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quotista não tem 
vínculo trabalhista, 
decide STF
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AgroNews

Live sobre oportunidades para empresas  
do Agronegócio 

A Becomex participa com a Deloitte da live promovida pelo 
IBEF Campinas “Agro 5.0: Estratégias aduaneiras e tributárias 
disruptivas na cadeia do agronegócio”, que será realizada no dia 
7 de julho, às 9h, com inscrição gratuita pelo site https://lnkd.
in/dRk4pWZY. Durante o evento online e gratuito, especialistas 
vão mostrar as oportunidades para as empresas do agronegócio 
no futuro, discutir caminhos para que elas ganhem eficiência no 
custo final de suas operações, com garantia de compliance e uso 
da tecnologia como alavancadora de bons resultados. “Durante 
esse encontro promovido pelo IBEF Campinas, vamos mostrar 
que é possível atuar lado a lado com o Agronegócio, promover 
estratégias aduaneiras e tributárias disruptivas, aumentar o fluxo 
de caixa e obter redução de custos. A Becomex é líder em Regi-
mes Especiais no Brasil e pioneira no desenvolvimento de uma 
estratégia colaborativa que permite ganhos em todos os elos da 
cadeia produtiva”, explica Vinicius Pacheco, Diretor de Operações 
da Becomex e um dos participantes do encontro digital.

AI/ IBEF Campinas/iStock

Essa passagem tem a ver com a nossa capacidade de aplicar um 
conhecimento que adquirimos, mas que ainda temos pouca experiência 
na aplicação. É algo que ocorre muito quando assistimos uma aula, 
palestra ou lemos um livro focando apenas nos exemplos práticos e 
não na teoria.   
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A nova pesquisa divulgada em maio, realizada pela Associação Nacional 
de Restaurantes (ANR), pela consultoria Galunion, especializada no 
mercado food service, e pelo Instituto Foodservice Brasil (IFB), ouviu 
817 empresas de todo o país, que representam cerca de 14 mil estabe-
lecimentos. Entre os dados divulgados, o levantamento aponta que 72% 
dos bares e restaurantes ouvidos encontram algum tipo de dificuldade 
na contratação de funcionários para atuar no setor em questão.   

Bares e restaurantes têm dificuldades na 
contratação de funcionários

Muito tem sido falado sobre a ampliação das interações entre seres 
humanos, informações e toda sorte de “coisas” no espaço cibernético, 
uma nova dimensão denominada Metaverso.   

A potencialidade do metaverso ainda está 
em sua “infância”

Falar que a pandemia de Covid mudou o comportamento dos consumi-
dores e que essa transformação veio para ficar já se tornou clichê.    

O Ransomware não discrimina – prepare-se 
para não falhar

vege_CANVA

Entenda a 'pirâmide de prioridades'  
na hora de pensar no futuro

Você sabia que ao fazer um 
planejamento financeiro e vislumbrar 
investimentos e grandes aplicações 
é necessário primeiro levar em conta 
uma pirâmide de prioridades sobre 
sua própria vida, garantindo seguros 
que vão trazer tranquilidade - para 
então, depois disso, seguir para novos 
objetivos ligados ao seu patrimônio? 

Não que a parte de alocação dos investi-
mentos e análise de perfil de risco não 

sejam importantes, mas essa etapa está um 
pouquinho mais pra frente do que o começo 
do próprio planejamento. A primeira coisa 
que a pessoa precisa fazer é aprender a pou-
par, fazer o controle das despesas e custos 
que tem no dia a dia, e, para isso, é preciso 
ter algum "ganho" ou geração de receita. 

Então, quando vamos colocar isso em uma 
pirâmide, considerando o que é a base do 
planejamento financeiro, a primeira coisa 
que vamos avaliar é o fato do cliente ter que 
gerar algum tipo de renda, de ganho, para 
que o profissional que atua com o planeja-
mento possa fazer o restante do trabalho. 

Antes de falarmos sobre investimentos 
com os clientes que buscam planejar a sua 
vida financeira, sempre priorizamos o que 
chamamos de "controle de riscos", que é 
nada mais nada menos do que montar a 
estrutura de seguro de saúde, para que não 
aconteça o caso da pessoa ter um problema 
de saúde, por exemplo, e acabe tendo que 
"torrar" todo o dinheiro que demorou anos 
para guardar. 

Para isso, sempre valorizamos uma co-
bertura de "doenças graves", que vai ser 
complementar a algumas especialidades 
que muitas vezes o seguro saúde não cobre 
em sua totalidade, e evitando até mesmo 
que a pessoa acabe usando o seu patrimônio 
para custos com medicações ou ajustes na 
própria rotina que tenham despesas ainda 
maiores, caso seja algo coisa mais grave. 
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Também sugerimos e sempre levamos em 
consideração a cobertura de "invalidez labo-
rativa", no caso de ocorrer algum acidente 
ou situação inesperada e a pessoa deixar de 
gerar renda. Logo após essa "cobertura" e a 
garantia de tranquilidade quando o assunto 
é saúde, jamais deixamos de fora o seguro 
de vida, no caso do provedor vir a falecer 
de uma maneira prematura.

Vários outros seguros também são impor-
tantes para garantir tranquilidade e iniciar 
um bom planejamento financeiro, fazendo 
escolhas cautelosas sobre o próprio futuro. 
É importante lembrar que cada pessoa tem 
as suas particularidades e necessidades que 
vão além desses seguros citados. Dentro 
do seguro de vida, por exemplo, existe a 
"ferramenta" de sucessão empresarial - para 
quem atua como pessoa jurídica e/ou tem 
empresas e sociedades. 

Essa cobertura auxilia financeiramente 
empresas e familiares quando um dos sócios 
vêm a falecer ou precisa se afastar de ma-
neira definitiva. Nesses casos, os sócios da 
empresa passam a ser beneficiários do sócio 
em questão para poder comprar a parte da 
família e redistribuir as cotas de quem fica. 

Também podem utilizar este valor para 
injetar capital na empresa e contratar um 
executivo que tome a frente dos negócios 
que este sócio cuidava anteriormente.  

Com isso, podemos resumir que os se-
guros têm papel fundamental e estrutural 
em um planejamento financeiro, pois eles 
blindam o patrimônio e minimizam riscos. 

Só após garantir que a base da sua pi-
râmide esteja sólida, é que o profissional 
que vai cuidar do seu planejamento vai 
pensar em acumulação de capital, pegar 
parte desse valor e ir criando estratégias 
de investimentos, aplicações  visando os 
seus planos em curto, médio e longo pra-
zo, entre outros objetivos - unindo isso à 
tranquilidade que só os seguros promovem.

Depois que o capital está acumulado, fica 
mais fácil ir fazendo a constituição do patri-
mônio do cliente de forma sólida, parando 
para pensar em 'pontos' um pouco mais sofis-
ticados e até mais "ousados", como a questão 
de diminuir carga tributária, pagar menos 
impostos, entre outras especificidades.

 
(Fonte: Ale Boiani é CEO, gestora e fundadora  

do grupo financeiro 360iGroup -  
https://360igroup.com.br/).

COMO A CuLTuRA DE ANáLISE PODE REMOVER 
ObSTáCuLOS PARA O SuCESSO DAS EMPRESAS

    Leia na página 4

AuTOMAçãO ANALíTICA

Foto: media.stellantis

ícone atemporal, Fiat 500 completa 65 anos 
Era uma vez um autêntico e piccolo automóvel italiano, que 

atravessou fronteiras e conquistou o mundo. É claro que estamos 
falando do Fiat 500, que com o seu design singular e inconfundível, 
além de estilo único, se tornou um ícone e importante personagem 
não só da história da Fiat, mas da indústria automotiva mundial. 
Inspirando mudanças desde 1957, o modelo chegou aos tempos 
atuais mais moderno do que nunca. No Brasil, é vendido em versão 
elétrica. Seja chamado de “Cinquecento” ou de “Quinhentos”, o 
pequeno conquistou o coração de milhares de fãs pelo mundo afora. 
O modelo já teve mais de seis milhões de unidades comercializadas, 
é vendido em mais de 100 países e acumula mais de 40 prêmios 
em seu currículo. Em 2017, quando completou 60 anos, virou obra 
de arte definitivamente e entrou para o acervo permanente do 
MoMA, em Nova York.    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Adesão à Otan
Os 30 integrantes da Otan 

assinaram protocolo de adesão 
para Finlândia e Suécia ontem 
(5), permitindo que os dois países 
se juntem à aliança assim que os 
parlamentos ratificarem a decisão. 
É a expansão mais significativa da 
aliança desde os anos 90. Moscou 
advertiu repetidamente os dois pa-
íses contra a adesão à Otan (ABr). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-a-cultura-de-analise-pode-remover-obstaculos-para-o-sucesso-das-empresas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-07-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/advogado-socio-quotista-nao-tem-vinculo-trabalhista-decide-stf%ef%bf%bc/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-potencialidade-do-metaverso-ainda-esta-em-sua-infancia/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-ransomware-nao-discrimina-prepare-se-para-nao-falhar/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nao-peca-ao-pica-pau-para-bicar-os-postes-de-concreto/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/bares-e-restaurantes-tem-dificuldades-na-contratacao-de-funcionarios/?swcfpc=1


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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira 06 de julho de 20222

Porém, se a caminhada em busca 
do objetivo estiver embasada em 
algumas ações, a ideia pode ser 

concretizada de uma maneira bastante 
significativa.

Para Danilo Mendes, empresário e 
engenheiro especialista em adminis-
tração industrial e gestão de empresas, 
os primeiros degraus a serem vencidos 
são a coragem e a disposição. A partir 
delas, é necessário seguir uma série de 
passos sólidos. “Para tornar um sonho 
uma realidade perene, o ideal é que o 
empreendedor tenha um planejamento 
estratégico e já estudado, pelo menos, 
sobre concorrência, consumidores, seu 
mix de produtos e serviços, estrutura 
necessária, prestadores de serviço e 
fornecedores”. 

O especialista destaca a atenção 
que as partes financeira e tributária 
merecem. 

“Principalmente sobre as necessi-
dades que o empreendimento terá 
antes de começar a ter lucro, pois isso 
precisará ser financiado por alguém, 
ainda que seja o próprio empresário. 
Com essas informações em mãos, o 
empreendedor consegue mitigar al-
guns riscos inerentes à abertura de um 
negócio próprio e, com isso, ter mais 
chances de sucesso”.

Danilo lembra que dificuldades e 
“turbulências” são inerentes à vida 
de um empreendedor, além de serem 
contratempos comuns no início dos 
projetos. O que pode facilitar e ameni-
zar neste momento é um bom estudo 
inicial. “Mesmo com todo planejamento 

Empreender é, entre outras coisas, 
um ato de coragem.

Um passo importante ao 
longo da vida profissional, 
a transição de carreira tem 
sido considerada com mais 
frequência pelos brasileiros. 
Uma pesquisa recente do 
Instituto ADP Research 
mostra que quatro em cada 
cinco pessoas consideram 
mudar de emprego no Brasil. 
Já o relatório Protegendo 
o Futuro do Trabalho, rea-
lizado pela consultoria de 
cibersegurança Kaspersky, 
aponta que 53% dos brasilei-
ros almejam mudar de pro-
fissão logo após a pandemia. 

