuem com toda a comunidade. 
O programa#ElaFazHistória, uma iniciativa global da Meta que no Brasil 
conta com a parceria da Aliança Empreendedora, contribui para que 
mulheres empreendedoras, formais ou informais, encontrem conteúdo, 
ferramentas e soluções gratuitas que fortaleçam seus negócios, estimu-
lando assim tanto a independência financeira quanto o empoderamento 
das histórias desse público. Neste mês, por meio da plataforma Tamo 
Junto, o projeto oferece quatro cursos simultâneos que fazem parte do 
programa: Educação Financeira Módulo I, Educação Financeira Módulo 
II, Marketing Digital e Formalização. As inscrições estão abertas  e todos 
os cursos são gratuitos, no formato online: para participar, basta a em-
preendedora acessar a plataforma e fazer sua inscrição:  www.tamojunto.
org.br/elafazhistoria.    Leia a coluna completa na página 6

AI/Meta

Em 2020, com a chegada da 
pandemia, o home office se 
tornou um dos assuntos mais 
abordados. 

No mesmo período, nos Estados Unidos, 
cresceu em  50% o número de pessoas que 

optaram pela modalidade do anywhere office, 
que permite às pessoas trabalhar não apenas 
de casa, mas de qualquer lugar.

Em decorrência de medidas adicionais para 
controlar a variante Ômicron, da Covid-19, o 
formato ganhou força e mostrou que é uma 
tendência de sucesso que veio para ficar em 
diversos países, incluindo o Brasil. Na b2finan-
ce, onde eu atuo como líder administrativa, o 
cenário não foi diferente. Percebi que migrar 
para o formato remoto teve pontos positivos. 

Hoje, eu tenho mais tempo para mim mesma, 
uma vez que eu perdia quatro horas no trans-
porte e, agora, uso esse tempo para me dedicar 
à minha casa, a uma alimentação saudável e ao 
meu cachorro, o Duque. Isso não tem preço. No 
início, não ter os amigos de trabalho por perto 
foi difícil. Sentia falta da companhia da minha 
equipe, afinal era muito bom dar risadas, falar de 
algum assunto paralelo, contar as bagunças do 
meu cachorro e ouvir as histórias deles também. 

A gente ainda faz chamadas de vídeo, brinca, 
mas não é a mesma coisa. Como eu moro sozinha, 
o ato de sair para trabalhar e ter contato com 
pessoas faz muita diferença no meu dia. Para 
suprir essa necessidade de estar em ambientes 
além dos da minha casa, comecei a praticar o 
anywhere office. Em 2020, viajei com meu na-
morado e meu cachorro para comemorar meu 
aniversário. Aproveitei para realizar atividades 
em meio à natureza, que, para mim, são uma 
forma de escapar do cansaço.

Sempre gostei de praticar montanhismo e 
fazer trilhas, mas na pandemia, senti a neces-
sidade de ter mais contato com a natureza. 
É como um refúgio e resgate para sair dessa 
rotina cansativa que levamos trabalhando em 
casa. Como o Duque é bastante companheiro 
e tem muita energia, soltá-lo na natureza é a 
principal alegria que posso proporcionar a ele. 
Quando me questionam sobre as vantagens 
de poder trabalhar de outros lugares além da 

Sentindo na pele o verdadeiro 
significado de 'anywhere office'
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própria casa, penso nos privilégios que esse 
benefício trouxe para a minha vida. 

Ter essa possibilidade é incrível - inclusive, 
tenho viajado muito mais. Entretanto, esse novo 
formato foi bom não apenas pelas viagens, mas 
também descobri que próximo à minha casa 
existe um espaço para pets que tem um local 
onde os donos dos cães podem trabalhar. É bom 
poder mesclar esses cenários e perceber que 
o trabalho flui do mesmo jeito. No cenário que 
estamos vivendo, o ponto crucial é a qualidade 
do seu trabalho, independente do lugar onde 
você esteja. 

A b2finance me permite isso e, felizmente, 
não existe aquela sensação de que eu preciso 
estar 100% do tempo trabalhando de casa. Desde 
que eu esteja tomando os devidos cuidados por 
conta da pandemia, posso trabalhar de qualquer 
lugar. Já trabalhei em um restaurante, em um 
refúgio em Minas Gerais e digo sem receio: poder 
realizar o trabalho olhando para um horizonte 
repleto de verde é libertador. 

Embora o cenário pareça muito bom, é fun-
damental observar os parceiros e parceiras de 
trabalho, dar apoio e estar aberto para conversar 
e ouvir o que eles trazem, já que muitas vezes 
a rotina de trabalho em casa pode ser solitária. 
Digo à minha equipe que eles não precisam 
esperar nossas reuniões para conversarmos. Se 
não estiver ocupada ou em uma reunião, abrimos 
uma vídeo chamada e trabalhamos juntos. Isso 
faz diferença no nosso dia.

Quando penso sobre o futuro do trabalho, 
percebo que o mundo está mudando e que poder 
levar o seu trabalho para outros lugares é uma 
tendência que nos traz mais qualidade de vida. 

Acredito que, cada vez mais, a tendência será 
a gente poder trabalhar sem essas amarras. E 
é possível ter liberdade com responsabilidade. 
O que eu combino com a minha equipe é que, 
após alinharmos nossas prioridades, cada um 
define como vai realizar as próprias tarefas.

Por fim, mas não menos importante, deixo 
uma reflexão sobre a importância dos líderes 
para que esse conceito se perpetue dentro dos 
espaços de trabalho. Se você tem a possibilidade 
de viajar e trabalhar ao mesmo tempo, faça. 
Se pode estender esse privilégio à sua equipe, 
deixe que vivam essa experiência. Para mim, 
foi muito significativo ouvir dos meus diretores 
que eu poderia e deveria fazer mais isso. 

Nós não precisamos ficar trancados em casa 
para trabalhar. Organize-se, converse com o seu 
time e vivencie esse benefício. Viajar, por si só, é 
algo fantástico e poder conciliar essas vontades 
com o seu trabalho é o melhor dos mundos. Se 
há internet, dá para trabalhar, até porque nós 
estamos sempre online. O que temos que pensar 
é: como posso diminuir o estresse e a tensão da 
minha equipe para que o anywhere office faça 
sentido para eles? Quais medidas posso tomar 
de imediato para que eles e elas percebam os 
benefícios desse formato de trabalho?

As respostas são muitas e complexas, mas fica 
o incentivo para que mais empresas valorizem 
o tempo de seus colaboradores e permitam 
que todas e todos tenham mais qualidade de 
vida e, consequentemente, trabalhem mais 
motivados e felizes.

(Karen Taira é Líder Administrativa e analista 
contábil na b2finance,consultoria especializada  

em Business Process Outsourcing -  
www.b2finance.com).

Estação de esqui Portillo abre a temporada 
Com a temporada de inverno se aproximando e as restrições de via-

gem diminuindo, a tradicional estação de esqui Portillo, no Chile, abre 
sua temporada. Situada a apenas duas horas de Santiago e com uma 
estrutura completa de hospedagem, o local se prepara para o retorno 
das suas atividades a partir do dia 25 de junho. Para começar, há uma 
oferta de 10% de desconto a quem fizer reserva até 29 de abril, seja 
para uma Mini Week, que consiste em três ou quatro noites, quanto 
para uma Ski Week, de sete noites. Portillo conta com 34 pistas, 14 
meios de elevação e uma ampla área fora de pista. Entre os hóspedes, 
é possível encontrar esquiadores e snowboarders de todos os níveis e 
idades, que podem sempre aproveitar das atividades e infraestrutura 
local, que conta com Fitness Center, quadra poliesportiva, cinema, salão 
de jogos, piscina e muito mais. Outras informações: (www.skiportillo.
com).   Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: skiportillo.com

INFELICIDADE NO MERCADO DE TRAbALhO

ANSIEDADE, 
DEPRESSãO: 

COMO 
RECuPERAR A 
AuTOESTIMA 

NO TRAbALhO

    Leia na página 4

Emergência por Covid
Após 26 meses de vigência, terminou 

na sexta-feira (1º) o estado de emer-
gência na Itália devido à pandemia de 
Covid-19. Esse instrumento havia sido 
imposto em 31 de janeiro de 2020, de-
pois da descoberta dos primeiros casos 
no país, e foi prorrogado quatro vezes. 
O fim reflete a melhora da situação 
epidemiológica na Itália, que enfrentou 
cenas dramáticas nos primeiros meses 
da pandemia, com hospitais em colapso 
e filas de caixões em cemitérios (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/ansiedade-depressao-como-recuperar-a-autoestima-no-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-a-04-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-a-04-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-contratar-uma-agencia-de-comunicacao-para-o-seu-negocio-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-funciona-uma-gestao-de-crise-nas-redes-sociais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-dicas-de-branding-cultura-para-sua-startup-ou-venture-capital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-02-a-04-04-2022/
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A importância da 
certificação para os 
profissionais de TI

O profissional que atua 
na área de TI precisa ser 
dinâmico e estar sempre 
atualizado com as 
novidades do mercado

Para isso, um grande 
diferencial na carreira 
de quem busca as me-

lhores oportunidades são as 
certificações. Com testes 
teóricos e/ou práticos, as 
certificações têm como ob-
jetivo reconhecer e validar 
as habilidades que o profis-
sional possui para atuação 
em determinada área e vão 
desde o nível básico até o 
mais avançado.

Por esse motivo, obter 
uma certificação requer 
grande investimento de 
tempo e dinheiro, além de 
ser uma forma de desen-
volvimento da carreira e 
ter destaque no mercado 
de trabalho. Os programas 
de certificações contêm um 
ciclo específico de treina-
mento, que visam instruir 
os alunos para o progresso 
das competências exigidas 
pela profissão. 

Para muitas empresas 
de TI, as certificações são 
mais importantes que uma 
graduação, por exemplo, já 
que tem como objetivo dei-
xar o profissional preparado 
para desempenhar papéis 
específicos em determina-
das áreas. Acredito que por 
mais completa e atualizada 
que sejam as grades curri-
culares das faculdades, é 
quase impossível se manter 
em dia com as práticas do 
mercado de trabalho, já 
que as estratégias estão 
em constante atualização 
dentro das organizações. 

Portanto, uma certifica-
ção é uma excelente forma 
de atestar o conhecimento 
do profissional. Segundo 
a Associação das Empre-
sas de TI e Comunicação 
(Brasscom), no Brasil, serão 
criados quase 800 mil postos 
de trabalho no mercado de 
TI até 2025. Porém, mesmo 
com muitas vagas disponí-

veis na área, ter graduação e 
o inglês fluente não garante 
vantagem na hora das entre-
vistas de empregos. 

As empresas exigem cada 
vez mais conhecimento 
prático das tecnologias que 
serão usadas e um profissio-
nal credenciado é a garantia 
que ele domina a atividade 
proposta para aquela fun-
ção específica. Os conhe-
cimentos adquiridos nos 
programas de certificações 
fazem com que empresas e 
profissionais saiam da zona 
de conforto, além de esti-
mular novos aprendizados 
dentro da companhia, já que 
é possível gerar resultados 
práticos à curto prazo. 

Vale mencionar que algu-
mas certificações exigem 
renovação periódica e são 
condições para manter 
as credenciais do profis-
sional com atualizações e 
melhorias em tecnologias, 
plataformas e ferramentas. 
Portanto, as certificações 
podem ajudar os profissio-
nais a se tornarem espe-
cialistas em determinado 
assunto. Ela ajuda no apren-
dizado de novas tecnologias 
e habilidades para uma 
possível promoção dentro 
da empresa, por exemplo. 