E entre os principais 
motivos estão o equilíbrio 
entre pessoal e profissional 
(50%), aumento de salário 
(49%), uma função mais 
significativa(31%), redu-
ção de carga horária (31%) 
e trabalhar por prazer 
(14%). O CEO da Viasoft, 
Itamir Viola, salienta que o 
melhor é conseguir antever 
o momento da mudança 
para que ela seja mais 
sólida e significativa. “Os 
avaliadores que contratam 
profissionais para cargos de 
gerência olham duas coisas: 
hard e soft skills. E como as 
hard skills fazem parte do 
teu conhecimento prévio, 
espera-se que elas estejam 
alinhadas e bem treinadas 
para serem executadas”, 
explica.

Acostumado a lidar com 
carreiras, ele mantém o 
olhar alinhado às neces-
sidades do mercado e ga-
rante que a transição pode 
ser um processo fácil e be-
néfico para os dois lados. 
Com isso, e voltando seu 
olhar para o colaborador, 
Viola elenca cinco dicas 
básicas que reverberam 
em uma mudança mais 
segura. Confira:

Uma pesquisa recente do Instituto ADP Research mostra que 4 
em cada cinco pessoas consideram mudar de emprego no Brasil.

Tirar projetos 
do papel: um ato de coragem

Empreender vai muito além de ter projetos em mente e no papel. Torná-los realidade é o principal 
passo, aquele que por vezes mostra-se bastante desafiador

is
m

ag
ilo

v_
C

A
N

VA aponta cursos, como os de qualifica-
ção do Sebrae, por exemplo, além de 
programas de aceleração, incubadoras, 
investidores, mentores e bancos de 
fomento, cada um com suas potencia-
lidades e pontos positivos. 

“Eu e meu sócio, por exemplo, conta-
mos com o apoio de mentores da Abmen 
(Associação Brasileira de Mentores 
de Negócios) na Martello Educação 
Financeira para conseguirmos profis-
sionalizar e crescer a empresa. Outro 
processo que ajudou a concretizar 
muitos planos que ainda tínhamos em 
papel, foi a participação no programa 
Shark Tank Brasil, onde recebemos 
propostas de investimentos de grandes 
empresários”.

E quando o projeto dá certo, o sen-
timento, segundo Danilo, é de reali-
zação de um propósito. “Empreender 
vai muito além do que ter uma fonte 
de renda. Podemos gerar emprego, 
contribuir para que famílias melhorem 
suas vidas, movimentar a economia, 
contribuir para geração de riqueza do 
país. Quando um empreendimento dá 
certo, existe um impacto local signi-
ficativo e isso traz um sentimento de 
dever cumprido”.

Danilo alerta que empreender é, en-
tre outras coisas, um ato de coragem. 
“Se uma pessoa pensa em empreender, 
mas espera o momento certo, o cenário 
ideal, tem medo de tomar riscos, não 
gosta de sair da zona de conforto, en-
tão isso não é para ela”. Fonte e mais 
informações, acesse (https://www.
instagram.com/aqueledann/).

no papel, a prática é muito diferente 
da teoria e envolve muitas variáveis 
que não podem ser previstas. O gran-
de ponto é estar preparado o máximo 
possível para o que vier, sem deixar de 
fazer o que precisa ser feito”.

Algumas pesquisas do Sebrae 
indicam que as principais dificulda-
des das empresas, que podem até 
determinar fechamentos em menos 
de dois anos de existência, estão 
relacionadas à parte financeira. “No 
entanto, isso se deve justamente a 
falhas ou fragilidades na concepção 
do negócio e à falta de planejamento 
estratégico”.

Para quem quer empreender, mas 
não tem a devida experiência, Danilo 

Cinco dicas para uma 
transição de carreira segura

necessário nos dias 
de hoje, é um di-
ferencial de valor, 
uma forma de você 
se tornar referência.

 4) Tenha atitude posi-
tiva e construtiva 
com visão de time 
- A gente sempre 
quer estar perto de 
pessoas que estão 
olhando para frente, 
que tenham vonta-
de e energia, que 
façam parte de um 
time de modo fácil. 
As empresas, os re-
crutadores, eles não 
colocam pessoas que 
não tenham atitudes 
positivas, construti-
vas, em cargos impor-
tantes. Então se você 
almeja uma transição 
de carreira, atitude é 
um jogo importante 
que vai te levar muito 
longe.

 5) Cuide de você - A 
peça-chave da sua 
carreira e responsá-
vel pelo sucesso é 
você mesmo. Se não 
estiver bem, estará 
jogando contra si pró-
prio. Então cuide de 
você como sendo um 
ativo, mantendo-se 
numa condição física 
e mental saudável. 
Pratique exercícios 
e esteja bem consigo. 

Dessa forma vai poder 
desempenhar a sua carreira 
de forma bastante eficiente. 
Para ir longe você precisa 
continuar caminhando e 
caminhando bem, até para 
estar - e se colocar - em 
boas condições de crescer 
na carreira. - Fonte e mais 
informações: (https://via-
soft.com.br/).

 1) Aprenda constan-
temente - O mundo é 
feito de uma renovação 
de conhecimento mui-
to acelerada. Então é 
preciso entender que 
aprendizado é um ciclo 
contínuo; sem atualiza-
ção sua carreira pode 
até ter sobressaltos, 
mas não vai ter con-
tinuidade de cresci-
mento. E para garantir 
conhecimento existem 
muitas opções à mão, 
como cursos EAD, 
podcasts, eventos, ví-
deos… enfim, utilizar 
essas ferramentas te 
abrem a uma atitude 
vencedora!

 2) Dê atenção às soft 
skills - O comporta-
mento é muito impor-
tante. Se você é uma 
pessoa centrada, de 
personalidade estrutu-
rada (especialmente) 
para convivência, as 
soft skills vão aparecer 
fortemente dentro da 
área na qual você esti-
ver atuando. Saber se 
relacionar, ser agradá-
vel e navegar entre as 

pessoas de forma fácil 
é hoje considerado 
sim uma das grandes 
características dos 
profissionais que es-
tão tendo sucesso. 
Por outro lado, as soft 
skills, especialmente 
as associadas ao com-
portamento, liderança 
e gestão de pessoas, 
tornaram-se muito va-
liosas ao mercado e 
merecem atenção.

 3) Faça (e mantenha) 
networking - Essa é 
uma chave importan-
te para a virada da 
transição de carreira. 
Participe de eventos, 
mantenha contato 
com pessoas que já 
foram seus colegas 
de trabalho,  seus 
chefes e/ou subordi-
nados. Seja ativo nas 
suas redes, publique 
conteúdos produti-
vos que ajudem as 
pessoas e tenha um 
tempo para enviar aos 
amigos materiais que 
interessem a eles. O 
networking atualiza-
do é absurdamente 
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Gunther Rudzit (*)

O anúncio sobre a aceitação 
da entrada de Finlândia e 
Suécia na OTAN, por parte do 
presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan, pegou praticamente 
todos os analistas de surpresa. 
Havia a percepção de que o pre-
sidente do executivo tentaria 
manter o tema em suspenso até 
o próximo ano, quando disputa-
rá a reeleição, e usaria o assunto 
como assunto de campanha na 
linha nacionalista que segue.

Assim, a organização sai mais 
fortalecida deste encontro, não 
só por ter uma nova diretriz estra-
tégica, como mostrar unidade, e 
contar com dois novos membros 
importantes. Isto porque, apesar 
de neutros, Finlândia e Suécia 
sempre investiram na moderni-
zação de suas forças armadas, e 
mantiveram nos últimos anos, 
extensos e profundos laços com 
a OTAN. O resultado disto é uma 
mudança no quadro estratégico 
convencional na Europa. 

Primeiro pela adição conjun-
tamente de 203 caças, 1041 

peças de artilharia, 853 tanques 
e 248 mil reservistas. Este é um 
conjunto de capacidades que a 
Rússia não tem como responder 
rapidamente. Ou até mesmo no 
médio prazo. Estas capacidades 
estão no flanco norte russo, ou 
seja, a 240 km de São Petersbur-
go, e do Distrito Militar Norte. 
Este por concentrar a Frota 
Norte baseada na cidade de 
Musrmansk, e toda a atividade 
militar russa no Ártico.

Por fim, do ponto de vista da 
OTAN, a defesa das três repúbli-
cas bálticas ficará mais fortaleci-
da. Isto se dará não só pela adição 
das capacidades destes dois no-
vos membros, mas também pelo, 
já anunciado, aumento de 40 mil 
para 300 mil soldados em estado 
de prontidão de combate. Diante 
das perdas e perspectivas de uma 
guerra que demorará para acabar, 
a Rússia dificilmente conseguirá 
rapidamente se adequar a este 
novo quadro.

(*) - Professor de Relações 
Internacionais da ESPM e especialista 

em segurança nacional e internacional, 
foi assessor do Ministro da Defesa.

Impactos da nova 
expansão da OTAN

Gestão de projetos e 
inovação: impactos da 
transformação digital

Sem dúvida, a 
inovação é um objetivo 
a ser perseguido por 
organizações que 
desejam entrar de vez 
na era digital

Mas a sua empresa 
está preparada para 
inovar? Frente a 

tantas oportunidades que, de 
forma correta, são creditadas 
ao uso adequado de ferra-
mentas tecnológicas, muitos 
gestores acreditam que basta 
lançar determinada solução 
à rotina de trabalho que 
todos os problemas serão re-
solvidos, resultando em um 
novo patamar de eficiência, 
segurança e agilidade.

Nesse sentido, é preciso 
reconhecer o papel do geren-
ciamento de projetos para 
que a iniciativa alcance a 
aderência necessária e tenha 
sua existência naturalizada 
entre os profissionais. Não 
seria nenhum exagero afir-
mar que ambas as vertentes 
estão intimamente conec-
tadas, visto o avanço da 
transformação digital sobre 
o meio corporativo, como 
um fenômeno de alta abran-
gência e variação - afinal, o 
próprio conceito de inovação 
pode sofrer interpretações 
diversificadas.

Claro, permanecer parado 
não é uma opção. Porém, 
isso não significa que esse 
momento de transição deve 
ser conduzido de modo 
forçado, sem que a figura 
humana seja inserida e res-
peitada ante as mudanças 
implementadas. Portanto, 
sob a ótica de lideranças, 
é fundamental sustentar 
um planejamento coeso, 
funcional e compatível com 
a realidade enfrentada pela 
empresa. 

A gestão de projetos, em 
resumo, pode ser compre-
endida como um conjunto 
de ações que possuem a 
finalidade de traduzir a estra-
tégia traçada em iniciativas 
práticas, garantindo que o 
plano estabelecido previa-
mente seja cumprido e, por 
consequência, provoque as 
vantagens prometidas pela 
proposta inicial. Em outras 
palavras, para que a inova-

ção seja absorvida a nível 
cultural, não se pode forçá-la 
sem um viés estratégico e 
humanizado. 