Assim sendo, obter uma 
nova certificação ou uma 
certificação avançada em 
uma área específica pode 
ajudar no avanço da carreira 
profissional. Vale ressaltar 
ainda, que a certificação 
profissional por si só não 
garante um bom cargo e 
nem um salário elevado. 
Vantagens como essas são 
consequências de todo um 
planejamento ao decorrer 
da carreira. 

O ideal é tirar uma certifi-
cação básica para ingressar 
no mercado de trabalho 
para depois avançar nos 
níveis, se tornar especialista 
e alcançar as melhores colo-
cações dentro da empresa.

(*) - É diretora executiva 
e coordenadora geral acadêmica 

do Instituto Daryus de Ensino 
Superior Paulista (https://www.
daryus.com.br/pos-graduacao).

Nadia Guimarães (*)

João Paulo Fiuza (*)

Quando as entregas no 
final do dia “falam mais alto”, 
não há imposição que fique 
“de pé”. Híbrido, remoto ou 
100% presencial? Eis a po-
lêmica generalizada entre as 
empresas, que transcendeu 
as conversas internas. As de-
cisões estão declaradas, jul-
gadas e subjugadas por toda 
parte. Isso porque não existe 
uma regra que funcione para 
todas as empresas, áreas e 
funcionários. Apenas um 
fato é comum entre todos: 
o que importa é o resultado. 

O “xis” da questão é a 
postura adotada por cada 
empresa, ou seja, o “olho 
no olho” ou do outro lado 
da tela. É ingenuidade 
achar que um único regime 
de trabalho atende a todos 
os departamentos de uma 
empresa. Ao mesmo tempo 
é míope o olhar que não 
reconhece que a presença 
física nem sempre é reque-
rida por todos. Para uma 
série de empresas bem-estar 
é sinônimo de resultado, 
e, fazer com que um pro-
fissional se desloque sem 
necessidade, preferência 
de gestão ou sensação de 
controle, não dialoga com 
a cultura que uma empresa 
deve sustentar.

Por outro lado, aquele 

profissional que se sente 
mais bem acompanhado, 
que precisa de melhor in-
fraestrutura, interação e até 
mais conforto psicológico em 
uma unidade empresarial, 
também legitima a presença 
pessoal. O fato é que não 
dá para fixar uma regra e 
achar que servirá para todo 
mundo. Há posições em 
que o trabalho remoto se 
torna viável, mas outras que 
a ausência física deixa de 
fazer sentido para a própria 
existência da função.

O ponto é: declarar um 
formato de trabalho em que 
o resultado esteja aliado ao 
bem-estar como uma en-
trega em sua completude, 
considerada em todas as 
esferas, indica maturidade 
em relação à organização 
dos times para um formato 
mais perene e alinhado com 
as expectativas da empresa 
e necessidades pessoais de 
cada indivíduo. Mas é notó-
rio que ainda há um longo 
caminho pela frente para 
avaliar os resultados que 
cada formato de trabalho 
é capaz de gerar, mas, sem 
dúvida, quando as entregas 
no final do dia “falam mais 
alto”, não há imposição que 
fique “de pé”.

(*) - É CEO da One7 
(https://one7.com.vc/).

Um dos exemplos mais 
recentes é da Lojas 
Renner, anunciando 

criação de fundo de R$ 155 
milhões para investimento 
em startups. O foco das 
iniciativas está nas startups 
localizadas nos Estados 
Unidos com operação no 
mercado norte-americano, 
no Brasil e no mundo. São 
empresas com alto potencial 
de crescimento e que podem 
oferecer soluções nas áreas 
de inovação e tecnologia, 
demandas centrais para as 
companhias latino-ameri-
canas. 

“É uma tendência que 
ganhou tração nos Estados 
Unidos há uma década e 
que agora acelera entre 
empresas brasileiras e lati-
no-americanas”, diz Carlos 
Lobo, sócio do Hughes 
Hubbard & Reed LLP. “São 
grandes empresas nacionais 
e multinacionais, de diversos 
segmentos, como varejo, 
tecnologia, educação, indús-
tria e bebidas, por exemplo. 
Os bancos já possuem suas 
corporate ventures e agora 
temos as grandes empresas 
como as candidatas naturais 
desse mercado”, explica. 

Investimentos buscam oportunidades para reforçar a participação no mercado internacional.

O nível de felicidade 
da população brasileira 
está pior após o início 
da pandemia. De acordo 
com a pesquisa Bem-Estar 
Trabalhista, Felicidade e 
Pandemia, realizada pelo 
centro de políticas sociais 
da FGV Social, a satisfação 
dos brasileiros com a vida 
em 2020, em uma escala 
de zero a dez, chegou a 
6,1 pontos - uma queda 
de 0,4 em relação ao ano 
anterior. 

E um dos principais 
fatores que impactam 
nesse resultado é o lado 
financeiro. O que nos leva 
a pensar sobre um termo 
ainda pouco abordado 
no dia a dia: a felicidade 
financeira. Afinal, o que é 
isso? E como o RH pode 
ajudar seus colaboradores 
a atingirem esse grau de 
satisfação? 
	 •	O que significa feli-

cidade financeira? 
- Esse termo está re-
lacionado à realização 
de um desejo financei-
ro, que se diferencia 
entre cada indivíduo. 
Pode ser desde conse-
guir pagar os boletos 
em dia, conquistar o 
imóvel próprio ou mes-
mo comprar qualquer 
coisa que desperte o 
sentimento de prazer, 
satisfação.

.   Por que ajudar o time 
nessa conquista? - De 
acordo com dados da 

Em conjunto à orientação financeira, há a possibilidade de 
oferecer crédito consignado privado. Foto: 

Corporate ventures brasileiras 
movimentam o mercado dos EUA
Embora a guerra na Ucrânia, a inflação e uma iminente alta na taxa de juros causem apreensão nas 
economias norte-americana e global, empresas brasileiras têm intensificado suas ações no mercado 
dos Estados Unidos por meio das corporate ventures, estruturas independentes de investimento 
vinculadas às organizações

inicial, com rápido po-
tencial de crescimento, 
norteadas por tecnologia 
e operação em diferentes 
países;

	 •	Objetivo	das	corporate	
ventures não é aquisi-
ção de 100% das empre-
sas, mas investimento 
para fortalecer partici-
pação no mercado inter-
nacional e acompanhar 
tendências de inovação 
e tecnologia, além de 
aplicar soluções e ga-
nhar competitividade. 
- Fonte e mais informa-
ções: (hugheshubbard.
com).
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Lobo enfatiza que o ob-

jetivo das companhias não 
é a aquisição completa 
das companhias, não nes-
te momento, pelo menos. 
“Estamos falando de in-
vestimentos, minoritários 
ou majoritários, em busca 
dessas oportunidades para 
reforçar a participação no 
mercado internacional e 
acompanhar tendências”. 
Em relatório divulgado pela 
CB Insights sobre o fluxo 
global dessas operações, 
no ano passado foram movi-
mentados US$ 169 bilhões 
em transações de corporate 
venture, representando 

crescimento de 124% em 
relação a 2020.

Entenda o movimento:
	 •	Fluxo	 crescente	 de	 ca-

pital entre companhias 
americanas, brasileiras 
e latino-americanas;

	 •	Fenômeno	das	corporate	
ventures se popularizou 
há cerca de 10 anos nos 
EUA e está em alta no 
Brasil e na América La-
tina;

	 •	Perfil	de	empresas	é	o	de	
grandes nacionais e mul-
tinacionais que buscam 
inovação e soluções por 
meio do investimento 
em companhias em fase 

A relação entre RH 
e felicidade financeira

ferramentas que facilitem 
o controle de gastos, po-
dem ser disponibilizados 
tanto presencialmente 
como online, por meio das 
mais variadas formas de 
comunicação - workshops, 
palestras, podcasts, webi-
nars, blog e canais de rela-
cionamento. Em conjunto 
à orientação financeira, 
há a possibilidade de ofe-
recer crédito consignado 
privado. 

Esse tipo de empréstimo 
é rápido, descomplicado, 
contém taxas de juros mais 
baixas que outras linhas de 
crédito, desconto direto 
na folha de pagamento - 
gerando menos preocupa-
ções com esquecimentos 
e imprevistos -, além de 
disponibilizar prazos mais 
longos para quitação e 
organização.

“Facilitar o acesso dos 
trabalhadores a essa mo-
dalidade de empréstimo 
proporciona inúmeras 
vantagens para sua saúde 
financeira e mental, o que 
se reflete no ambiente 
profissional. Sem a opção 
de crédito consignado, 
muitas pessoas perdem o 
controle de suas dívidas 
e enfrentam dificuldades 
constantes para realizar 
seus objetivos, sentindo-
se cada vez mais distantes 
da felicidade financeira”, 
finaliza. - Fonte e outras 
informações: (www.con-
sigamais.com.br).
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Serasa, o número de 
brasileiros endividados 
cresceu. Em dezembro 
de 2020, 61,3 milhões 
de pessoas tinham dívi-
das. No mesmo período 
do ano posterior, essa 
quantidade subiu para 
64 milhões. Segundo a 
CNC, o país encerrou 
2021 com uma quan-
tidade recorde de en-
dividados, chegando a 
uma média de 70,9% das 
famílias.

  A partir do momento 
em que a saúde finan-
ceira do colaborador é 
afetada, há um aumento 
em sua distração no 
trabalho e uma redução 
notável na produtivida-
de. Por isso, auxiliar a 
sua equipe em todos os 
processos necessários 
para a conquista da 
felicidade financeira faz 
toda a diferença, tanto 

para o funcionário como 
para a empresa. 

	 •	De que forma aju-
dar? - Segundo a sócia 
da Neon ConsigaMais, 
Camilla Clemente, há 
algumas medidas que o 
RH pode adotar. Entre 
elas, destaca-se a edu-
cação financeira. “Além 
de viabilizar um apoio 
emocional, quando você 
leva a sua equipe con-
teúdos que ensinam 
sobre finanças - desde 
o significado de termos 
financeiros até dicas 
de como se organizar e 
realizar o planejamento 
adequado -, oferece uma 
ferramenta valiosa para 
a obtenção da felicidade 
financeira e colabora 
também com a retenção 
e desenvolvimento de 
talentos”, afirma.

Esses conteúdos, juntos a 

Regras de lado. O que 
importa é resultado

Tel: 3043-4171www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, ou 

ligue para



Alumínio impulsiona 
vantagem sustentável 

em carro elétrico

Iniciativas que 
colaborem para 
uma agenda mais 
sustentável têm se 
tornado prioridade 
para diversos setores 
da economia global

No segmento automoti-
vo, os carros elétricos 
e híbridos têm ganhado 

adeptos, principalmente, por 
reduzir e eliminar a emissão 
de gases poluentes quando 
comparados aos veículos 
convencionais (com motor 
à combustão). Diante disso, 
indústrias metalúrgicas e si-
derúrgicas têm apoiado este 
setor ao fornecer insumos 
para a produção automotiva, 
como é o caso do Alumínio, 
metal que aparece com fre-
quência em veículos elétricos.

Em 2021, a venda de carros 
elétricos no Brasil disparou em 
comparação ao ano anterior. 
Segundo dados da Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Autoveículos (Anfavea), entre 
janeiro e outubro foram ven-
didos 1.805 veículos no país, 
um aumento de 125,3% em 
relação ao registrado em 2020, 
quando 801 unidades foram 
emplacadas. Mas afinal, qual 
a relação entre esses merca-
dos e como as aplicações do 
Alumínio impactam no desen-
volvimento de soluções para 
os veículos elétricos?

O Alumínio já desempenha 
papel importante nos automó-
veis tradicionais, aparecendo 
em perfis que compõem pai-
néis e até em peças fundidas 
do motor. Embora as aplica-
ções do Alumínio presentes 
nos veículos normais, elétricos 
ou híbridos, sejam bastante 
similares, as possibilidades da 
utilização do Metal nos carros 
elétricos são ainda maiores. 