As tendências existem e 
não deixarão de surgir. Esse 
é um pressuposto básico de 
companhias disruptivas e 
amadurecidas digitalmen-
te. Seguindo essa linha de 
pensamento, também é 
importante se manter atuali-
zado quanto ao mercado, até 
para acompanhar o nível de 
exigência de consumidores 
cada vez mais conscientes. 

No caminho para gerar 
contribuições e extrair valor 
de soluções inovadoras, a 
gerência deve partir do prin-
cípio citado anteriormente: 
gerir projetos rumo à trans-
formação digital é sinônimo 
de lidar com nova realidade 
para as pessoas envolvidas 
no processo, e isso traz 
desafios compatíveis com 
mudanças do tipo.

Para organizações dos 
mais diversos portes e seg-
mentos, todas as mudanças, 
respeitando suas devidas 
escalas e dimensões, podem 
proporcionar obstáculos a 
serem superados no âmbito 
interno. 

Ter a certeza de que o pro-
jeto está sendo executado 
em um ritmo suave, inclusivo 
e de acordo com um propósi-
to bem definido faz total di-
ferença, especialmente para 
a criação de um ambiente 
que consiga prever pontos 
críticos e antecipar possíveis 
entraves. Estruturalmente 
falando, compreender a im-
portância do gerenciamento 
de projetos para a tecnologia 
é uma questão indispensável, 
mas sua relevância vai além, 
tendo efeito direto na recep-
ção das pessoas em relação 
à inovação. 

De certo, a fim de preparar 
a empresa para a implemen-
tação de novas tecnologias 
e aproveitar todos os bene-
fícios ligados ao tema, con-
ceder um olhar estratégico 
para todas as etapas, sem 
distinções, é um diferencial 
que não pode ser ignorado. 

 
(*) - Psicóloga, com especialização 

em Administração de Recursos 
Humanos, é cofundadora e Head de 

Operações na Receiv, sistema de 
cobrança inteligente 

(https://www.receiv.it/).

Ana Milan (*)
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MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ(MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE nº 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Maio de 2022
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela Vista,
São Paulo - SP, às 10h00 no dia 25 de maio de 2022, reuniram-se os acionistas. Convocação e
Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 em razão da
presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas na
presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presidente - Sr. Koichi
Nagashima, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi, Diretor da Companhia.
Ordem do dia: Deliberar acerca de: I) a nomeação dos Srs. Hidekatsu Ito, Masaki Kawamura, Daisuke
Sasaki, Shuhei Kon, e da Sra. Kaori Fukui, ao cargo de Diretor(a) da Companhia; e II) a renúncia dos
Srs. Yuji Furukawa e Yasuhiro Tanno; e III) a reafirmação da renúncia do Sr. Kuniaki Muraki e da Sra.
Ayako Nisawa. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por
unanimidade de votos, I) a nomeação dos Srs. Hidekatsu Ito, de nacionalidade japonesa, casado, do
comércio, portador do Passaporte nº TR9272351, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F574582V,
inscrito no CPF sob o nº 115.351.221-10, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar,
Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor Comercial, junto à matriz em São Paulo/SP em
substituição ao Sr. Yoshitomo Homma; Masaki Kawamura, de nacionalidade japonesa, casado, do
comércio, portador do Passaporte nº TS1534014, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F577544O,
inscrito no CPF sob o nº 115.450.931-13, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar,
Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor Comercial, junto à matriz em São Paulo/SP em
substituição à Sra. Yuka Imura; Daisuke Sasaki, de nacionalidade japonesa, casado, do comércio, portador
do Passaporte nº TT1975395, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F575536X, inscrito no CPF sob o nº
115.305.581-31, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo - SP,
para o cargo de Diretor Administrativo, junto à matriz em São Paulo/SP em substituição ao Sr. Yasuhiro
Tanno; Shuhei Kon, de nacionalidade japonesa, solteiro, do comércio, portador do Passaporte nº
TR1854186, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº F566549P, inscrito no CPF sob o nº 115.351.241-64,
com endereço comercial na Rua Levindo Lopes, 323, 5º andar, sala nº 500, Savassi, Belo Horizonte - MG,
para o cargo de Diretor Comercial, junto à filial de Belo Horizonte/MG em substituição ao Sr. Yuji
Furukawa; Kaori Fukui, de nacionalidade japonesa, divorciada, do comércio, portadora do Passaporte nº
TT1944283, expedido pelo Governo Japonês, RNM nº V355614B, inscrito no CPF sob o nº 115.388.691-01,
com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de
Diretora Administrativa, junto à matriz em São Paulo/SP em substituição ao Sr. Michiaki Kimura. No ato
da nomeação, declaram os Srs. Hidekatsu Ito, Masaki Kawamura, Daisuke Sasaki, Shuhei Kon, e a
Sra. Kaori Fukui, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. II) a aceitação da renúncia dos Srs. Yuji Furukawa e Yasuhiro Tanno aos cargos de
Diretor Comercial e Administrativo da Companhia, respectivamente, a partir das datas de 25/03/2022 e
08/04/2022, respectivamente, fazendo constar em ata o agradecimento dos acionistas por seus
préstimos à companhia. III) a reafirmação da renúncia do Sr. Kuniaki Muraki e da Sra. Ayako Nisawa
aos cargos de diretores da Companhia, ocorridas em 29/11/2020 e 29/03/2021, respectivamente.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para
a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes.
Confere com o original lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia. Mesa: Koichi
Nagashima - Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation
p.p. Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 314.336/22-9 em sessão de 22/06/2022.

Existindo contrato 
de associação válido 
firmado entre as partes, 
não há de se falar em 
reconhecimento de 
vínculo de emprego 
entre escritório de 
advocacia e advogado 
associado, ainda que 
estivessem presentes a 
subordinação jurídica e 
a pessoalidade

Com esse entendi-
mento, o ministro 
do Supremo Tribunal 

Federal Dias Toffoli sus-
pendeu os efeitos de uma 
reclamação trabalhista em 
fase de execução e anulou 
as decisões proferidas no 
processo, cuja ação origi-
nária foi movida por uma 
advogada que, entre os anos 
de 2014 e 2016, trabalhou 
como sócia quotista em 
sociedade de advogados.

A ação procedente foi 
confirmada em segunda 
instância, levando a questão 
ao STF através de recurso 
interposto pelo escritório 
demandado, que sustentou 
que a Corte reconhece a lici-
tude da terceirização e que 
a Constituição Federal não 

privilegia forma determina-
da de divisão de trabalho.

Dias Toffoli aceitou os 
argumentos da sociedade 
de advogados, uma que 
existem decisões proferidas 
pelo STF, nas quais defendi-
da a licitude da terceirização 
ou qualquer outra forma de 
divisão do trabalho entre 
pessoas jurídicas distintas. 
Toffoli citou ainda que a 
primeira turma já decidiu 
ser lícita a terceirização por 
“pejotizacao” na RC 39.351: 
”O STF já decidiu acerca da 
regularidade da contratação 
de profissional liberal da 
área médica para prestar 
serviços terceirizados na 
atividade-fim da contratan-
te. Neste caso trata-se de 
advogado, profissional libe-
ral que tem discernimento 
acerca das condições de sua 
contratação”, destacou.

Portanto, não há de se 
falar em vinculo emprega-
ticio em caso de advogado 
associado em escritório de 
advocacia.

Eduardo Moisés

Advogado sócio 
quotista não tem 

vínculo trabalhista, 
decide STF

Hélio Sugimura  (*)     
 

A adoção da IoT no setor 
de manufatura está 
aumentando e por um 

bom motivo. Com demandas 
mais altas de personalização, 
qualidade e produção, bem 
como a crescente complexi-
dade das operações e cadeia 
logística, muitos fabricantes 
estão sendo pressionados a 
procurar formas inovadoras 
de responder aos desafios 
emergentes e permanecer 
sustentável. 

E, com os mais recentes 
desenvolvimentos em solu-
ções de IoT para manufatu-
ra, é fácil para as empresas 
avaliarem os potenciais 
benefícios de uma maior au-
tomação em suas operações. 
Segundo o estudo “Global 
Internet of Things market in 
Manufacturing - 2021/2026, 
elaborado pela consultoria 
Mordor Intelligence, esse 
segmento do mercado de 
IoT foi avaliado em US$ 
175,3 bilhões em 2020 e 
deve atingir US$ 399,08 
bilhões até 2026, crescendo 
a um CAGR de 14,76% du-
rante o período de previsão 
(2021-2026).
	 •	Integração de soluções 

oferecem mais eficiên-
cia  -  Com o número de 
sensores em rede aumen-
tando em toda a linha de 
produção, da cadeia de 
suprimentos aos produ-
tos, o setor de manufatura 
está adotando uma nova 
geração de sistemas que 
permite interações auto-

Sistemas de automação estão oferecendo maior eficiência 
energética às linhas de produção.

Pedro Ica (*)
 
A cada dia novas soluções inovadoras surgem no mer-

cado a fim de conectar pessoas e empresas. Estas ferra-
mentas tornam-se essenciais para a evolução do setor de 
marketing, que amplia seu papel estratégico ao contribuir 
efetivamente para o aumento das vendas com a utilização 
de inteligência de dados. A partir disso, o investimento 
nestes modelos tecnológicos tem sido cada vez maior. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela IBM, até 2024, 
32% das marcas utilizarão Inteligência Artificial (IA) para 
compreender as percepções de seus clientes, o que pode 
resultar em uma expansão no volume de vendas de 50%.

Certamente, a união entre tecnologia e marketing é a 
aliança perfeita na obtenção de melhores resultados. 

Com ferramentas como Data Science, Data Engineering, 
BI e Data Architecture, torna-se possível mapear cada 
cliente, seus interesses, o que ele valoriza no produto da 
empresa e, ainda, quais os melhores momentos e a maneira 
mais efetiva de impactá-lo. Além disso, é possível identifi-
car em um banco de dados quais os clientes que fizeram 
compras recentes, quais são os mais frequentes e quais 
deles entregam um ticket médio maior para a companhia.

Desta forma, a inteligência de dados é capaz de entregar 
estatísticas e aprendizados que promovem ao setor de 
marketing maior assertividade em suas entregas. Con-
sequentemente, a tecnologia possibilita a otimização de 
todos os canais de vendas, para que os clientes tornem-se 
mais acessíveis e as compras mais rápidas e inteligentes. 
De um modo geral, as possibilidade geradas a partir do 
investimento nestas tecnologias tem o poder de reduzir 
o custo de aquisição do cliente.

Bem como otimizar a compra de mídia, e melhorar a ex-
periência dos canais de compra, além de auxiliar em toda a 
cadeia de suprimentos da empresa, uma vez que, sabendo 
exatamente aquilo que será vendido e pra quem, é possível 
dimensionar a equipe e a estrutura da companhia para 
realizar determinadas vendas e contribuir, por exemplo, 
para o dimensionamento de estoques. Vale ressaltar que 
a transformação digital em uma empresa nasce primeiro 
com a cultura, depois a estruturação de dados condizente 
com aquela cultura e, por último, a entrega dos insights 
e a realização das ações. 