O Alumínio fornecido no 
formato de barras, perfis varia-
dos e tubos pode ser fundido 
e originar peças para compor 
carcaças de motores, fiação 
do chicote, cubos, caixas de 
direção, mancais de transmis-
são, e, por fim, em material 
construtivo, como chapas 
laminadas para aplicação na 
estrutura dos veículos.

Um dos motivos pelo qual 
o Alumínio é utilizado neste 
setor é o fato do metal possuir 
um peso consideravelmente 

menor se comparado a outros 
tipos de materiais. Com as ba-
terias feitas com Lítio e Cobre, 
que representam 25% do peso 
dos veículos elétricos, o Alu-
mínio torna-se fundamental 
para promover mais leveza 
na estrutura do automóvel, 
redução no gasto de energia 
e, consequentemente, maior 
duração das baterias.

Neste contexto, as caracte-
rísticas já citadas e amplamen-
te conhecidas do Alumínio são 
fundamentais no segmento 
automotivo e garantem ampla 
redução no impacto ambien-
tal. Isto porque, o metal pos-
sibilita a reciclagem total ao 
término do ciclo de vida dos 
produtos elaborados a partir 
dele, bem como a redução de 
emissão de CO², que no caso 
dos carros elétricos chega 
a zero. A partir disto, estes 
aspectos corroboram direta-
mente para um sistema mais 
limpo e para a preservação 
do planeta.

Por algum tempo, a maior 
dificuldade das montadoras 
com relação aos veículos 
elétricos estava relacionada a 
garantia de maior autonomia 
das baterias. Embora supe-
rado este obstáculo, outros 
desafios surgem no contexto 
brasileiro. Atualmente, uma 
das grandes prioridades do 
setor é investir na melhoria 
do tempo de recarga e na 
multiplicidade de postos ou 
estações de recarga, à medida 
que a frota aumenta.

É fato que há um cenário 
promissor para o mercado de 
carros elétricos no Brasil.  

Entretanto, é preciso estar 
atento a pontos como investi-
mento em novas tecnologias, 
custos de envolvidos nas 
linhas de produção e, ainda, a 
limitada capacidade de com-
pra da população e ao custo 
final do produto. 

Nesse sentido, o Alumínio 
surge como uma opção natural 
para apoiar o desenvolvimen-
to desta indústria no país, 
uma vez que o metal se faz 
abundante e com distintas 
características, o que esti-
mula o desenvolvimento do 
setor e, consequentemente, 
maiores oportunidades de 
crescimento.

(*) - É Superintendente de Vendas 
e Marketing da Termomecanica, 

empresa líder na transformação de 
cobre e suas ligas.

Paulo Cezar Martins Pereira (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 02 a 04 de abril de 2022
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DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços 
S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada às 9h30, do dia 29 de abril de 
2022, na sede social da Companhia localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 
04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2021; e (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2021. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) alteração da sede social da Companhia. Diretor Presidente: Wilson Matheus.

Notas Explicativas
1- Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em 
concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 
2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos bancários 

(R$1,00 em 2021 e R$ 1,00 em 2020) e as aplicações financeiras 
(R$71.973,82 em 2021 e R$ 2.372,48 em 2020). 3- As receitas e 
despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competên-
cia. 4- O Imobilizado esta demonstrado pelo custo histórico de aqui-
sição (R$285.886,76 em 2021 e 2020), menos a a Depreciação acu-

Cotonifício Guilherme Giorgi S/A.
C.N.P.J. 61.355.012/0001-23

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 25 de Fevereiro de 2022.

Ativo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  5.742.644,52 5.777.803,38
Caixa e Equivalentes de Caixa  71.974,82 2.373,48
Arrend. e Locações a Receber  4.218,72 3.067,19
Estoques  - 108.409,46
Imóveis a Venda  5.663.953,25 5.663.953,25
Tributos a Recuperar  2.497,73 -
Não Circulante  11.331.173,91 10.279.050,72
Créditos com Pessoas Ligadas  9.300.959,14 8.178.257,78
Depósitos e Cauções  - 70.578,17
Investimentos  2.020.425,22 2.020.425,22
Intangível  9.789,55 9.789,55
Total do Ativo  17.073.818,43 16.056.854,10 

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2021
  2021/R$ 2020/R$
Receita Operacional Líquida  381.482,36 372.495,50
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  1.700.957,36 1.969.809,45
Impostos e Taxas  9.279.074,53 190.816,44
Prejuízo Operacional  (10.598.549,53) (1.788.130,39)
Resultado Financeiro  (2.322,36) (4.864.448,12)
Outras Receitas  - 2.765,77
Prej. antes dos Efeitos Fiscais  (10.600.871,89) (6.649.812,74)
Contrib. Social e Imp. de Renda  30.407,74 29.704,28
Prejuizo Líquido do Exercício  (10.631.279,63) (6.679.517,02)

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reservas de Capital Prejuízos Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2019  42.600.442,00 - (173.290.423,42) (130.689.981,42)
Resultado do Exércício  - - (6.679.517,02) (6.679.517,02)
Em 31/12/2020  42.600.442,00 - (179.969.940,44) (137.369.498,44)
Resultado do Exércício  - - (10.631.279,63) (10.631.279,63)
Em 31/12/2021  42.600.442,00 - (190.601.220,07) (148.000.778,07)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021
Passivo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  726.925,05 736.124,01
Obrigações Trabalhista e Sociais  12.232,43 19.957,91
Obrigações Tributarias  714.692,62 715.124,10
Alugueis a Pagar  - 1.042,00
Não Circulante  164.347.671,45 152.690.228,53
Fornecedores  205.697,58 382.067,34
Créditos de Pessoas Ligadas  163.906.721,07 151.367.149,99
Tributos Parcelados  235.252,80 941.011,20
Passivo a Descoberto  (148.000.778,07) (137.369.498,44)
Capital Social  42.600.442,00 42.600.442,00
(-)Prejuízos Acumulados  (190.601.220,07) (179.969.940,44)
Total do Passivo  17.073.818,43 16.056.854,10

mulada (R$285.886,76 em 2021 e 2020). O método de depreciação 
e amortização foram calculadas pelo método linear as taxas permiti-
das pela legislação tributária. 5- Participações Societárias:
  Capital % de parti- Patrimônio
Empresa  Social cipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.432.266,56)
Exatec Processamento 
 de Dados Lt.  140.677,00 59,00 (4.225.646,99)
6- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integralizados 
e representado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor nom-
inal. 7- O Imposto de Renda e a Contribução Social são apurados 
com base no lucro presumido. 8- A suspensão das atividades indus-
triais da empresa ocorreu em Fevereiro de 2008.
 A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta -  CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 02 de Março de 2022
01 - Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas, por meio de 
videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sex-
to do Estatuto Social da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Re-
gina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia 
Dominicale e Marco Antonio Antunes. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Eduar-
do Gouveia Dominicale e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Consignar sobre (i) 
o término do mandato do Sr. Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96 para 
o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente, nos termos do artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; 
e (ii) a consolidação da composição da diretoria da Companhia. 05 - Deliberações: Após a análise das matérias cons-
tantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade e com abstenção apenas do conselhei-
ro Marco Antonio Antunes: (i) tendo em vista que (a) o Sr. Marco Antonio Antunes, Diretor Executivo Vice-Presidente da 
Companhia, completou 62 anos de idade em 2021; (b) nos termos do artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto Social da 
Companhia, o mandato do diretor será extinto em até 90 dias contados do encerramento do exercício social em que 
referida idade tiver sido atingida, mediante a indicação de seu substituto e (c) não haverá, por ora, indicação de dire-
tor substituto para o cargo de Vice-Presidente ocupado por Sr. Marco Antonio Antunes, fi ca consignado o encerramen-
to, nesta data, do prazo de mandato do Sr. Marco Antonio Antunes no cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da 
Companhia; (ii) tendo em vista que referido cargo permanecerá vago, o Sr. Marco Antonio Antunes deixa de exercer 
suas funções como Vice-Presidente da Companhia a partir desta data, não sendo aplicável o quanto disposto no arti-
go 28 parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) ratifi car que a Diretoria da Companhia passa a ter a seguin-
te composição: (i) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente 
e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob 
o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: Flávio Pentagna Guima-
rães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cé-
dula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo: 
Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (iv) Dire-
tores sem Designação Específi ca: Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/
ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-
10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na 
OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 
149.211.868-04, Daniel Antonio Baptista Freire, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 
004.885.241-48, Roberto Fonseca Simões Filho, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
195.270.058-25, Adelaide Campos Andreu Simões, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em 
São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-
30; Jean Carlos Alexandre Abrahão, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
portador da cédula de identidade RG nº 19.995.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99; Daniel Fer-
nando Pavelec, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédu-
la de identidade RG nº 5.509.449-7 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; Marcello Lobo da Cunha 
Chacon Lemos, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identi-
dade RG nº 53.372.212.3, inscrito no CPF/ME sob o nº 987.037.147-72; e, Carlos André Hermesindo da Silva, bra-
sileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, todos com endereço comercial na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do 
Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – Encerramento: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a 
presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Ri-
cardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José 
Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Marco Antonio 
Antunes. José Eduardo Gouveia Dominicale - Presidente, Deise Peixoto Domingues - Secretária. JUCESP nº 
136.368/22-0 em 15.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 17 de Fevereiro de 2022
01 - Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, por meio de 
videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sex-
to do Estatuto Social da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães,Ricardo Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stan-
kevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Marco Antonio Antu-
nes. Ausente o Conselheiro Antônio Mourão Guimarães Neto. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram pre-
sididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: De-
liberar sobre (i) a eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de Diretor de Relação com Investidores da 
Companhia; e (ii) consolidação da composição da diretoria da Companhia. 05 - Deliberações: Após a análise das 
matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade e sem restrições: (i) 
aprovar a eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da 
cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, residente e domici-
liado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Blo-
co 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, para o cargo de Dire-
tor de Relação com Investidores da Companhia, passando a atuar, cumulativamente, como Diretor Executivo Vice-Pre-
sidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos 
na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. O Sr. Flávio Pentagna 
Guimarães Neto tomará posse do cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia após a homologação 
da eleição pelo Banco Central do Brasil e, até referida homologação, as funções de Diretor de Relação com Investido-
res da Companhia permanecerão sendo exercidas pelo Sr. Marco Antonio Antunes. (ii) ratifi car que, após a homologa-
ção do Banco Central do Brasil, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: (i) Diretora Presidente: Ana Ka-
rina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da 
cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo 
Vice-Presidente e de Relação com Investidores: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/
MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: Marco Antonio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iv) Diretor Executivo: Eduardo Mazon, brasileiro, 
casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identida-
de RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específi ca: 
Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, Gui-
lherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula 
de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, Luciana Buchmann Frei-
re, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, Daniel Antonio 
Baptista Freire, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48, Roberto Fonseca 
Simões Filho, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, Adelaide Campos 
Andreu Simões, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de 
identidade RG nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-30; Jean Carlos Alexandre 
Abrahão, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identi-
dade RG nº 19.995.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99; Daniel Fernando Pavelec, brasileiro, ca-
sado, analista de sistemas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.509.449-
7 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; Marcello Lobo da Cunha Chacon Lemos, brasileiro, casa-
do, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 53.372.212.3, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 987.037.147-72; e, Carlos André Hermesindo da Silva, brasileiro, casado, graduado em ciên-
cias contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Pau-
lo/SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suce-
der a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a vi-
deoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que 
foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Gui-
marães, Regina Annes Guimarães, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, 
Manuela Vaz Artigas e Marco Antonio Antunes. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Deise Peixoto Domin-
gues - Secretária. JUCESP nº 137.070/22-6 em 15.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 22 de Fevereiro de 2022
01 - Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, por meio 
de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. 
(“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, pa-
rágrafo sexto do Estatuto Social da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes 
Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José 
Eduardo Gouveia Dominicale e Marco Antonio Antunes. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presidi-
dos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: De-
liberar sobre (i) a rerratifi cação da ata de reunião do conselho de administração realizada em 17.02.2022, 10 horas, 
tendo em vista ter constado, em seu item 2 a dispensa de convocação para referida reunião quando, na verdade, a 
convocação foi devidamente realizada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) ratifi cação 
das demais matérias constantes da ata de reunião do conselho de administração realizada em 17.02.2022, 10 ho-
ras. 05 - Deliberações: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deli-
beraram por unanimidade e sem restrições aprovar: (i) a retifi cação do texto do item 2 da ata de reunião do conse-
lho de administração da Companhia realizada em 17.02.2022, 10 horas, tendo em vista que, por um equívoco, cons-
tou a dispensa de convocação para referida reunião, quando, na verdade, a convocação foi devidamente realizada 
por e-mail com aviso de recebimento enviado a todos os membros do conselho de administração nos termos do ar-
tigo 21 do Estatuto Social da Companhia, de maneira que a reunião de 17.02.2022, 10 horas, foi devidamente con-
vocação e instalada, sendo totalmente válida; e (ii) a ratifi cação de todas as matérias e deliberações constantes da 
ata de reunião do conselho de administração realizada em 17.02.2022, 10 horas. 06 – Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se la-
vrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro pró-
prio. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães 
Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e 
Marco Antonio Antunes. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Deise Peixoto Domingues - Secretária. JU-
CESP nº 137.071/22-0 em 15.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE TEL AVIV
CNPJ nº 24.592.082/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente e o Primeiro Vice-Presidente da Associação de Amigos Brasileiros da Universidade de TEL 
AVIV, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convocam os seus membros para a Assembleia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se no dia 15 de abril de 2022, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na sede da Associação, na Rua 
dos Pinheiros, nº 610 – 9º andar, CEP 05422-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a seguinte ordem do dia: 
(i) Ratifi cação de todos atos praticados pelo Conselho Diretor e pelo Conselho Fiscal, no período compreendido entre 02 de 
dezembro de 2021 a 15 de abril de 2022; (ii) Alteração dos artigos 19 e 23 do Estatuto da Associação; e (iii) Demais assun-
tos de interesse da Associação. A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 09h30 (nove ho-
ras e trinta minutos), com a presença de metade mais um dos associados com direito a voto e, em segunda convocação, de-
corridos 30 (trinta) minutos, com qualquer número, sendo as deliberações tomadas pela maioria simples dos presentes. São 
Paulo, 04 de abril de 2022. David Ades - Diretor Presidente, Marco José Perlman - Primeiro Vice-Presidente

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE TEL AVIV
CNPJ nº 24.592.082/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente e o Primeiro Vice-Presidente da ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE 
DE TEL AVIV, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convocam os seus membros para a 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 15 de abril de 2022, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na sede da 
Associação, na Rua dos Pinheiros, nº 610 – 9º andar, CEP 05422-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com a seguinte ordem do dia: (i) Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal; (ii) Demais assuntos de interesse da 
Associação. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 10h30 (dez horas e trinta minutos), com a 
presença da maioria absoluta de seus associados e, em segunda convocação, decorridos 30 (trinta) minutos, com 
qualquer número, sendo as deliberações tomadas pela maioria simples dos presentes. São Paulo, 04 de abril de 2022. 
David Ades - Diretor Presidente, Marco José Perlman - Primeiro Vice-Presidente

Empresas de todo o 
mundo, inclusive 
na América Latina, 

também tem investido em 
ampliar o uso da tecnologia 
para sua transformação 
digital, como indica o le-
vantamento RPA LATAM 
20/21. 

Mas segundo analistas 
da UiPath, empresa líder 
no setor, ainda há algu-
mas dúvidas importantes 
que permeiam o início da 
jornada de automação nas 
corporações e uma delas 
é: as empresas devem 
iniciar seu programa de 
automação no local ou na 
nuvem? Samir Raut, Tech-
nical Partner Manager na 
UiPath, listou seis razões 
para iniciar um programa 
de automação na nuvem. 
A conferir:
 1) Custo total de pro-

priedade reduzido 
- O custo não é o 
único fator para uma 
companhia decidir se 
deve iniciar seu pro-
grama de automação 
na nuvem ou no local, 
mas certamente é 
um fator importante. 
É preciso levar em 
conta o custo total de 
propriedade — custo 
associado ao geren-
ciamento de diferen-
tes componentes. 

  Para implantações 
locais, este custo vem 
do gerenciamento 
do ciclo de vida de 
ponta a ponta de cada 
servidor para cada 
locatário, incluindo o 
custo de licenciamen-

Há muitas evidências de que a pandemia acelerou a adoção da 
nuvem para muitas organizações.

Seis razões para iniciar um 
programa de automação na nuvem
Estudos apontam que o RPA - Robotic Proccess Automation - seguirá crescendo num ritmo de dois 
dígitos anualmente até 2024

mais agilidade, sim-
plesmente porque há 
menos manutenção, 
patches de servidor 
ou planejamento de 
disponibilidade. 

  Assim, os profissio-
nais podem se con-
centrar em descobrir 
oportunidades de 
automação mais im-
pactantes, criar mais 
valor para os negócios 
e se concentrar na 
qualificação de outros 
funcionários.

 5) Atualização auto-
mática e experi-
ência de adoção 
de novos recursos 
- Já há modelos de 
automação na nuvem 
disponíveis no merca-
do no qual a empresa 
é responsável pelo 
planejamento de atu-
alizações, podendo, 
assim, gerenciar de 
forma mais asserti-
va e eficiente o seu 
tempo, comunicação 
e recursos dedicados 
à mudança. 

 6) Mandatos que prio-
rizam a nuvem - Há 
muitas evidências 
de que a pandemia 
acelerou a adoção da 
nuvem para muitas 
organizações. E, de 
acordo com o Gart-
ner, mais de “85% das 
organizações adota-
rão um princípio de 
nuvem em primeiro 
lugar até 2025”. - Fon-
te e outras informa-
ções: (https://www.
uipath.com/pt/).
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to do Windows Server 
(entre outros itens). 

 2) Acelerar o tempo 
de valorização - 
Para programas que 
precisam obter um 
ROI mais rápido ou 
escalonar rapida-
mente, há soluções 
de automação em 
nuvem que aceleram 
esse caminho e sem 
muitos atritos com 
as implantações lo-
cais. 

 3) Remover a barreira 
de entrada para 
iniciar a automa-
ção - A introdução 
de um modelo de 
implantação de au-
tomação corporativa 
no local requer tem-
po e orçamento de 
implementação para 
preparar o hardware, 
a instalação e a con-
figuração locais. Às 
vezes, isso pode se 
apresentar como uma 

barreira à entrada. 
  Caso a organização 

deseje dimensionar 
seu programa de 
automação, isso nor-
malmente exige mais 
investimento para 
expandir a área de 
cobertura de infra-
estrutura. Por outro 
lado, trabalhar na 
nuvem facilita subs-
tancialmente o início 
de um seu programa 
de automação, pos-
sibilitando um cres-
cimento muito mais 
elástico. 

 4) Mudar o foco do 
programa de manu-
tenção para cresci-
mento e governan-
ça - Isso geralmente 
é uma parte subesti-
mada do benefício de 
começar via automa-
ção em nuvem. Com o 
tempo, o programa de 
automação ganha for-
ça para se mover com 
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Outros temas debatidos também foram o aumento do 
turnover nas empresas, além do estresse e problemas 
com sono/concentração devido à pandemia. Em meio 

às mudanças na vida profissional e pessoal, se adaptar pode se 
tornar um processo difícil e doloroso e que também pode trazer 
danos para a autoestima. Para se ter ideia, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela USP, em onze países, o Brasil lidera os 
casos de depressão e ansiedade durante a pandemia. 

De acordo com o estudo, o país é o que mais tem casos de 
ansiedade (63%) e depressão (59%). Números como esses mos-
tram como a saúde mental dos brasileiros foi afetada durante a 
pandemia. De acordo com Tomás Camargos, sócio-fundador da 
VIK - startup que ajuda as empresas a melhorar a saúde de seus 
colaboradores - as empresas devem enxergar a saúde como um 
investimento e não como uma linha de custo. 

“As boas organizações precisam investir no bem-estar dos 
membros da equipe para evitarem, futuramente, gastar com do-
enças causadas pelo sedentarismo e estresse, por exemplo. Isso 
também permite com que elas diminuam consideravelmente os 
custos das organizações com plano de saúde, absenteísmo e baixa 
produtividade. No Brasil. esse movimento vem acontecendo, em 
que a preocupação com a saúde está cada vez mais consciente 
e estratégica para as corporações”, revela. 

Para a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia 
Clínica pela PUC de SP, sentir-se bem tem sido um desafio para 
muitas pessoas e colaboradores nessa fase de pandemia. “As 
frustrações comprometeram até mesmo a autoestima, já que 
muitas pessoas não conseguiram realizar os projetos que tinham 
planejado. Esse aumento nos casos de depressão e ansiedade 
se deram também por conta das mudanças drásticas na rotina, 
além de todo o medo e incerteza que vieram junto. As pessoas 
ficaram com as emoções à flor da pele, o que prejudica o equilíbrio 
e contribui para a baixa autoestima”, explica.

Os especialistas listam cinco dicas para recuperar a 
autoestima. Confira:

1 - Faça amigos no trabalho - ter uma amizade no trabalho 
torna os colaboradores mais engajados e felizes. Isso é o que diz 

O ano de 2021 foi marcado por muitos debates sobre a infelicidade no mercado de trabalho. Um dos temas recorrentes foi a crescente 
nos casos de Síndrome de Burnout, em pessoas que extrapolavam as horas de trabalho em home office. O transtorno que é causado 

pelo esgotamento físico e mental, devido a rotina de trabalho exaustiva, é um exemplo de como as empresas precisam  
se reinventar para não prejudicar os colaboradores e até sua presença no mercado. 

uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup que revela a impor-
tância de ter um melhor amigo no ambiente profissional. Muitas 
vezes, com a correria do dia a dia, as empresas deixam de lado o 
incentivo para que as equipes se conheçam. Uma das formas de 
mudar esse cenário é optar por programas de gamificação que 
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res. É possível incentivar essa relação de amizade por meio de 
atividades físicas. 

Durante o programa corporativo de saúde e integração de-
senvolvido pela VIK, por exemplo, os colaboradores de uma 
determinada empresa participam de uma competição virtual 
de atividade física, por meio de um sistema gamificado e suas 
atividades físicas aparecem em um ranking que funciona como 
uma rede social saudável. O programa gera um movimento 
interessante, as pessoas começam a conversar em torno de um 
assunto prazeroso e, naturalmente, as relações são suavizadas 
ao longo do período.

2 - Cuidados com sua saúde física e mental - o Brasil é 
um dos países mais sedentários da América Latina. Segundo uma 
pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
quase metade dos brasileiros - 47% - não praticam exercícios 
suficientes para manter o corpo saudável. Outro dado alarmante 
é sobre a saúde mental da população, já que o país tem o maior 
índice de prevalência da doença na América Latina. 

As empresas podem ajudar a transformar os hábitos e a ro-
tina dos funcionários. “É fundamental que os líderes pensem 
no impacto da saúde no potencial humano e a importância da 
implementação de programas de saúde/qualidade de vida para 
os colaboradores. Por isso, devem disponibilizar momentos de 
lazer, atividades físicas em grupo, meditação e confraternização”, 
aconselha Camargos.