Assim, os resultados são consequência dessas etapas. 
No entanto, grande parte das companhias encontram-se 
em um momento delicado. A visão efêmera de resolver 
problemas a curto prazo, escassez de mão de obra e a falta 
de cultura dos gestores em relação a criar uma estrutura 
e uma arquitetura de dados para aquilo que precisam 

Os impactos da IoT 
na indústria de manufatura
Com os mais recentes desenvolvimentos em soluções de IoT para manufatura, é fácil para as empresas 
avaliarem os potenciais benefícios de uma maior automação em suas operações

dos limites que podem levar 
a um possível defeito do 
produto, uma solução de 
monitoramento de quali-
dade identifica a origem 
de um problema, aciona 
um alerta e recomenda 
uma ação de mitigação 
para consertar ou ajustar 
a máquina e minimizar a 
produção de produtos de 
baixa qualidade.

  E não podemos deixar de 
citar o uso da IoT na manu-
tenção preventiva, aplicada 
na fabricação para garantir 
o uso adequado dos ativos, 
prolongar a vida útil do 
equipamento, melhorar a 
confiabilidade e fornecer 
o melhor retorno sobre os 
ativos.

	 •	Como implementar  -  Ao 
ver os cenários desafia-
dores, fica sempre a per-
gunta de como e quando 
implementar melhorias na 
produção, rumo à transfor-
mação digital. Pensando 
nisso, a Mitsubishi Electric 
desenvolveu baseada em 
experiências nas próprias 
fábricas, a metodologia 
SMKL (Smart Manufac-
turing Kaizen Level) que 
auxilia as equipes em como 
iniciar e priorizar as ativi-
dades de implementação 
de transformação digital e 
suas tecnologias habilita-
doras.

  A metodologia baseada 
em KPIs e retorno sobre 
investimento (ROI) é uma 
poderosa ferramenta para 
que as empresas possam 
caminhar nesta jornada.

(*) - É gerente de marketing da 
Mitsubishi Electric.

máticas e em tempo real 
entre máquinas, sistemas e 
ativos. Sistemas de automa-
ção estão oferecendo maior 
eficiência energética às 
linhas de produção, maior 
precisão e confiabilidade 
aos processos, reduzindo 
custos e aumentando a 
produtividade.

  Esse crescimento e moder-
nização do setor de manu-
fatura passa pela adoção 
de máquinas e sistemas 
automatizados. A IoT é o ca-
minho para a Indústria 4.0 
e a transformação digital, 
ajudando a conectar ativos 
críticos, extrair dados e 
melhorar as operações da 
fábrica.

	 •	O monitoramento de 
processos  -  Monitora-
mento da utilização da 
máquina começa com a 
extração de dados rele-
vantes sobre os parâmetros 
operacionais como, por 
exemplo, tempo de exe-
cução, velocidade real de 
operação, saída do produto 

etc., com sensores, redes in-
dustriais, sistemas SCADA, 
entre outros.

  Os dados são coletados em 
tempo real e transmitidos 
para a nuvem para proces-
samento. A nuvem agrega 
os dados e os desenvolve 
em insights informativos 
sobre KPIs de utilização de 
equipamentos (tempo de 
configuração e ajuste, gasto 
energético, inatividade e 
pequenas paradas etc.). 
Depois que os dados são 
analisados, os resultados 
são visualizados e exibidos 
por meio de dashboards.

  Já para monitorar a qualida-
de do processo produtivo, 
parâmetros como cali-
bração de equipamentos, 
condições da máquina 
(velocidade, vibração etc.) 
e condições ambientais 
(temperatura, umidade 
etc.) são avaliados para 
identificar quando ultra-
passam os limites normais. 

  Se as leituras do sensor 
estiverem se aproximando 
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A inteligência de dados para 
o desenvolvimento do marketing

Transformação começa com as mudanças de hábitos dentro da 
organização, com objetivo de tomar decisões baseadas em dados 

e não mais em intuição.

Violka08_CANVA

resolver a médio e a longo prazo, criam uma barreira 
para o desenvolvimento dos negócios. Além disso, a falta 
de líderes dentro das equipes de dados também é um 
obstáculo para o mercado. 

Atualmente, diversas empresas contratam cientistas e 
engenheiros de dados para cumprir as funções de gestor 
e líder de equipe. Entretanto, um cientista ou engenheiro 
de dados não será, necessariamente, um bom gestor. Desta 
forma, é necessário incluir profissionais que tenham ex-
periência, não só em implementar a arquitetura de dados, 
mas em criar uma cultura e motivar a equipe a otimizar 
e respeitar esta estrutura.

Neste sentido, é essencial que o mercado destine es-
forços para formar líderes, sejam eles gestores de RH, de 
suprimentos ou de marketing. Isto porque, é necessário 
entender não apenas a importância de se utilizar os dados, 
mas, também, de conduzir a equipe neste mesmo sentindo, 
a fim de tornar as tomadas de decisão ainda mais efetivas.

No atual cenário, diversas empresas estão se preparando 
para a tecnologia de dados, mas ela ainda é trabalhada 
como backoffice e não de maneira estratégica. Diante disto, 
esta transformação começa com as mudanças de hábitos 
dentro da organização, com objetivo de tomar decisões 
baseadas em dados e não mais em intuição, criando uma 
cultura inovadora, com investimentos assertivos e em 
serviços e tecnologias adequadas.

(*) - É CRO and founder da HartB, startup brasileira referência em Inteligência 
Artificial, Internet das Coisas e análise de dados massivos 

(https://hartbgroup.com/). 

Para empreender basta 
uma ideia inovadora, correto? 
Errado! A ideia do negócio 
é apenas o começo. Para 
obter sucesso na jornada 
empreendedora é preciso ter 
uma boa gestão e investir em 
ferramentas adequadas para 
o dia a dia da equipe que irá 
manuseá-las. 

Uma boa gestão inclui, 
além da frente de caixa, uma 
retaguarda bem estabeleci-
da. “Isso significa que, além 
de contabilizar as vendas, é 
preciso alimentar um sistema 
com muitas outras infor-
mações para, após análise, 
definir se o estabelecimento 
ou negócio teve lucro ou 
não”, explica Aline Godoy, 
especialista em sistemas 
de gestão da VA Gestão de 
Negócios.

Seja uma planilha de Ex-
cel, um sistema simples ou 
personalizado, o importante 
é que ele seja prático e caiba 
na rotina dos funcionários 
que o utilizarão, ressalta a 
especialista. “Não adianta 

investir em uma ferramenta 
supercomplexa e rebuscada 
e não conseguir manter cons-
tância na inserção dos dados. 
É preciso ter disciplina e não 
falhar na hora de cadastrar as 
informações”. 

“Nessa planilha ou ferra-
menta, o gestor deverá incluir 
os custos para produção, 
embalagens, gastos com 
operação, marketing, entre 
outras despesas. Também 
deverá ter um espaço para 
anotar as vendas por período. 
A partir da análise desses 
dados, obtém-se o resultado 
da empresa”, explica Aline.

“Por isso é importante que 
se tenha o máximo de con-
trole das informações que 
serão inseridas, para que essa 
avaliação seja mais assertiva 
possível e, caso o negócio 
não esteja tendo lucro, seja 
possível recalcular a rota de 
forma eficiente, visto que será 
possível verificar quais estão 
sendo os prejuízos”, conclui. 
Fonte: (https://vagestaode-
negocios.com/).

Empreendedorismo: principal 
erro é não investir em gestão

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

ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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A Alteryx, Inc., empresa de automação analítica, acredita que em uma era de incerteza nos negócios, o poder da tomada de 
decisões orientada por dados não pode ser subestimado. Se olharmos para as cinco empresas mais lucrativas do mundo,  

elas têm uma coisa em comum: não são reservas de dinheiro ou imóveis. Cada uma dessas empresas coleta,  
analisa e age com base em dados – em escala – para tomar decisões eficazes. 

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 06 de julho de 20224
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colocar o poder dos dados nas mãos de muitos abre uma 
grande variedade de possibilidades. De acordo com uma 
pesquisa encomendada pela Alteryx pela IDC divulgada 
em fevereiro, espera-se que 62% dos profissionais e 75% 
da gerência média a alta tomem decisões orientadas por 
dados ágeis e escaláveis.

A democratização de dados tem e continuará a estimular 
melhores perguntas e novos pensamentos em toda a orga-
nização. Quanto mais acesso aos dados os trabalhadores 
tiverem, melhores perguntas poderão fazer, mais problemas 
complexos poderão resolver.

 

Mas o que significa ser uma empresa orientada por dados 
e quais etapas as organizações precisam tomar? Simpli-
ficando, uma cultura de análise é onde as ferramentas de 

dados e as habilidades de alfabetização de dados são distribuídas 
uniformemente por toda a organização para que todos possam 
“falar dados” e os dados informem as decisões em todos os níveis 
e em todas as funções da empresa.

 
Embora os insights orientados por dados andem de mãos 

dadas com a agilidade e a resiliência dos negócios, muitas 
empresas ainda lutam para tomar decisões baseadas em 
dados; uma realidade devido a uma minoria de funcionários 
ter acesso e ser fluente em dados. Para que os dados se 
tornem a linguagem comum dos negócios, as organizações 
precisam reajustar o equilíbrio.

 
A adoção total de dados e análises requer o desenvol-

vimento das pessoas, processos e tecnologias certas para 
melhorar os processos manuais atuais e, como resultado, 
fornecer tomadas de decisão mais acertadas. De acordo 
com uma pesquisa encomendada pela Alteryx ao YouGov, 
60% dos trabalhadores em todo o Brasil responsáveis por 
dados não recebem treinamento oficial. 

Ao oferecer treinamento apenas para cientistas de dados 
existentes, em vez de equipar recursos pré-existentes de 
“especialistas de domínio” e capacitá-los a fornecer insights 
sobre funções de negócios por meio de dados, as organi-
zações colocam em risco o sucesso em um ambiente cada 
vez mais rico em dados.

 
Segundo Marta Clark, vice-presidente LATAM da Alteryx 

Inc., existem vários obstáculos a serem superados na jornada 
para se tornar um negócio verdadeiramente orientado a 
dados. Com isso em mente, há três etapas principais nessa 
jornada para fornecer resultados inovadores a partir de 
dados e criar uma cultura de análise:

 

1Democratizar o big data necessário para o 
processo de geração de insights - Derrubar os silos 
de dados, remover as barreiras ao acesso aos dados e 

2Invista em seus funcionários existentes e em 
seus talentos - O acesso aos dados por si só não fornecerá 
insights. As organizações só alcançam uma transformação 
efetiva orientada por dados quando trazem todos na empresa 
ao longo da jornada. A alfabetização de dados é uma das 
ferramentas mais poderosas e impactantes do século XXI. 

Uma estratégia-chave para o sucesso é garantir que todos 
os funcionários da empresa tenham o poder de trabalhar 
com dados – independente de suas diferentes habilidades. 
Nutrir sua linha de especialistas no domínio de negócios e 
equipá-los para analisar dados e construir casos de negócios 
novos - ou aprimorados - a partir de seu trabalho com dados 
deve ser uma prioridade para superar o número cada vez 
menor de talentos para contratar. 