Além da mudança na prática de atividade física e no sedentaris-
mo, a implementação de programas de humanização afeta outros 
setores da vida dos colaboradores. “Percebemos as transformações 
de hábitos nos participantes mais conscientes quando se trata 
de nutrição, álcool, cigarro, diminuição do estresse e melhora no 
sono/concentração”, conta Tomás.

3 - Faça terapia - a falta de autoestima pode ser uma ponte 
para quadros de ansiedade, medos, fobias e até para depressão. 
Procurar um profissional pode ser necessário e ajuda no sentido 
de fazer com que o paciente entre no processo de autoconhe-
cimento, trazendo mais segurança e autonomia para sua vida. 
Além disso, contribui no controle das emoções, fortalecendo a 
autoconfiança e autoaceitação. Existem abordagens e técnicas 
bastante eficazes que podem ser a chave para a melhora do bem-
-estar emocional da pessoa.

4 - Esteja alinhado com o propósito da empresa em que 
trabalha – de acordo com uma pesquisa realizada pela Sodexo 
Benefícios e Incentivos, 53,8% dos brasileiros acreditam que seu 
propósito de vida está conectado com seu trabalho atual. Mais 
do que um salário alto e benefícios, os colaboradores querem se 
sentir uma parte fundamental da empresa. Hoje, vida pessoal e 
profissional estão interligadas, somos uma mesma pessoa. 

As corporações que não se adaptarem vão ser ultrapassadas. 
As startups são a prova de como esse cenário mudou, ninguém 
quer mais passar horas sentado no escritório, sem um momento 
de interação ou com roupas sociais desconfortáveis. As pessoas 
procuram qualidade de vida, horários flexíveis e experiências novas. 

5. Se olhe e se entenda – é importante entender que tudo o 
que a pessoa fizer que, de alguma forma, contribua para que ela 
se orgulhe de si, a ajudará a fortalecer sua autoestima. Quando 
a pessoa está focada em seus aspectos negativos, a insegurança 
certamente estará presente em sua rotina e relacionamentos. 
Dentro do processo de autoconhecimento, a pessoa aprende 
a gerenciar suas emoções e desenvolve sentimentos positivos 
sobre si e sobre o mundo. - Fonte e outras informações, acesse: 
(www.vik.app).

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 02 a 04 de março de 20224
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Autismo: a necessária 
conscientização

O Transtorno do 
Espectro Autista 
(TEA), se refere a 
uma condição, em 
diferentes graus de 
comprometimento, 
em áreas específicas 
do desenvolvimento 
humano

Um exemplo é a difi-
culdade na recipro-
cidade socioemocio-

nal, ou seja, na troca das 
relações, na comunicação 
verbal ou não verbal, nas 
habilidades sociais, como 
no brincar. Também pode 
ser caracterizado pela repe-
tição de certos movimentos 
motores, uso de objetos 
ou fala estereotipados ou 
repetitivos, inflexibilidade 
diante da rotina ou combi-
nados, apego excessivo a 
determinado objeto, hiper 
ou hiporreatividade a estí-
mulos sensoriais. 

No entanto, não pode-
mos nos prender apenas às 
características que podem 
impor limitações, mas olhar 
para a pessoa, além de seu 
diagnóstico. Não podemos 
deixar que um CID (Código 
Internacional de Doenças) 
impeça o processo de desen-
volvimento biopsicossocial 
de qualquer pessoa. Deve-
mos enxergar a partir disso 
uma nova perspectiva e abor-
dagem para proporcionar 
mecanismos que favoreçam 
uma crescente melhora nas 
relações e nas dificuldades de 
uma pessoa com TEA.

Partindo desse princípio, 
temos encontrado duas ver-
tentes ao nos relacionarmos 
com uma pessoa com TEA: 
uma que diz dos desafios 
de conhecer o diagnóstico 
e saber trabalhar e favo-
recer o desenvolvimento, 
principalmente de crianças 
que apresentam algumas 
características, mas não 
têm diagnóstico fechado, e 
outra que se refere à busca e 
dedicação em oferecer tudo 
aquilo que é de direito dessa 
pessoa, não só como autista, 
mas como ser humano.

A conscientização do Au-
tismo não se refere apenas 
a “conhecer” o espectro, 

mas em assegurar a essas 
pessoas seus direitos bási-
cos e sua inclusão efetiva no 
meio em que está inserida, 
sem deixar de considerar 
sua individualidade. Mas 
isso só é possível quando 
conseguimos ser empáticos 
com a realidade de cada um, 
seja da criança ou da família.

Para que a inclusão real-
mente aconteça, é neces-
sário criar condições que 
estimulem e favoreçam as 
áreas que prejudicam o 
desenvolvimento integral 
daquele que apresenta qual-
quer tipo de dificuldade, ou 
seja, oferecer suporte para 
que haja uma troca nas 
relações interpessoais. É 
importante estarmos aten-
tos e conscientes de que 
autismo não é uma doença, 
não tem “cara”, não é algo 
raro; que as pessoas com 
essa condição têm direitos 
assegurados por lei, e que os 
primeiros sinais aparecem 
nos primeiros três anos de 
vida. 

Relacionar-se com uma 
pessoa com TEA significa 
entender e respeitar suas 
características, por isso, 
tome cuidado com palavras 
e toques, aja com delica-
deza, estimule a interação, 
descubra novas formas de 
comunicação, seja criativo, 
imponha limite com amor e 
acredite realmente que “o 
Autismo faz parte do mundo, 
não é um mundo à parte”.

Se observar alguma ca-
racterística distinta ou um 
comportamento que não 
corresponde à etapa de 
desenvolvimento de uma 
criança, procure ajuda 
especializada, pois o diag-
nóstico precoce fará toda 
a diferença e, desta forma, 
poderá abrir portas para um 
mundo de descobertas. 

“Os autistas são como as 
borboletas, o processo da 
metamorfose. Seja lento ou 
acelerado, não altera sua be-
leza. Eles não se restringem, 
voam livres, leves e soltos. 
Sim, são diferentes dos ou-
tros, possuem o seu próprio 
voo”. (Letícia Butterfield).

(*) - É Psicóloga Escolar 
no Instituto Canção Nova, em 

Cachoeira Paulista (SP).

Aline Rodrigues (*)

D - Segredos da Bateria 
Idealizador da banda Sepultura, com 37 anos de carreira no mercado 
musical e 23 álbuns gravados, Iggor Cavalera assume um novo desafio 
como professor da Percursa, plataforma digital de educação que dis-
ponibiliza cursos online nas mais diferentes áreas, com professores 
que também são ídolos. O curso “Os Segredos da Bateria” oferece 
aulas online, três apresentações bônus e tem o objetivo de inspirar 
e agregar conhecimento para músicos e fãs, a partir de vivências e 
performances exclusivas criadas para a Percursa. Nas aulas, o aluno 
terá a oportunidade de conhecer o processo criativo e de experimen-
tação de um dos maiores gênios da bateria mundial. Saiba mais em: 
(https://percursa.com/).

E - Autoridade em Investimentos
Muito se falou sobre a onda de demissões no setor bancário com a 
popularização dos aplicativos e chatbots de atendimento. O pro-
blema é que o número de profissionais qualificados para prestar 
assessoria em investimentos é inversamente proporcional às opor-
tunidades abertas no setor. Para preencher a lacuna e fomentar 
a capacitação de autoridades em investimentos, a escola ‘Eu Me 
Banco’ realiza gratuitamente e online, entre esta segunda-feira 
(4) e o dia 11, o evento “Bancário Autoridade em Investimentos 
3.0”, voltado para profissionais que mesmo munidos da certifi-
cação CEA Anbima, têm medo de falar sobre investimentos com 
clientes e dificuldade em aspectos técnicos e práticos da profissão. 
As inscrições estão abertas e devem ser feitas no site (https://
eumebanco.com.br/).

F - Mala Ecológica
A Bagaggio, que completa 80 anos em setembro e é líder no mer-
cado de varejo de malas e acessórios de viagem, acaba de lançar a 
linha “ECO Urban”, que possui 30% de palha de trigo reutilizada 
em sua composição. A inovação é a porta de entrada da marca no 
mercado sustentável, unindo a qualidade das malas com a preser-
vação ambiental. Com recursos biológicos naturais, a palha de trigo 
serve como alternativa para as matérias-primas à base de petróleo. 
É totalmente aproveitada e inesgotável, possuindo baixo carbono e 
liberando oxigênio ao ser degradada, o que protege a natureza. Além 
de resistente,  possui boa fluidez e ótima durabilidade. Saiba mais 
em: (https://www.bagaggio.com.br/).

A - Saneamento e Energia
O Fórum de Saneamento e Recuperação Energética, chancelado pela 
IFAT, feira líder mundial de tecnologias ambientais, anuncia as asso-
ciações que fazem parte do conselho consultivo. O evento acontece 
no próximo dia 26,  entre 9h e 18h, no Centro de Convenções do Expo 
Center Norte, em São Paulo, de forma presencial. A entrada é gratuita 
e as palestras contarão com tradução simultânea em Inglês e Português. 
O evento trará profissionais de empresas, além de autoridades, que irão 
debater sobre o desenvolvimento das ações referentes à implementação 
do Novo Marco Legal do Saneamento na prática, os desafios encontra-
dos pela indústria, os projetos em estudo e execução, além de como a 
recuperação energética no país se encaixa nesse processo. Inscrições e 
mais informações: (https://mm-br.ac-page.com/forum-saneamento-re-
cuperacao-energetica-2022).

B - Podcast do CRC-SP
O que são os criptoativos e as criptomoedas? Os criptoativos são ativos 
digitais, que levam esse nome por serem protegidos por criptografia. 
Surgiram no pós-crise de 2008, do mercado norte-americano, com o 
objetivo de se tornarem uma alternativa às moedas tradicionais. Por 
esse motivo são chamadas de moedas digitais ou moedas virtuais. Para 
tirar todas as dúvidas sobre o tema, o podcast “Contabilidade – essencial 
hoje, amanhã e sempre”, recebe o contador e economista, conselheiro 
do CRCSP, vice-presidente do Grupo Latinoamericano de Emisores de 
Normas de Información Financiera e membro do Comitê do Exame de 
Qualificação Técnica do CFC, José Luiz Ribeiro de Carvalho. O programa 
está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, RadioPublic 
e no portal: (https://online.crcsp.org.br/portal/index.asp).

C - Oportunidades na Irlanda
Escolher seu destino de intercâmbio não é uma decisão fácil. São muitos 
pontos a serem analisados, como as opções de curso, trabalho e custo de 
vida. Para facilitar essa decisão, a Seda College realiza um webinar no 
próximo dia 12, terça-feira, às 19h, sobre todas as oportunidades profis-
sionais e de estudo na Irlanda. Além de sua riqueza cultural, histórica, 
belezas naturais e hospitalidade, é uma das regiões com maior oferta e 
demanda de cursos de inglês, profissionalizantes e vagas nos mais diversos 
setores. A área de TI é uma das mais buscadas pelos intercambistas na 
região, diante da alta procura no mercado. O webinar será transmitido de 
forma 100% online e gratuita, com inscrições disponíveis no link: (https://
lp.intercambiodesucesso.com.br/intercambio-de-sucesso-abril-2022/). 

G - Vinhos e Destilados
A feira e congresso São Paulo Wine Trade Fair, voltados para os profissionais 
e produtores dos segmentos de vinhos e destilados, acontece no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi, em São Paulo, entre os dias 10 a 12 de maio. 
Também, acontece a Cachaça Trade Fair, feira focada no segmento de 
bebidas destiladas em geral. Confirmadas as presenças de produtores de 
vinhos nacionais e internacionais, importadoras, exportadoras, distribuido-
ras, fabricantes de maquinário, insumos agrícolas, fabricantes de garrafas, 
gráficas de rótulos e embalagens, entre outros. O credenciamento para os 
visitantes é gratuito e pode ser feito diretamente no site do evento, que 
traz as informações completas dos congressos, concursos, master class, 
como participar e compra de ingressos:(https://www.winetradefair.com.br/).

H - Pagamento por Aproximação 
Segundo um estudo realizado pela Mastercard, em parceria com a 
Americas Market Intelligence (AMI), 46% dos brasileiros aumentaram 
o volume de compras online durante a pandemia e 7% realizaram uma 
compra online pela primeira vez no período. Por ser uma tecnologia 
mais rápida e segura, o pagamento por aproximação também registrou 
este aumento ao longo dos últimos anos. Em 2021 os pagamentos por 
esta modalidade cresceram seis vezes, em comparação com 2020. Os 
estabelecimentos que mais receberam pagamentos sem a necessidade 
de contato foram alimentação (restaurantes), farmácias e supermerca-
dos. Segundo a Abecs, em 2021, foram 3.9 bilhões de transações sem 
contato, representando um volume financeiro de quase R$ 200 bilhões.

I  - Mata Atlântica 
Em uma iniciativa pioneira no Brasil, o Grupo Hacasa, de Santa Catarina, 
lança o Projeto Metro Verde (Mv) para compensar, com a preservação 
de florestas de Mata Atlântica, o impacto da indústria da construção civil 
no meio ambiente. O Metro Verde prevê que para cada metro quadrado 
construído, uma quantidade equivalente de área de mata nativa na região 
Norte de Santa Catarina será preservada por um período mínimo de 10 
anos, garantindo a captura do gás carbono gerado no processo industrial 
da construção civil. Esta fórmula foi elaborada com base em dados de 
pesquisas científicas, como um estudo realizado pela USP, sobre me-
todologia para determinação de emissão de gás carbônico na indústria 
da construção civil. Outras informações: (https://www.hacasa.com.br/). 

J - Movimentação de Cargas 
O 1° bimestre de 2022 foi positivo para o Porto do Rio de Janeiro, com uma 
movimentação total de 1,5 milhão de toneladas de cargas, nos meses de ja-
neiro e fevereiro, superando em 12,6% os números do mesmo período do ano 
passado. A informação é da Companhia Docas do Rio de Janeiro, responsável 
pela administração do complexo portuário fluminense, que inclui também os 
portos de Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis. A tendência de crescimento na 
movimentação de carga conteinerizada no Porto do Rio de Janeiro, já observada 
em meses anteriores, se manteve com alta de 31,2%, em comparação com o 1° 
bimestre de 2021. Em TEUs, o volume movimentado (84.774) representou um 
acréscimo de 31,8% em relação ao mesmo período do ano passado. 

A produção industrial 
brasileira cresceu 0,7% na 
passagem de janeiro para 
fevereiro. A alta eliminou 
apenas parte da perda de 
2,2% ocorrida na passagem 
de dezembro para janeiro. O 
dado, da Pesquisa Industrial 
Mensal, foi divulgado na 
sexta-feira  (1º) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). De 
acordo com a pesquisa, a 
indústria também acumula 
altas de 0,4% no trimestre e 
de 2,8% em 12 meses. 

Na comparação com fe-
vereiro do ano passado, 
no entanto, houve queda 
de 4,3%. O acumulado do 
ano também tem perda de 
5,8%. A alta de janeiro para 
fevereiro atingiu 16 dos 26 
ramos pesquisados pelo 
IBGE, com destaque para 
indústrias extrativas (5,3%) 
e produtos alimentícios 
(2,4%). “O setor extrativo 
teve queda importante em 
janeiro, por causa do maior 
volume de chuvas em Minas 
Gerais naquele mês, o que 
prejudicou a extração do 
minério de ferro. 

Com a normalização das 
chuvas, houve regulariza-

Alta eliminou parte da perda de 2,2% ocorrida em janeiro.

Essa foi a primeira alta 
do indicador, desde 
novembro do ano 

passado. O ICE consolida 
os índices de confiança de 
empresários brasileiros dos 
quatro setores econômicos 
analisados pela FGV: indús-
tria, construção, comércio 
e serviço.

A alta foi puxada pelo 
Índice de Situação Atual 
Empresarial, que mede 
a confiança no presente. 
Esse índice subiu 4 pontos, 
chegando a 92,1 pontos. 
Por outro lado, o Índice 
de Expectativas, que mede 
a percepção dos empre-
sários sobre o futuro, re-
cuou 0,9 ponto e atingiu 
92,4 pontos. Dos quatro 

Foi a primeira alta do indicador 
desde novembro do ano passado.

IPC-S fecha março 
com inflação de 1,35%

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S), 
medido pela FGV, registrou 
inflação de 1,35%, em março. 
A taxa é superior ao 0,28% 
apurado no mês anterior. Com 
o resultado, o IPC-S acumula 
inflação de 9,68% em 12 meses. 
Os transportes foram o grupo 
de despesa com maior alta de 
preços no mês (2,51%), devido 
aos aumentos de itens como 
a gasolina (5,08%) e as taxas 
de licenciamento e IPVA dos 
veículos (4,28%). 

Em seguida, aparecem os 
alimentos, que registraram taxa 
de 1,99% em março ante uma in-
flação de 1,20% em fevereiro. O 
tomate foi o produto com maior 
impacto na inflação, entre os 
itens de alimentação, com alta 
de preços de 22,21% em março.

Outros três grupos de despesa 
apresentaram alta na taxa de 
inflação de fevereiro para março: 
habitação (que passou de 0,33% 
para 1,23%), vestuário (de 
0,33% para 1,04%) e despesas 
diversas (de 0,08% para 0,39%).

Dois grupos passaram de 
deflação (queda de preços) 
em fevereiro para inflação em 
março: saúde e cuidados pes-
soais (de -0,12% para 0,22%) 
e educação, leitura e recreação 
(de 0,51% para 0,19%). Entre 
os grupos de despesa, apenas 
comunicação teve queda na 
taxa, ao passar de inflação de 
0,08% em fevereiro para defla-
ção de 0,13% em março (ABr).
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Confiança dos empresários 
cresce 0,7 ponto em março
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou 
0,7 ponto de fevereiro para março e atingiu 91,8 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos

posição com 86,8 pontos, e 
construção, que cedeu 0,8 
ponto e chegou a 92,9 pon-
tos. Segundo o pesquisador 
da FGV Aloisio Campelo Jr., 
boa parte da alta da con-
fiança no mês é explicada 
pela melhora dos números 
da pandemia da Covid-19 e 
seus efeitos nas vendas do 
comércio e serviços.

Ele ressalta, no entanto, 
que a queda das expectativas 
lança dúvidas sobre a conti-
nuidade da recuperação nos 
próximos meses diante de 
um cenário de incerteza com 
relação ao impacto da invasão 
russa à Ucrânia na economia 
mundial e ao efeito esperado 
das altas de juros sobre a 
demanda interna (ABr).

setores, apenas serviços 
avançou em março, ao su-
bir 3 pontos e chegar a 92,2 
pontos. A indústria teve a 
maior queda (-1,7 ponto), 
mas continua sendo o setor 

com maior confiança (95 
pontos).

Os outros setores com 
queda na confiança foram 
comércio, que recuou 0,2 
ponto e continuou na pior 

Produção industrial cresce 
0,7% de janeiro para fevereiro

ção da produção. Já o setor 
alimentos teve seu quarto 
mês positivo de crescimento, 
acumulando no período ganho 
de 14%. Em fevereiro, os des-
taques foram a produção de 
açúcar e de carnes e aves, dois 
grupamentos importantes 
dentro do setor de alimentos”, 
disse o pesquisador do IBGE 
André Macedo.

Também tiveram altas im-
portantes os produtos far-
moquímicos e farmacêuticos 
(12,7%), os veículos automo-
tores, reboques e carrocerias 
(3,2%), a metalurgia (3,3%) 
e as bebidas (4,1%). Por 
outro lado, dez atividades 
tiveram perdas de janeiro 
para fevereiro, entre elas co-

que, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis 
(-1,8%) e celulose, papel e 
produtos de papel (-3,4%), 
que causaram os principais 
impactos em fevereiro.

As quatro grandes catego-
rias econômicas da indústria 
tiveram crescimento no perí-
odo, com destaque para bens 
de capital, isto é, as máquinas 
e equipamentos usados no 
setor produtivo (1,9%). Os 
bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 
usados no setor produtivo, 
tiveram alta de 1,6%. Entre 
os bens de consumo, houve 
crescimento de 1,5% nos 
semi e não duráveis e 0,5% 
nos duráveis (ABr).
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OpiniãO
Resignação aumenta 
entre os brasileiros

O Brasil está sendo 
afetado pelo fenô-
meno da renúncia ou 

grande resignação. Segundo 
números oficiais, o Brasil 
fechou o ano de 2021 com 
12% de desemprego. 

O índice é bem maior que 
dos Estados Unidos, que 
encerrou o ano com cerca 
de 4% da população sem 
emprego formal. Mas há 
pelo menos um dado que 
aproxima os dois países e 
tem intrigado especialistas 
no assunto: mesmo em ple-
na crise econômica, nunca 
tantas pessoas pediram 
demissão de seus empregos. 

A verdade é que a grande 
fundamentação para tantos 
abandonos é o alto nível de 
insatisfação com o clima 
organizacional, estrutura, 
relacionamento e elemen-
tos de pressão que fizeram 
as pessoas no período 
pandemia e pós-pandemia 
pensar e reavaliar os valo-
res e suas práticas cotidia-
nas, dando importância a 
questões essenciais como 
família, filhos e até mesmo 
tempo para redescobrir a 
necessidade de praticar 
atividades físicas. 

Do outro lado, estão as-
sociadas tarefas com alto 
índice de exaustão, jornadas 
prolongadas e salários cada 
vez mais arrochados, além 
dos índices de burnout 
crescentes, como fatores 
decisivos para a mudança 
de postura. Segundo dados 
do Caged, homens, que re-
presentam quase 60% dos 
trabalhadores com carteira 
assinada do país, foram 
mais ativos nos pedidos de 
demissão do que mulheres. 
No caso delas, o pedido de 
demissão se dá pela neces-
sidade de cuidar dos filhos. 

Os tempos mudaram e o 
comportamento obedece 
a uma nova lógica: não se 
permite mais trabalhar sem 
saber o porquê ou para 
quem, e isso não está entre 
as prioridades das gerações 
contemporâneas, tendo em 
vista que hoje ocupam a 
principal força de trabalho 
na maioria das empresas, 
seja nos cargos mais ope-
racionais até as posições 
de gerência ou executivas. 

A forma de se relacionar 
com o trabalho mudou e o 
salário, estabilidade e título 
de cargo não são por si só 
apenas meros atrativos. Se 
não houver formas de con-
ciliar rotina, hábitos saudá-

veis e equilíbrio mental, as 
empresas continuarão per-
dendo sua força de trabalho 
para algo que é indiscutível 
nesta incansável busca: pra-
zer, bem-estar e satisfação 
pessoal. Nesse sentido, 
algumas questões são es-
senciais para a retenção de 
talentos nas empresas.

Como, por exemplo, man-
ter um clima organizacio-
nal positivo, estabelecer 
relacionamentos abertos e 
transparentes, dar e rece-
ber feedbacks com regu-
laridade, apostar no plano 
de carreira, investir em 
treinamentos, ofertar meios 
alternativos e flexíveis de 
prestação de serviços, forta-
lecer a cultura de qualidade 
de vida no trabalho, esta-
belecer uma política clara 
de remuneração com base 
em perspectivas reais de 
crescimento e uma cesta de 
benefícios compatíveis com 
o mercado e com a prática 
dos concorrentes. 