Ao adquirir habilidades de análise, esses funcionários 
podem descobrir rapidamente insights de negócios trans-
formacionais que, de outra forma, poderiam ser perdidos. 
Construir um pipeline de talentos por meio da alfabetização 
de dados e estabelecer uma cultura de análise de longo prazo 
não apenas prova sua inovação e crescimento no futuro, 
mas também tem um impacto positivo no recrutamento. 

É mais provável que uma empresa moderna e orientada a 
dados atraia funcionários, incluindo graduados, que esperam 
trabalhar com as mais recentes tecnologias e ferramentas.

3Fornecer tecnologia fácil de usar - Com a pro-
dução de dados em um dos níveis mais altos da história, 
as empresas não podem permitir que análises e insights 
sejam retardados por processos manuais, cotidianos e 
repetitivos. Hoje, muitas organizações ainda passam dias 
e semanas repetindo manualmente processos de dados 
manuais tediosos e demorados. 

Os resultados de um IDC Infobrief encomendado pela 
Alteryx revelam que aproximadamente 62,4 bilhões de da-
dos e horas de trabalho analítico são perdidos anualmente 
em todo o mundo usando planilhas legadas ineficientes - o 
equivalente a quase 100.000 vidas humanas. A análise é 
uma disciplina massiva dentro das empresas que histori-
camente tiveram as ferramentas e interfaces mais fracas 
para colaborar. 

A maioria das pessoas só encontra dados em tabelas, 
guias, colunas e linhas. E, embora as planilhas sejam fer-
ramentas úteis, para os não iniciados, elas não são criadas 
especificamente para análise de dados ou para lidar com 
os conjuntos de dados atuais. 

Ao equipar cada trabalhador de dados com acesso a uma 
plataforma analítica de autoatendimento centralizada, as 
organizações abrem o mundo da automação analítica para 
toda a força de trabalho – permitindo que todos forneçam 
respostas melhores e mais rápidas às perguntas de uma 
maneira orientada por dados.

 
Somente por meio de uma jornada de democratização 

de dados, maximizando seu valor por meio de análises e 
capacitando as pessoas para realizarem análises transforma-
doras, as empresas removerão os obstáculos que impedem a 
obtenção de resultados mais positivos nos negócios. - Fonte 
e outras observações, acesse: (www.alteryx.com).
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CoMo a Cultura De análIse poDe reMover 
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Como a IA ajuda a 
minimizar os erros na 
hora da contratação

A qualidade do 
capital humano é 
um dos fatores que 
mais influenciam 
os resultados das 
empresas

Por isso, recrutar e 
contratar colabora-
dores com o perfil 

correto é, talvez, a função 
mais importante de qual-
quer área de Recursos 
Humanos. No entanto, 
pesquisa recente mostra 
que, mesmo com toda a 
maturidade adquirida por 
esses departamentos e seus 
profissionais nos últimos 
anos, as corporações con-
tinuam errando muito nas 
seleções. 

E alta rotatividade, não 
é novidade para ninguém, 
significa impacto direto no 
resultado. De acordo com 
pesquisa realizada em feve-
reiro último, pela empresa 
de recrutamento Robert 
Half, 41% das lideranças 
assumem ter feito alguma 
contratação equivocada no 
último ano. A sondagem ou-
viu 300 executivos brasilei-
ros do chamado “C-Level”. 

O uso de tecnologia da 
informação dentro do RH 
é algo necessário e os ges-
tores sabem disso. Ainda 
assim, ao fazer uma análise 
do resultado, a impressão 
que fica é que algumas 
destas ferramentas, como 
aquelas que usam dados e 
inteligência artificial para 
contratação, retenção e 
gestão de carreiras de 
profissionais, ainda não 
foram adotadas ou estão 
sendo utilizadas de forma 
incorreta.

Os processos de seleção 
de talentos não orientados 
a dados resultam apenas 
em colaboradores que 
atendem ou superam as 
expectativas do respectivo 
gestor na metade do tempo. 
Estes dificilmente são os re-
sultados que a maioria das 
empresas está procurando. 
A Inteligência Artificial (IA) 
é a ferramenta ideal para 

minimizar esses erros. 
Na etapa dos processos 

seletivos, o uso da tecno-
logia proporciona maior 
produtividade ao permitir 
uma busca mais assertiva, 
além de maior agilidade na 
contratação e também um 
aumento significativo na 
capacidade de exploração 
de características de uma 
pessoa candidata, propor-
cionando assim, uma visão 
e entendimento mais amplo 
sobre ela.

Mais do que isso, em-
presas que usam essa 
tecnologia em todo o seu 
processo de gestão de 
pessoas conseguem, ao 
longo do tempo, identifi-
car características que um 
profissional tem que ter 
para ser bem-sucedido em 
determinada posição, e a 
identificar candidatos que 
se encaixem nesses crité-
rios (que não precisam ser 
necessariamente técnicos - 
podem ser humanos, como 
capacidades de persuasão 
e construção de relaciona-
mentos). 

Além de minimizar erros, 
a automatização das pri-
meiras etapas de recruta-
mento, pode gerar ganhos 
de eficiência em torno de 
20% a 30% das atividades 
diárias da equipe de re-
crutamento e seleção. Ou 
seja, mais produtividade, 
agilidade e redução de 
custos para as empresas, 
que podem direcionar seus 
profissionais para funções 
mais estratégicas.

Não se trata apenas de 
aprimorar e agilizar o sis-
tema de contratação, mas 
também gerar ganhos nan-
ceiros capazes de impactar 
toda a operação de uma em-
presa, independentemente 
de seu porte. É certo que, 
quanto mais adequado for o 
perfil do profissional à vaga 
que ocupa, mais eficaz será 
o resultado do trabalho que 
desempenha.

 
(*) - É CEO da Rocketmat, 

especializada em soluções de 
Inteligência Artificial para a área de 

RH (https://www.rocketmat.com).

Tiago Machado (*)

D - Profissionais de TI e Negócios
De scanner portátil a scanner de grande formato, a ScanSystem, 
referência em TI Brasil, apresentará suas novidades na Digital Expo 
2022/Congresso Informationshow 2022, que acontece nos próximos 
dias 14 e 15, na Amcham Brasil, R. da Paz, 1431 – Chácara Santo 
Antônio, São Paulo. O evento reúne profissionais das áreas de TI e 
negócios interessados em implantar tecnologias no gerenciamento 
inteligente de dados, informações e documentos de uso corporativo. 
Eles encontrarão nas soluções apresentadas pela ScanSystem as 
ferramentas ideais para garantir a agilidade e a qualidade desses 
processos. Mais informações, acesse: (https://iima.com.br/2022/
digital-expo/).

E - Programa de Aceleração
Um dos mais bem sucedidos programas globais de aceleração está 
de portas abertas para startups brasileiras. Com inscrições abertas 
até 16 de agosto, a terceira edição do Sharjah Advanced Industry 
Accelerator (SAIA) busca projetos inovadores que estejam neces-
sitando de mentoria e recursos para atingir seu pleno potencial. 
E com o diferencial de ajudar a inserir estes projetos na rica 
economia do Oriente Médio, cuja economia busca por novos eixos 
de crescimento econômico e social. Principal iniciativa do gênero 
no Oriente Médio e Norte da África, o SAIA está em sua terceira 
edição e conta com o endosso de big techs como Amazon, Google 
e Intel. Saib a mais: (https://signup.srtip.ae/en/lp-sharjah-advan-
ced-industry-accelerator).

F - Cultura Hacker 
Com uma programação de 24 horas e mais de 80 atividades como 
palestras, painéis, workshops e show, acontece em São Paulo, no 
próximo dia 9, na Arca, Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, 
o RoadSec - maior festival de cultura hacker da América Latina. O 
encontro contará com nove palcos simultâneos e reunirá diversas 
comunidades, desde desenvolvedores a cientistas e empreendedores 
em um mesmo ambiente para discutir temas relacionados a ataque, 
defesa, back end, front end, hardware, data science e cloud. Um dos 
objetivos é trazer à tona a reflexão sobre a gestão de dados e a segu-
rança da informação relacionada à evolução tecnológica dos sistemas 
computacionais, além de abordar essa questão também sob o ponto 
de vista da computação quântica. Saiba mais: (https://www.roadsec.
com.br/inscreva-se).

A - Bartenders & Baristas 
A marca espanhola Licor 43, trazida com exclusividade pela Aurora 
Fine Brands, apresenta a sexta edição do campeonato anual Licor 43 
Bartenders & Baristas Challenge, evento que desafia profissionais dos 
dois balcões a criarem as melhores receitas que levem Licor 43 e café. 
O campeonato acontece online e as seis combinações que mais agrada-
rem os jurados irão para a final que acontecerá em um evento em São 
Paulo, onde o vencedor garante a vaga para participar da final global. 
A disputa acontece pela terceira vez em formato virtual com inscrições 
gratuitas. O Brasil participa da competição pelo terceiro ano e é o atual 
campeão mundial com o coquetel Tropicália, da bartender natural de 
Natal, Thalita Freire. inscrições gratuitas em: (https://www.licor43.com/
bartenders-baristas-challenge/).

Calçados e Acessórios
A Feancal Ablac Show, uma das principais feiras do setor de moda 
em calçados e acessórios do Brasil, chega à sua 52ª edição, entre 
22 e 24 de agosto, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em 
São Paulo, com novidades que vão movimentar ainda mais os ne-
gócios antes e durante o evento. Atrair e potencializar o interesse 
de novos compradores e gerar mais oportunidades de negócios 
efetivos para toda a indústria calçadista e o varejo multimarca é o 
foco do evento. A sinergia entre a plataforma e a feira é tamanha 
que os sapatos lideraram as buscas dentro da categoria de moda 
do site, representando 27% de 1,5 bilhão de visitas. O segmento 
cresce anualmente 35% nas vendas. Mais informações e incrições, 
no site: (https://francal.com.br/).

C - Vendas de Automóveis 
Demonstrando que veio mesmo para ficar no primeiro lugar do podium, 
a Fiat encerrou junho na liderança do mercado brasileiro assim como fez 
com todo o primeiro semestre do ano. No topo do ranking de vendas, 
a marca garantiu 21,9% de market share e mais de 187 mil emplaca-
mentos de janeiro a junho. Vale ressaltar que neste primeiro semestre 
a Fiat liderou não só em vendas diretas, mas também no varejo, com 
17,3% do mercado. No total, são 18 meses consecutivos na liderança, 
ou seja, um ano e meio sendo número um de vendas de automóveis no 
país. O Fiat Pulse, lançado em outubro de 2021, é um dos principais 
destaques do semestre. O modelo ficou em evidência no competitivo 
segmento de SUVs, que atualmente é o maior do Brasil e representa 
37% do mercado total

G - Aulão de História
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza no Teatro CIEE, 
amanhã (7), às 14h, um aulão de história a respeito do Bicentenário da 
Independência do Brasil. O professor de história e jornalista Heródoto Bar-
beiro guiará os convidados entre os fatos históricos da época até a célebre 
“Independência ou Morte”. De acordo com a entidade filantrópica, esse é 
apenas o primeiro evento de uma série em celebração à data histórica. Evento 
online: (https://www.youtube.com/watch?v=PJsWWL9Aw4s). Presencial: 
inscrições no link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ2PP-yL-
Fobru8weefijCHCjxCHCjxStrSbwzBK8tttTq_dWC5mQ/viewform). 

H - Impacto Ambiental
A Scania, referência mundial de soluções de transporte sustentável, 
celebra 65 Anos no Brasil reforçando suas ações de descarbonização e 
uso eficiente de recursos naturais na fábrica. Entre as iniciativas inaugu-
radas, a fabricante sueca destaca a Estação de Tratamento de Efluentes, 
investimento que permitirá que quase a totalidade do processo produtivo 
da planta seja abastecido com água de reuso e que seu excedente seja 
cedido para o Município de São Bernardo do Campo/SP. Signatária da 
Rede do Pacto Global no Brasil, a Scania é comprometida com a Agenda 
2030 e com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e, mais 
recentemente, aderiu ao Pacto pela Resiliência Hídrica e Energética 
para impulsionar a universalização do acesso à água e saneamento. 

I - Inovação Aberta 
A AES Brasil, empresa geradora de energia 100% renovável, se juntou à 
Liga Ventures, rede de inovação aberta que conecta empresas e startups a 
fim de potencializar interações e gerar novos negócios, para o lançamento 
do 4º ciclo do seu programa de inovação: AES Brasil Conecta. O programa 
busca por projetos que possam gerar inovação e que ajudem a solucionar 
desafios internos alinhados com a estratégia de crescimento da empresa, 
tais como Integração SAP, Análise de Crédito na Venda de Energia e Análise 
de Investimento para Reativação de Ativos Eólicos. Objetiva criar parce-
rias com startups compostas por equipes talentosas, com conhecimento 
de mercado, da tecnologia e com disposição para construir soluções em 
conjunto. Inscrições: (https://aesbrasilconecta.liga.ventures/).

J - Maratonas de Programação
O Grupo de Inovação e Investimentos Sai do Papel vai assumir em toda a 
América Latina a gestão da Shawee, startup que se transformou em referência 
nacional na realização de hackathons. Com mais de 400 projetos executados, 
a empresa já atendeu marcas como Globo, Itaú e Mercado Livre na criação 
desse tipo de dinâmica. Hackathons são maratonas de programação que 
se popularizaram nos anos 1990 e que reuniam profissionais ligados ao 
desenvolvimento de softwares durante um espaço delimitado de tempo 
para potencializar a geração de um grande número de soluções. Com o 
tempo, essa dinâmica foi adaptada para outras áreas e se consolidou como 
ferramenta de construção de cultura organizacional, apoio à criatividade e 
desenvolvimento de lideranças. Saiba mais em: (https://saidopapel.com.br/).
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O faturamento real da 
indústria de trans-
formação registrou 

o maior patamar no ano 
de 2022 ao subir 1,8% em 
relação a abril. As horas 
trabalhadas na produção 
cresceram 1,6% em maio, 
na comparação com o mês 
anterior. 

Após queda em abril, o 
índice de horas trabalhadas 
na produção apresentou 
avanço moderado, mas não 
recuperou o nível registra-
do entre fevereiro e março 
de 2022. Em comparação 
a maio de 2021, há cresci-
mento de 4,2%. O emprego 
industrial registra avanço de 
0,1% no período e interrom-
pe uma sequência de três 
meses de queda. Em relação 
a maio de 2021, registra-se 
alta de 1,5%. 

O resultado de maio é importante pois reverte, ainda que 
parcialmente, o resultado mais negativo de abril.
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Indicador Antecedente 
de Emprego subiu 
1 ponto

O Indicador Antecedente 
de Emprego (Iaemp), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve alta de 1 ponto de 
maio para junho. Com isso, ele 
registrou a terceira alta conse-
cutiva e atingiu 81,9 pontos, o 
maior nível desde novembro 
do ano passado (83 pontos). 
Em médias móveis trimes-
trais, o Iaemp avançou 2,3 
pontos e atingiu 80,8 pontos. 

O indicador busca antecipar 
tendências do mercado de 
trabalho nos próximos me-
ses, com base em entrevistas 
realizadas com consumidores 
e com empresários da indús-
tria e dos serviços. Cinco dos 
sete componentes do Iaemp 
contribuíram para a alta, com 
destaque para tendência dos 
negócios da indústria. Pelo 
lado negativo, a principal 
contribuição veio do indicador 
de situação atual dos negócios 
de serviços (ABr).

Com investimento de até 
R$ 21,2 milhões, a Petrobras 
está lançando novas opor-
tunidades de contratação 
de soluções inovadoras, 
voltadas para empresas de 
tecnologia e startups. Nesse 
ciclo, o módulo aquisição de 
soluções seleciona inovações 
nas áreas de robótica, tecno-
logias de inspeção e tecno-
logias digitais. As inscrições 
vão até o dia 31 deste mês, e 
as empresas podem receber 
até R$ 1,6 milhão por pro-
posta para desenvolvimento 
e testes das soluções em 
ambientes produtivos.

Desde o lançamento, o 
‘Programa Petrobras Cone-
xões para Inovação’ já abriga 
oito diferentes módulos: 
Parcerias Tecnológicas, 
Transferência de Tecno-
logias, Ignição, Encomen-
das Tecnológicas, Startups, 
Aquisição de Soluções, Open 
Lab e Residentes. Os módu-
los têm o objetivo de acelerar 
a inovação conectando a 
empresa com todo o ecos-
sistema, desde startups e 
universidades até empresas, 
a partir de demandas mape-

As empresas podem receber até R$ 1,6 milhão por proposta para 
desenvolvimento e testes das soluções em ambientes produtivos.
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Indústria mostra recuperação 
em maio, diz CNI

Os Indicadores Industriais, calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontam um 
movimento de recuperação parcial da indústria em maio, depois do fraco desempenho de abril

ção com maio de 2021, o 
crescimento foi de 5%. O 
rendimento médio real dos 
trabalhadores da indústria 
subiu 1,3% em relação a 
abril e retoma a tendência 
de alta iniciada em novem-
bro de 2021. Em relação 
ao resultado de maio de 
2021, houve crescimento 
de 3,5%. 

A Utilização da Capacida-
de Instalada (UCI) recuou 
em 0,1 ponto percentual em 
maio. Com isso a série retor-
na ao patamar alcançado em 
janeiro de 2022. A evolução 
recente da UCI consolida 
um cenário de estabilidade 
para os primeiros cinco 
meses de 2022. Em compa-
ração com maio de 2021, o 
indicador apresentou recuo 
de 0,5 ponto percentual 
(Fonte: AI/CNI).

“O resultado de maio é 
importante pois reverte, 
ainda que parcialmente, o 
resultado mais negativo de 
abril. E a retomada da tra-
jetória positiva do mercado 
de trabalho é muito impor-
tante”, explica o gerente de 
Análise Econômica da CNI, 

Marcelo Azevedo. A massa 
salarial real da indústria 
de transformação registrou 
crescimento de 1,3%. 

Esse é o segundo mês 
consecutivo de crescimen-
to e reforça a trajetória de 
alta iniciada em novembro 
de 2021. Na compara-

Petrobras lança soluções inovadoras 
para empresas de tecnologia

adas internamente pelas áreas 
corporativa e de negócios. 

A Petrobras tem, atualmen-
te, uma carteira contratada 
de de mais de R$ 3 bilhões, 
com mais de 150 parceiros 
tecnológicos, nas diversas 
modalidades de contratação 
e acordos de cooperação. O 
processo inclui pré-avaliação 
por uma banca de especia-
listas, seguida de uma fase 
técnica para aprimoramento 
do plano de trabalho, modelo 
de negócios e preparação 
para que as empresas apre-
sentem propostas a uma 
banca formada por gestores 

e especialistas da Petrobras.
A primeira seleção nesse 

modelo foi lançada em 2021. 
Entre as empresas selecio-
nadas pela Petrobras, sete já 
foram contratadas, por meio 
dos contratos públicos para 
soluções inovadoras, instru-
mento que traz agilidade aos 
processos de contratação e 
teve regras incorporadas ao 
Regulamento de Licitações e 
Contratações da Petrobras. 
As oportunidades podem ser 
conhecidas em: (https://tec-
nologia.petrobras.com.br/
modulo-aquisicao-solucoes.
html) (ABr).Tel: 3043-4171
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OpiniãO
Estratégias de crescimento 

e as mudanças na  
indústria financeira

O aumento nas buscas 
por serviços digitais e 
de pagamento foram 
duas consequências 
diretas da pandemia 
e que tiveram grande 
impacto no mercado 
financeiro. 

Essa recente movimen-
tação fez com que 
instituições tivessem 

a necessidade de implemen-
tar novas tecnologias como 
forma de atingir e acomodar 
os hábitos da atual geração. 
A exemplo disso, podemos 
destacar as fintechs, que 
precisaram popularizar e 
diversificar o acesso a pro-
dutos financeiros com uma 
dinâmica diferente das ins-
tituições tradicionais. 

As empresas que aliam a 
tecnologia ao mercado finan-
ceiro conseguiram oferecer 
soluções bastante customi-
zadas para o consumidor. 
No evento Crosstech Latam 
2022, realizado no mês de 
maio, pude conversar sobre as 
estratégias de crescimento e 
mudanças na indústria finan-
ceira nos últimos anos. Junto 
com outros especialistas, foi 
possível notar que há pouco 
tempo tratava-se de um setor 
bastante cadenciado. 

Com a chegada da pan-
demia, no entanto, o senso 
de urgência aumentou. As 
empresas tinham o hábito 
de fazer tudo in house, ou 
seja, focar somente em um 
assunto, contudo, no perío-
do de crise, começaram a se 
movimentar para acelerar o 
processo de crescimento e 
foi desta forma que surgiu a 
necessidade e o crescimen-
to das fusões e aquisições 
(M&A), como forma de 
agilizar a mesclagem rumo 
a tecnologia.

A pandemia foi, sem som-
bra de dúvida, um grande ca-
talisador do que chamamos 
de transformação digital. No 
entanto, construir o próprio 
braço de tecnologia ou pro-
dutos financeiros é um pro-
cesso demorado. Empresas 
tiveram que se reinventar 
digitalmente e a transação 
de fusões e aquisições foi 
e está sendo uma forma de 
fazer isso acontecer. 

Essas movimentações 
possibilitaram que empre-
sas que tivessem recursos 
e pensassem no futuro 
absorvessem companhias 
para agregar valor. Quan-
do pensamos em fusões 
e aquisições, existem al-
guns pontos referentes 
aos posicionamentos, mas 
primordialmente, é preciso 
oferecer o máximo de ser-
viços que fazem parte de 
determinado ecossistema. 
A exemplo, podemos des-
tacar o ano de 2021, que 

totalizou mais de mil M&A 
com valores acima de US$ 
40 bilhões no Brasil - um 
recorde histórico. 