Em síntese, no cenário pós 
pandemia, surgem como 
força de atratividade os 
benefícios flexíveis, como 
as iniciativas das empresas 
que apoiam diretamente na 
compra de casa ou carro, 
no cuidado da saúde física 
e mental, na construção do 
plano de previdência, entre 
outros. 

Ou seja, procuram van-
tagens que se ajustem às 
próprias demandas e ne-
cessidades, sem afastar a 
possibilidade de conseguir 
os já conhecidos benefícios 
tradicionais. O que está em 
jogo é definitivamente o 
bem-estar do empregado e 
as condições que sua força 
de trabalho pode propor-
cionar segurança a seus fa-
miliares, entregando assim 
mais que salários.  

Nesse cenário, as esta-
tísticas indicam que cerca 
de 94,2% dos profissionais 
com carteira assinada que-
rem continuar trabalhando 
remotamente, e a oferta de 
atividades em home office, 
para cerca de 96,7%, é 
considerado como benefí-
cio e diferencial na hora de 
escolher a empresa onde 
desejam trabalhar, sendo 
então um fator importante 
e decisivo.  

(*) - Doutor em Políticas Públicas, 
coordenador do Curso de 

Administração de Empresas da 
Faculdade Santa Marcelina, é 

docente nos cursos de Medicina 
e Administração de Empresas da 

mesma instituição.  

Gustavo Rodrigues de Oliveira (*)

Games, televisão e 
computadores  

prejudicam os adolescentes
O uso de videogames, televisão e computadores têm um impacto muito severo na saúde física e 
mental de adolescentes após poucas horas de uso, gerando distúrbios psicossomáticos, aqueles em 
que sintomas físicos são consequência de impactos emocionais e psicológicos.
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Vivaldo José Breternitz (*)

Isso foi confirmado por pesquisas 
conduzidas pelas universidades 
canadenses Queen's University e 

University of Ottawa e pela University 
of Queensland, da Austrália, conforme 
diz o   American Journal of Preventive 
Medicine ao relatar os resultados dos 
estudos que envolveram mais de 400 
mil adolescentes.

Os estudos correlacionaram o tempo 
passado em frente à tela com a fre-
quência com que a pessoa sofria de 
distúrbios de natureza psicossomática 
como dores de cabeça, abdominais e 
nas costas, sensação de depressão, 
irritabilidade, mau humor, nervosismo, 
insônia e tonturas.

A pesquisa constatou que adolescen-
tes do sexo masculino que assistiam 
mais de quatro horas de televisão por 
dia tinham 67% mais chances de rela-
tar distúrbios psicossomáticos do que 
aqueles que assistiam menos de duas 
horas por dia. Para as meninas o risco 
era 71% maior. 

No caso dos videogames, o risco 

subiu para 78% para meninos e 88% 
para meninas. Não menos prejudicial 
foi o uso de computadores e outras 
telas para fins de entretenimento: 
neste caso, o aumento de distúrbios 
psicossomáticos foi 84% maior em 
meninos e 108% maior em meninas.

Os resultados deste estudo são preo-
cupantes, pois o uso de telas entre ado-
lescentes aumentou significativamente 

nas últimas décadas, e especialmente nos 
últimos anos com a pandemia e com o ba-
rateamento do acesso a esses dispositivos. 

Pesquisas desse tipo ajudam a en-
tender esses problemas, que apesar 
de sua relevância ainda são poucos 
estudados.

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

Brasileiro de IoT

News @
Americanas S.A. abre inscrições para 
Programa Trainee 2022

@A Americanas S.A. - gigante com mais de 43 mil associados e cer-
tificada pela consultoria Great Place to Work (GPTW) - está com 

inscrições abertas para o seu Programa Trainee 2022. A companhia busca 
jovens recém-formados em qualquer curso de graduação que queiram 
construir uma carreira de liderança em áreas estratégicas do negócio, 
que tenham visão 360º, paixão por inovação e tecnologia, e interesse 
pela conexão entre os mundos físico e digital. Além de realizar um job 
rotation por todas as frentes da Americanas S.A., os trainees terão à dis-
posição dezenas de treinamentos por meio da universidade corporativa 
da companhia, com foco no desenvolvimento de competências técnicas 
e de primeira liderança (https://trainee.americanas.io).

Aplicativo reúne vagas de emprego 
anunciadas nas redes sociais

@Trampolim foi pensado para centralizar anúncios de emprego 
em redes sociais e hoje conta com mais de 1,4 mil vagas ativas 

e 20 mil usuários no país. A ideia é que qualquer um, seja quem 
está contratando ou quem achou uma vaga em grupos online, possa 
replicar os dados no aplicativo, contribuindo para que ela alcance 
mais pessoas (https://trampolim.app).

TI

Como enfrentar o alto volume 
operacional no setor fiscal

Devido à carga intensa de processos 
fiscais, contar com soluções e serviços 
assessores é uma estratégia funda-
mental para otimizar essas demandas.

 
É fato que todas as empresas 

contam com atividades recorrentes 
e obrigatórias no âmbito fiscal, in-
dependente da sua área de atuação 
ou tamanho. Além dessas demandas 
rotineiras, existem outras obrigações 
a serem declaradas pontualmente, ao 
longo do ano. Vale ressaltar que, com 
o desenvolvimento organizacional, 
tanto na base de clientes quanto nas 
operações, por exemplo, as rotinas 
de trabalho no segmento fiscal se 
intensificam, acarretando uma sobre-
carga nos profissionais, uma vez que 
realizam várias atividades ao longo 
do expediente.

 
Com isso, os colaboradores acabam 

mais suscetíveis a erros e perda de 
informações, além de ficarem sem 
tempo para uma atualização nas prá-
ticas do dia a dia e na base de dados 
da companhia como um todo. Deste 
modo, diante de tanta complexida-
de, uma estratégia essencial entre 
as organizações é desenvolver uma 
estruturação de gerenciamento de 
todas as informações e prazos das 
declarações obrigatórias. 

 
Gerenciamento de fluxo deve 

ser prioridade
Todo departamento fiscal necessita 

de uma gestão totalmente ajustada 
conforme a necessidade da empresa, 
pois, com o entendimento de quais 
são as atividades impostas ao seu 
regime tributário, torna-se mais sim-
ples a estruturação e gerenciamento 
fiscal. Devido às variações de regimes 
existentes, compreender as suas 
demandas obrigatórias é o primeiro 
passo para ter absoluto domínio desse 
departamento e efetuar uma melhor 
distribuição das tarefas para cada 
membro de sua equipe.

 
Sendo assim, o gestor de todas as 

demandas fiscais da companhia tem 

facilitar na conclusão das tarefas, 
a tecnologia permite que os profis-
sionais sejam mais estratégicos em 
sua atuação, visto que não perderão 
tempo com demandas corriqueiras 
e morosas. 

 
Busca de atualização constante 

é indispensável
Com o entendimento dos pontos 

citados anteriormente, é necessário 
ressaltar um detalhe extremamente 
importante, a busca incessante pela 
inovação e tecnologia. Como um fator 
determinante para o âmbito empresa-
rial, a tecnologia agrega valor, sendo 
inerente à empresa, sempre com o 
objetivo de evoluir em algum aspecto 
operacional.

 
Para concluir, é importante ressaltar 

que, com a complexidade operacio-
nal, soluções assessoras têm grande 
potencial de facilitar o dia a dia dos 
profissionais em sua rotina de traba-
lho. Dessa forma, é papel do gestor 
oferecer todo o apoio especializado, 
a fim de manter todos os profissio-
nais aptos a acompanhar de forma 
mais simples e ágil todos os prazos e 
obrigações impostas à empresa. Isso, 
com toda certeza, torna a conclusão 
das demandas fiscais cada vez mais 
assertivas.

 
(Fonte: Régis Lima é Diretor Executivo e de 

Operações na Lumen IT. Possui mais de 20 anos 
de experiência em Gestão de Equipes e atuação 
em cargos executivos de empresas nacionais e 

multinacionais do mercado de TI).

maior facilidade para desenvolver um 
planejamento tributário em que todo 
o fluxo de dados e informações sejam 
aderentes e fidedignos com a realidade 
da empresa. Essa ação eleva a segu-
rança na instituição, com a certeza de 
que nenhuma obrigação importante 
passará desapercebida, além de ser 
um impulsionador de um ambiente 
corporativo mais produtivo.

 
Estruturação tecnológica é re-

alidade
Após compreender a importância de 

uma gestão efetiva do fluxo das de-
mandas fiscais, é fundamental salientar 
que a implementação de tecnologias 
pode ser determinante para que esses 
processos sejam feitos de maneira mais 
ágil e eficiente. Atualmente, existem 
inúmeras ferramentas e soluções que 
apoiam os colaboradores do setor com 
informações técnicas do âmbito fiscal, 
a fim de trazer mais praticidade para 
que essas atividades sejam realizadas. 
Essa inovação tem recebido, cada vez 
mais, a atenção das empresas, abran-
gendo uma vasta gama de atividades 
na esfera tributária.

 
Neste sentido, por meio da imple-

mentação de soluções que automa-
tizam processos mais burocráticos, 
como no mapeamento das obrigações, 
em que é executada toda a busca de in-
formações e dados sobre cada entrega, 
a rotina de trabalho atinge um amplo 
ganho estratégico. Isso porque, além 
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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CNPJ nº 58.250.689/0001-92

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora
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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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SAMUEL ALMEIDA DE CARVALHO, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 27/10/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edimilson Viana de Carvalho e de 
Enilda Almeida dos Santos. A pretendente: LARISSA MACEDO CANDIDO, profissão: 
auxiliar de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/06/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Joselho Candido e de Maurilda Santos Macedo Candido.

O pretendente: SEVERINO CAMELO CUNHA NETO, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: de Antônio Martins, RN, data-nascimento: 20/12/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Camelo da Cunha e de 
Francisca Lira da Silva. A pretendente: CARLEANDRA ALMEIDA DOS SANTOS, profis-
são: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: em Pão de Açucar, AL, data-nascimento: 
08/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Almeida 
dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Pavão, MG, data-nascimento: 17/11/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rebeldino Rodrigues de Oliveira e de Maria da Cruz Prates. A 
pretendente: SILVANEIDE ROCHA DE OLIVEIRA, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ibirapoã, BA, data-nascimento: 28/03/1970, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Arcanjo de Oliveira e de Odete Maria de Oliveira.

O pretendente: GUILHERME ALVES AGOSTINELLI, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Antonio Agostinelli e de Re-
gimara Alves Moreira Agostinelli. A pretendente: KAREN GOMES DE ARAUJO, profissão: 
empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adejaldo Gomes 
de Araujo e de Maria Quiteria de Araujo.

O pretendente: RENAN MARQUES FONTANA, profissão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Edson Euvaldo Fontana e de Elsa Marques 
da Silva. A pretendente: RAFAELA MAYARA DA SILVA SANTOS, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 23/12/1991, re-
sidente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Francisco Silva Santos e de 
Sandra Barros da Silva Santos.

O pretendente: EDNALDO JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA, profissão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Cortês, PE, data-nascimento: 28/09/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci José da Silva e de Regina 
Cândida da Conceição. A pretendente: LÍRIA DE SOUSA BISPO, profissão: ajudante de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: em São João do Piauí, PI, data-nascimento: 
14/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Nonato Bispo e de Maria Luiza de Sousa Bispo.