Como forma de exempli-
ficar o conceito por trás do 
que ocorreu, destaco uma 
estrutura prévia na qual se 
desenvolvia apenas core 
banking, fundos de inves-
timentos e tecnologia para 
cartões private label, e então 
adiciona-se outra empresa 
para gerar ainda mais valor aos 
produtos e começar a agregar 
outros valores, como software 
a prova de vida, validação 
documental, entre outros. 
Qual motivo leva as grandes 
empresas a adquirir startups?

A meu ver, acredito no 
avanço tecnológico como 
fator essencial. Contudo, 
quando pensamos no motivo 
de empresas menores serem 
adquiridas, a questão de fu-
sões e aquisições entra em 
cena. As aquisições passam 
a ser as bússolas que agre-
gam valor ao ecossistema e 
norteiam o futuro das corpo-
rações tradicionais. Para as 
grandes empresas, absorver 
uma startup é muito mais 
lucrativo do que investir em 
tecnologia. O mercado finan-
ceiro brasileiro está entre os 
mais avançados do mundo. 

De acordo com dados do 
hub de inovação Distrito, no 
Brasil, as fintechs atraíram 
US$ 3,8 bilhões em 2021, o 
dobro do que o setor recebeu 
no ano anterior. Esse valor 
representa o acumulado de 
199 rodadas de negociação 
ocorridas entre janeiro e 
dezembro. Nesse mesmo 
período, seja como compra-
doras ou adquiridas, as fin-
techs brasileiras estiveram 
envolvidas em 44 transações 
de fusões e aquisições. 

As startups de finanças 
ainda são as mais represen-
tativas da indústria nacional 
de tecnologia em termos de 
número de empresas. 

Muitas pessoas pergun-
tam, o que uma fintech nova 
precisa ter, fazer ou criar 
para ficar interessante para 
o investidor? Parece clichê, 
mas é gerar valor. Estamos 
em uma curva de crescimen-
to em relação às aquisições, 
o volume do primeiro trimes-
tre foi absurdo e acredito que 
vá se manter por um longo 
período, tendo em vista a 
atuação da tecnologia em 
qualquer frente. 

O mercado está se tornan-
do cada vez mais competiti-
vo, e empresas que trazem 
novas tecnologias e soluções 
ainda não exploradas, têm 
vantagens sobre aquelas que 
são mais do mesmo.

 
(*) - É sócio-fundador e CEO da 

Mobile2you, especializada no 
desenvolvimento de aplicativos 

financeiros tailor-made, com 
especialidade em fintechs  

e soluções digitais  
(https://www.mobile2you.com.br/pt/).

Caio Bretones (*)

TD SYNNEX é o primeiro distribuidor no Brasil 
a integrar soluções Cisco a seu marketplace 

@A TD SYNNEX passa a comercializar no Brasil soluções do portfólio Cisco 
por meio de seu marketplace CloudSolv. A automação traz a vantagem 

da rapidez e lucratividade para o canal, que contará com menores prazos 
e maiores descontos nas compras via marketplace. Com essa iniciativa a 
TD SYNNEX pretende, além de beneficiar os atuais parceiros, atrair novas 
revendas para a comercialização da tecnologia Cisco, incluindo aquelas que 
se especializam em produtos de software (www.TDSYNNEX.com).

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Rio Grande do Sul, que estejam cursando ou que já concluíram o Ensino 
Médio. Apoiado pelo Instituto Ser +, o Projeto Start, visa promover a 
formação pessoal e profissional de jovens em situação de vulnerabili-
dade social. A Jornada educativa da formação é composta por 300h de 
aprendizado, focadas em habilidades interpessoais, raciocínio lógico, 
áreas administrativas e programação básica. As inscrições estão abertas 
até dia 11/07, com 120 vagas, sendo 40 por estado. Link de inscrição: 
MG: https://sermaisonline.org/Apps/entrevista/entrevista.aspx?3VADCX 
/ RS: https://sermaisonline.org/Apps/entrevista/entrevista.aspx?QAH9IU 
/ RJ: https://sermaisonline.org/Apps/entrevista/entrevista.aspx?MJVUSD.

Mais de 100 vagas abertas para capacitação 
gratuita em programação e administração 

@Ingressar no mercado de trabalho é um desafio, especialmente para 
aqueles que não têm formação ou cursos de especialização. No últi-

mo ano, o número de desempregados na faixa etária entre 18 e 24 anos 
alcançou o maior índice desde 2012, segundo dados recentes da PNAD 
Contínua publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para tentar atenuar esse cenário, o Projeto Start Gerdau está com 
vagas abertas para jovens moradores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

É muita cara de pau
A expressão “greenwashing” designa os esforços desenvolvidos por uma empresa para dar ao público a 
falsa impressão de que se preocupa com o meio ambiente.

Vivaldo José Breternitz (*)

Agora vem a público uma ma-
téria, evidentemente paga, 
onde a Panerai, uma marca 

de relógios de alto luxo, relata seus 
esforços em prol da conservação do 
meio ambiente, num exemplo tosco 
de greenwashing.

Segundo a matéria, a atenção da 
empresa “volta-se para práticas 
que reduzem o impacto ambiental 
causado pela fabricação de seus 
produtos, estando empenhada em 
desenvolver estratégias para um 
futuro sustentável, incluindo a re-
dução de resíduos e promoção da 
reutilização de materiais”.

A Panerai informa que seu novo 
produto, o relógio “Submersible Qua-
rantaQuattro eSteel”, projetado dentro 
dessa filosofia, terá 72 gramas, ou 52% 
de seu peso total, produzidos a partir 
de aço e plástico reciclados.

será o impacto sobre o meio ambiente?

Realmente, é muita cara de pau. Ao 
que parece, a Panerai acredita que 
somos todos idiotas. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

Fazendo algumas contas simples ve-
rificaremos que se forem vendidos mil 
relógios, serão utilizados cerca de 72 
quilos de material reciclado; se forem 
vendidos um milhão, teremos o uso de 
72 toneladas. Como o relógio custa cerca 
de 11 mil euros, quantos deles o leitor 
acredita que serão vendidos? E qual 

troyanphotos_CANVA

Como otimizar o tempo na realização  
de tarefas para produzir mais?

Otimizar o tempo na realização de 
tarefas para produzir mais é o objetivo 
de todo profissional que busca cresci-
mento e reconhecimento em seu local 
de trabalho, mas, muitas vezes, acabam 
se deparando com dificuldades na rotina 
e ficam improdutivos, prejudicando o 
próprio desempenho. A pandemia da 
Covid-19 acelerou uma mudança que 
já vinha ocorrendo no mundo corpo-
rativo: o trabalho no modelo híbrido e 
no modelo remoto. 

Mesmo com a flexibilização das me-
didas restritivas, como por exemplo a 
volta do trabalho presencial com lota-
ção máxima nos escritórios, há quem 
prefira que o modelo home office seja 
definitivo. De acordo com pesquisa da 
FEA-USP (Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São 
Paulo) e da FIA (Fundação Instituto de 
Administração), 78% dos brasileiros 
têm essa opinião, mas se preocupam 
com o excesso de trabalho, como prova 
os 23% que relataram jornadas de até 
70 horas semanais. 

Guilherme Baumworcel, fundador 
e CEO da startup Rupee, plataforma 
que une metodologia ágil Kanban e 
Inteligência Artificial em nuvem para 
gerenciar e agilizar tarefas fiscais, 
tributárias e contábeis, é especialista 
nesse assunto. “A otimização do tempo 
na realização de tarefas pode ajudar a 
garantir mais eficiência nas atividades 
realizadas, melhorando o clima da equi-
pe e na assertividade no cumprimento 
de metas. Não é nada que não possa 
ser aplicado, basta apenas uma boa 
administração e dedicação”, comenta. 

Para ajudar o profissional que busca 
otimizar seu tempo na realização das 
tarefas, Baumworcel elencou cinco 
dicas que podem ajudar na rotina. 
Confira abaixo:

Estabeleça metas
O start inicial é a definição de uma ou 

mais metas e um prazo para cumpri-las. 
“Podemos iniciar com pequenas metas 
diárias, semanais ou até quinzenais. É 
importante estabelecer prazos para 
que essas metas sejam alcançadas. Aos 

Com a persistência na realização da 
tarefa o profissional passa a adquirir 
expertise no que faz e começa a realizá-
-la de forma mais simples, objetiva e 
rápida, sem perder a qualidade.

Utilize tecnologias e 
metodologias de gestão

“Se uma ajuda é sempre bem-vinda, a 
tecnologia e a metodologia ágil podem 
contar muito nessa hora”, brinca Baum-
worcel. “Existem várias tecnologias e 
metodologias que foram desenvolvidas 
para garantir uma melhor gestão da 
atividade a ser realizada e também 
para gerenciar o tempo e controlar os 
processos de cada etapa da tarefa. Vale 
a pena pesquisar mais sobre elas e de 
que forma pode aplicá-las em sua rotina 
de trabalho”, comenta.

Um diferencial importante dessas fer-
ramentas é disponibilizar ao profissional 
alertas sobre vencimentos de prazos 
e permitir que ele possa acompanhar 
melhor sua própria evolução.

Imprevistos acontecem
Precisamos e podemos nos prevenir 

de algumas situações, mas outras não. 
“Imprevistos acontecem o tempo todo. 
É importante reconhecer que podemos 
ter problemas pelo caminho e que pre-
cisaremos de um tempo para enfrentá-
-los. Faz parte da nossa construção 
profissional reconhecer os imprevistos e 
tentar se prevenir quando for possível”, 
finaliza Guilherme.

poucos, você vai conseguindo aproveitar 
a sensação de dever cumprido dentro do 
prazo e poderá se desafiar a diminuir o 
prazo ou dobrar sua meta. Isso vai te en-
gajar mais dentro das tarefas realizadas”, 
explica o CEO. 

Crie um cronograma nivelado
“A rotina nada mais é do que realizar 

a mesma tarefa diversas vezes em um 
dia ou durante vários dias. Isso pode 
passar uma sensação de desânimo por 
estar sempre naquele ponto ou reali-
zando aquela atividade. É importante 
criar um cronograma nivelado”, comenta 
Guilherme.

Para o especialista, separar as ativida-
des e estabelecer um cronograma pode 
ajudar o profissional a disfarçar a rotina 
e torná-la mais atrativa. Outro detalhe é 
nivelar as tarefas, destacando as impor-
tâncias delas pelo prazo, complexidade 
na realização ou níveis de urgência, 
fazendo com que o profissional entenda 
o valor e a relevância de cada atividade.

Persistência e Determinação
Não podemos confundir Persistir com 

Insistir. “Persistência é ir além, é mudar 
os meios ou formas de realizar a tarefa 
para chegar ao resultado desejado. É en-
contrar o erro ou o problema, solucioná-lo 
e continuar a atividade. O profissional 
precisa ser persistente, criativo e inova-
dor no seu dia a dia”, explica Guilherme. 
Para ele, é importante não se entregar 
para a desistência ou procrastinação. 
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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

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ROBERT WINSTON KERR, estado civil divorciado, profissão técnico 
contábil, nascido nesta Capital, SP, no dia 26/02/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Kerr e de Maria Aparecida Gonçalves Kerr. 
O pretendente: ENILTON LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 28/12/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz dos Santos e de Enilda Maria Fernandes 
dos Santos.