O pretendente: MATHEUS PEREZ DA MATA, profissão: estoquista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: em Caarapó, MS, data-nascimento: 22/08/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Rodrigues da Mata e de Silvana Perez 
da Mata. A pretendente: JOSIENE DE MELO SANTOS, profissão: analista comercial, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo Isaias Santos e 
de Maria de Lourdes de Melo Santos.

O pretendente: JOSÉ GRACIEL DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Cajueiro, AL, data-nascimento: 22/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Cezário da Silva e de Maria das Dores 
Severo da Silva. A pretendente: RENATA COSTA RODRIGUES, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 12/10/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Rodrigues e de 
Claudete Costa Rodrigues.

O pretendente: FELIPE DE SOUSA, profissão: engenheiro de automação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Alipio de Sousa e de Maria Aparecida 
de Sousa. A pretendente: JESSICA ALVES DA SILVA, profissão: analista de crédito, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Aparecido da 
Silva e de Aparecida Alves da Silva.

O pretendente: JAILTON CUNHA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de topografia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Gavião, BA, data-nascimento: 22/04/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Moreira dos Santos e de 
Maria Luiza de Jesus Cunha. A pretendente: JAQUELINE VIEIRA PEREIRA, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Francisco de Assis do Piauí, PI, 
data-nascimento: 27/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Pedro Oseas Pereira e de Brasilina da Silva Vieira.

O pretendente: OCTÁVIO AUGUSTO SANTOS SOARES, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 14/12/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Justino Barbosa Soares Neto 
e de Rosemary dos Santos. A pretendente: BEATRIZ CARDOSO SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Jose dos Santos 
e de Vanda Cardoso de Sa.

O pretendente: MARCELO DA SILVA PEREIRA, profissão: vigia, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Pereira da Silva e de Cicera da Silva 
Pereira. A pretendente: GLEICIANA FERREIRA DE ARAUJO, profissão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: em Petrolina, PE, data-nascimento: 
31/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes 
de Araujo e de Sonia Maria Ferreira Araujo.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ ROSA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, naturalida-
de: em Curitiba, PR, data-nascimento: 24/01/1981, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo da Mata Rosa e de Maria Aparecida Pereira Rosa. A 
pretendente: LUCIELMA MARCIA DA SILVA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Água Preta, PE, data-nascimento: 28/11/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nacia Maria da Silva.

O pretendente: DOUGLAS ARAUJO FRANCO, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 16/04/1989, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Franco e de Silvana 
Araujo Silva Franco. O pretendente: RODOLFO OLIVEIRA TEREK DE SOUZA, profissão: 
chefe de cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/01/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Terek 
de Souza e de Claudia Silva de Oliveira Souza.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENAN DIAS DE FREITAS, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/01/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson de Freitas Santos e de Janete Dias de 
Freitas. A pretendente: PÂMELA NASCIMENTO RODRIGUES, profissão: analista de 
seguros, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
16/06/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Costa Rodrigues e de Tânia Ferreira do Nascimento.

O pretendente: OCIMAR DE SOUZA E SILVA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nas-
cimento: 14/08/1962, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Antonio de Souza e Silva e de Ana Ferraz de Souza e Silva. A pretendente: 
CLAUDINEIDE BORGES DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Diadema, SP, data-nascimento: 24/12/1972, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Eujácio Borges dos Santos e de Abelina 
Maria de Jesus Santos.

O pretendente: PATRYCK DOS SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 11/07/1995, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Uilian Marce-
lino da Silva e de Jussara Aparecida dos Santos. A pretendente: ELOIZE ALIANE 
FRANCO DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 15/11/1997, residente e domiciliada em 
São Bernardo do Campo, SP, filha de Everaldo José Franco da Silva e de Elisabeth 
Franco da Silva.

O pretendente: DIOGO SOARES DE SOUZA GOMES, profissão: assistente de 
logística I, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1999, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de Eduardo Gomes e de Ana Lucia Soares de Souza. 
A pretendente: ROBERTA SILVA PORFIRIO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 23/02/1994, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edilson Bernardino Porfirio 
e de Maria José Silva Porfirio.

O pretendente: JOÃO CARLOS GOMES GUTIERREZ, profissão: construtor civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-
nascimento: 19/08/1981, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filho de João Gutierrez Alves e de Irani Gomes Gutierrez. A pretendente: IARA 
SANTOS MATTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 11/04/1979, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Graciliano Ayres de Mattos e de Maria 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: FERNANDO NOVELLI MORAES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/02/1986, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Walfrido do 
Espirito Santo Moraes e de Neuza Novelli de Moraes. A pretendente: ANA FLÁVIA 
DE CARVALHO SILVA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santa Rita do Sapucaí, MG, data-nascimento: 13/06/1996, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Marcos Silva e de Marcia Antunes 
de Carvalho Silva.

O pretendente: ISRAEL MAGNO MACHADO DE SOUZA, profissão: pintor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Criciúma, SC, data-nascimento: 26/05/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogério 
Magno de Souza e de Adélia da Silva Machado de Souza. A pretendente: DÉBORA 
SANTANGELO, profissão: corretora de imóveis, estado civil: divorciada, naturali-
dade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 29/10/1973, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Joel Santangelo e de 
Clarice Carnevale Santangelo.

O pretendente: BRUNO ALVES DE SOUZA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 
11/02/1990, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Aparecido de Souza e de Édina de Lima Alves Souza. A pretendente: VALERIA 
DE SOUZA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 20/04/1990, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jorge Candido de Souza e de Simone de 
Melo e Souza.

O pretendente: ANDRÉ SCHWINGEL, profissão: engenheiro de produção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Lajeado, RS, data-nascimento: 19/05/1982, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Celio Schwingel 
e de Wernise Krützmann Schwingel. A pretendente: AIDÊ BATISTA CORIOLANO 
DE SOUSA, profissão: analista comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/01/1991, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de José Batista de Sousa e de Marlene Coriolano 
de Souza.

O pretendente: HEITOR PAGLIACI DAL MASO, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 02/12/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Marcio Dal Maso e de Monica Pagliaci 
Dal Maso. A pretendente: GIULIA FUGA YOO, profissão: designer de moda, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/07/1999, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Seung Il Yoo e de Daisy 
Tibiriçá Fuga Yoo.

O pretendente: THIAGO COSTA DA SILVA GABRIEL, profissão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nasci-
mento: 19/08/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Tufic Gabriel Neto e de Marcia Christina Costa da Silva. A pretendente: 
JENIFFER ALGALVES, profissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 17/11/1990, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ademir Algalves e de 
Ailza Maria Algalves.

O pretendente: MAURO CLEMENTINO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 04/12/1962, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Clementino e de Julita dos Santos Clementino. A pretendente: NEUSA DE JESUS 
CLEMENTINO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capi-
tal, Brás, SP, data-nascimento: 05/05/1958, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Henrique Clementino e de Cléa Teixeira Clementino.

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

Jornal Empresas & Negócios

Antonio Muniz e Timóteo Tangarife e 
outros (Orgs) – Brasport – Os organizadores 
reuniram empresas especializadas em CSC, não só 
para depoimentos. Os profissionais dedicaram-se 

a esclarecer o tema de maneira aprofundada. As qualificadas 
opiniões – ensinamentos – servirão para que o mercado em geral 
seja privilegiado com dados e visão tecno mercadológica, que 
propiciarão uma amplitude para eventuais decisões, sobre qual 
caminho trilhar para obtenção do tão sonhado sucesso. Afinal, 
quando compartilhamos experiências, todos saem vencedores. 

Obra densa, necessária e absolutamente oportuna!

Jornada CSC: Unindo práticas e 
experiências que potencializam o mundo 
dos Centros de Serviços Compartilhados

Andréa Avelar – Simone Matias (Ilustr) – Pau-
lus – Família síria refugia-se no Brasil para fugir das 
insanidades ocorridas em seu país. Aqui conheceram 

outras pessoas em igual situação. Além de relatar o verdadeiro 
suplício de uma viagem a um país desconhecido, sem parentes 
ou amigos, o enredo dá-nos conta de um interessante trabalho 
de inclusão, no qual as crianças são excelentes professoras. 
Com ilustração marcante, a obra fará crianças e adultos viajarem 
numas páginas de puro encantamento, histórico e social. Ótimo! 

O Quintal de Aladim

Flavio Farah – Scortecci – O mestre Flavio coloca 
o dedo numa “feridinha” que há muito preocupa 
nações inteiras. Explica com riqueza de detalhes 
conceitos e atitudes consideradas autoritárias, que 
muitas vezes nos escapam. Parece simples entender 

o seu enunciado, todavia, ao folhearmos suas páginas, nos depa-
ramos com situações, muitas vezes corriqueiras e que passam 
desapercebidas. Será que todos somos autoritários? Porque? 
Qual sua origem? Nesta segunda edição encontraremos essas 
e outras respostas. Impactante!

Personalidade Autoritária: 
O caso do povo brasileiro

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Rafael Lopes (*)

Em 2020, a KPMG/Harvey 
Nash pesquisou as priorida-
des de mais de 350 CIO’s do 
segmento  bancário. 

As duas principais eram:  
melhorar a eficiência ope-
racional e aumentar o enga-
jamento  do cliente. Quase 
a metade (47%) espera 
transformar seus modelos 
operacionais atuais. Já 78% 
dos CIO’s esperam aumentar 
o uso da automação em toda 
a organização. 

Apesar do setor financeiro 
ser um dos mais avançados 
na transformação digital, 
ainda existem oportuni-
dades de melhoria nos 
processos. Pela própria 
característica da atividade 
financeira, que lida com 
milhares de transações em 
questão de milisegundos, é a 
conectividade que capacita 
o setor financeiro a lidar 
com o nível de demanda que 
cresce exponencialmente. 

Afinal, nenhuma empresa 
do setor financeiro pode se 
dar ao luxo de inatividade 
ou falhas de segurança se 
quer construir um relacio-
namento com seus clientes. 
Nesse ambiente, minimizar a 
latência da rede é essencial. 

Frações de segundo po-
dem ser a diferença entre a 
identificação de uma opor-
tunidade e o fracasso em 
aproveitá-la.Porém, esses 
processos   estão sendo 
influenciados pelo desenvol-
vimento rápido e constante 
de recursos de transmissão 
de dados e velocidades de 
rede ampliadas.

As empresas mais focadas 

em inovação e com uma 
gestão de ponta, ou seja, 
as fintechs e os neobanks,  
estão atentas aos esforços 
constantes para aprimorar 
o uso da tecnologia. Estão 
em constante evolução para 
transformar fluxos de dados 
em informações úteis para 
os negócios, e os bancos 
tradicionais acompanham 
esta evolução.

Os  serviços tradicionais  
ainda requerem redes de 
banda larga cada vez mais 
robustas, com equipamen-
tos que suportem variações 
de temperatura e  baixa 
latência. 

Para atender a esses que-
sitos, a fibra óptica é a 
melhor opção. Em todos os 
serviços bancários,  houve 
vários avanços tecnológicos 
como adoção  de processos 
robóticos,  computação em 
nuvem,  inteligência artifi-
cial, big data etc, os quais 
demandam infraestrutura 
robusta de conectividade.

Todo este cenário propor-
cionou uma melhor capaci-
dade de inovação e transfor-
mou toda a estratégia de TI 
para os serviços financeiros, 
levando a experiência do 
cliente para patamares cada 
vez mais elevados. 

Neste segmento, não há 
mais espaço para tecnolo-
gias legadas e processos 
burocráticos, e toda esta 
transformação não seria 
possível sem os avanços da 
tecnologia em nuvem e a co-
nectividade proporcionada 
pela fibra óptica.

(*) - É diretor comercial Brasil do 
Grupo Halo/Skylane Optics.

Setor financeiro e 
sua dependência da 

conectividade
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