O pretendente: DANILO SANTOS ROMANO, estado civil solteiro, profissão piloto de 
avião, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/03/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pietro Romano e de Maria Joselma Santos Romano. 
A pretendente: THALITA VALENTE MACHADO, estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 18/04/1997, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Machado e de Solange Valente Machado.

O pretendente: REMY GERMAIN, estado civil solteiro, profissão copeiro, nascido no 
Haiti, no dia 25/11/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho 
de Jean Louis Germain e de Gracena Jean. A pretendente: SILMETA DOSSOUS, estado 
civil solteira, profissão, nascida no Haiti, no dia 03/12/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Silmerite Michel Osse Dossous.

O pretendente: RENAN SIQUEIRA DE BARROS, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 30/04/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto de Barros e de Rosana Siquei-
ra de Barros. A pretendente: DANIELA HIRAOKA DA SILVA MARQUES, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em de Suzano, SP, no dia 09/05/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Hiraoka Marques e de 
Darlene de Morais Silva.

O pretendente: FLAVIO PERES VICTORIO, estado civil divorciado, profissão enge-
nheiro civil, nascido em Corumbá, MT, no dia 25/02/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joacyr de Oliveira Victorio e de Neuza Maria Perez 
Victorio. A pretendente: RAHISSA DE VASCONCELOS VENANCIO, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Garanhus, PE, no dia 12/05/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ederjofre Venancio de Araujo e de Rufazane 
Ferreira de Vasconcelos.

O pretendente: EDUARDO CAPPELLINI, estado civil divorciado, profissão advogado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 22/01/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Nilson Cappellini e de Aparecida Bossa Cappellini. A pretendente: 
TATIANA DE FREITAS MEDINA LEAL, estado civil solteira, profissão gerente de vendas, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 04/11/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Freitas Medina Leal e de Celia de Lourdes 
Uva de Freitas Medina Leal.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: ALEXANDRE HENRIQUE GODINHO, de nacionalidade brasileira, profissão 
taxista, estado civil divorciado, de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/01/1974), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de José de Almeida Godinho 
e de Milena Menta Godinho. A pretendente: MARIA EMILIA MODERNO DAS NEVES, 
de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (23/03/1966), residente e domicilada neste Subdistrio, São Paulo - SP, 
filha de Joaquim Moderno das Neves e de Maria Valentina Placeres Moderno das Neves.

O pretendente: NATHAN BONANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão, estado civil 
solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/11/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Reinaldo Bonança de Ivana Delfino de Andrade. A 
pretendente: ELIZABETH ARAUJO BITTENCOURT, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/05/1993), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio França Bittencourt e de 
Maria das Graças Araujo.

O convivente: AHMAD NABHAN, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido na Síria, no dia (28/01/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mhd Ayman Nabhan e de Najah Bodeh. A convivente: 
JAQUELINE SOUSA GOUVEIA, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/09/1989), residente e 
domicilida neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Avelino da Costa Gouveia e 
de Ana Rodrigues Sousa Gouveia.

Alejandra Quevedo (*)

No entanto, ainda há 
aspectos que nos 
demandam atenção 

e esforços contínuos e o 
desafio está em engajar mais 
pessoas nesta temática e 
atrair as novas gerações. De 
acordo com a Rede Global 
de Mulheres Profissionais 
(PWN) e a Society of Women 
Engineers da Rockwell Auto-
mation, as mulheres jovens 
devem ocupar ainda mais 
as áreas de STEM (ciência, 
tecnologia, engenharia e 
matemática), embora seja 
por meio de uma abordagem 
complementar. 

Dessa forma, o enfoque 
agora deve ser em erradicar 
pensamentos estigmati-
zados de que as mulheres 
devem se concentrar apenas 
em carreiras “mais propen-
sas à sensibilidade”, como as 
ciências humanas, ou ações 
inconscientes, como quando 
alguém entra em uma sala de 
reuniões e automaticamente 
descarta as mulheres como 
líderes.
	 •	Importância de fo-

mentar o conceito DEI 
(diversidade, equi-
dade e inclusão) nas 
empresas - O tema 
diversidade, equidade 
e inclusão vai muito 
além e abarca inúmeras 
causas. E, no ambiente 
fabril, por tratar-se de 
um setor dominado por 
homens, o conceito DEI 
concentra-se ainda mais 
nas mulheres. 

Entretanto, pesquisas 
apontam que a diversidade 

As mulheres são mais capazes de inovar, gerando maiores 
retornos sobre o patrimônio líquido.

Mulheres na indústria: avanço 
na cultura da inclusão

O tema da equidade de gênero no segmento industrial está em constante evolução. Atualmente, as 
mulheres têm tido melhores oportunidades profissionais, assumindo grandes responsabilidades e estando 
envolvidas em projetos transformadores, que trazem ainda mais otimismo ao mercado

vez que os homens ainda 
representam dois terços do 
corpo de funcionários.

Além disso, o conselho 
combina caráter social com 
um programa de mentores e 
parceiros, realiza atividades 
de divulgação para carreiras 
de STEM e planeja eventos 
para atrair talentos. Desta 
forma, a Rockwell Automa-
tion é reconhecida por sua 
cultura de inclusão, com uma 
abordagem aberta à contra-
tação, ao desenvolvimento e 
à promoção das mulheres.
	 •	Mulheres e o mercado 

industrial - As mulhe-
res são fantásticas em 
visualizar, comunicar 
e ter empatia. E, para 
adentrar no mercado 
industrial, a principal 
premissa gira em torno 
de arriscar-se e não dei-
xar que ninguém a limite. 
Além disso, manter um 
diálogo próximo com 
mulheres em cargos téc-
nicos pode ser uma ótima 
opção para entender um 
pouco mais sobre o dia a 
dia na fábrica.

Por fim, graças a essas 
habilidades de resolução 
de problemas, as mulheres 
ganham cada vez mais visi-
bilidade no setor industrial, 
que vem se preocupando, na 
mesma medida, em oferecer 
mais visibilidade e oportu-
nidades a esta importante 
causa.

 
(*) - É Diretora de marketing da 

América Latina da Rockwell 
Automation, empresa que promoveu o 
ROKLive 2022, que teve como um dos 

temas fomentar a maior participação 
das mulheres no mercado industrial 

(www.rockwellautomation.com).
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pode beneficiar toda a cadeia 
produtiva, uma vez que as 
mulheres, por exemplo, 
são mais capazes de inovar, 
gerando maiores retornos 
sobre o patrimônio líquido, 
impulsionando o lucro das 
companhias. E, conforme 
revela uma pesquisa da con-
sultoria McKinsey, empresas 
que apostam em diversidade 
de gênero e étnica podem 
ampliar seus lucros em 15% 
e 35%, respectivamente.

Para erradicar o preconcei-
to, é mais do que necessário 
que as empresas promovam 
a diversidade, a equidade e 
a inclusão como um recurso 
da organização e como parte 
da cultura organizacional. 
Assim, ao entender que os 
preconceitos inconscientes 
são uma característica do ser 
humano, busca-se não limitar 
os resultados corporativos e 
isso é explicado pelo viés da 
afinidade, por meio de uma 
predileção por nos relacio-
narmos com pessoas que 
pensam da mesma forma.

É claro que existem tam-

bém preconceitos individu-
ais internos que, segundo os 
especialistas, é conveniente 
erradicar. Às vezes, as mu-
lheres jovens limitam suas 
carreiras porque esperam 
ter filhos em breve. Porém, 
deve haver um equilíbrio na 
vida, e não há um momento 
certo ou errado para isso. 
Da mesma forma, algumas 
mulheres se autolimitam, 
acreditando que devem ter 
todas as qualificações para 
um cargo antes mesmo de 
se candidatarem.

Existem empresas como 
a Rockwell Automation, por 
exemplo, que contam com 
um Conselho de mulheres 
profissionais (PWC) que 
trabalha com os objetivos de 
DEI da empresa, se concen-
trando no desenvolvimento 
profissional, na orientação, 
na interação e na conscien-
tização corporativa sobre 
as questões das mulheres. 
Atualmente, o projeto possui 
26 filiais em todo o mundo 
e é importante para as mu-
lheres na organização, uma 

A nova resolução conta com 12 
pontos a serem analisados e atendi-
dos por plataformas, investidores e 
startups. Na prática, destaco três dos 
principais impactos que esta mudança 
pode trazer. De acordo com a CVM, o 
volume de emissões de equity crowd-
funding cresceu 22 vezes nos últimos 
5 anos. E este número tende a crescer 
cada vez mais, isso porque espera-se 
que os investidores tenham acesso 
às startups mais estruturadas e que 
faturam muito mais, possibilidade que 
até então estava ao alcance apenas de 
grandes fundos. 

Segundo, com esta flexibilidade, o 
formato de equity crowdfunding tende 
a se popularizar no país, pois também 
será permitida uma maior liberdade para 

a divulgação e ações de marketing das 
ofertas de startup nas plataformas. E 
por fim, será possível comprar e vender 
participação em startups que já reali-
zaram suas captações por meio de uma 
plataforma, mesmo após o encerramen-
to da rodada, instituindo um mercado 
para “transações subsequentes”, o que 
traz liquidez para os investidores. 

As plataformas de equity crowdfunding 
poderão criar espaço eletrônico para di-
vulgação de intenções de compra e venda 
de transações subsequentes à oferta, 
provendo documentos para cessão de 
titularidade entre o investidor de uma 
startup e outro investidor que esteja 
na mesma plataforma. Olhando a longo 
prazo, este tipo de operação pode se 
equiparar aos investimentos em renda 

variável. O mercado de transações sub-
sequentes lembra o mercado secundário, 
usado para negociação de ações na Bolsa 
de Valores. 

Porém, as validações que a CVM começa 
a fazer neste segundo semestre mostrarão 
os desdobramentos deste tipo de ope-
ração. Ainda, as plataformas de equity 
crowdfunding podem apenas facilitar a 
compra e venda de participações entre os 
seus investidores ativos (que fizeram ao 
menos um investimento pela plataforma 
nos últimos dois anos). E quem ganha em 
todo este cenário é a inovação, que ocorre 
na operação e contribui para o desenvol-
vimento do país.

(*) - É diretor executivo da 
Primecap, plataforma de investimentos 

em startups (www.primecap.com.br).

A Resolução da CVM, 
sobre investimentos em Startups

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

WAGNER JOSÉ LOPES DE JESUS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Juquiá, neste Estado (CN:LV.A/033.FLS.298-JUQUIÁ/SP), Juquiá, SP no dia vinte e três de 
maio de mil novecentos e noventa e um (23/05/1991), residente e domiciliado Rua Tineciro 
Icibaci, 32, A, CEP: 08260-280, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes 
Torres Filho e de Edineuza de Jesus Torres. MIRIAM FERREIRA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/243.FLS.230-ITAQUERA/
SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e sete (14/07/1987), 
residente e domiciliada Rua Tineciro Icibaci, 32, A, CEP: 08260-280, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdemiro Ferreira da Silva e de Josefa Maria da Conceição Silva.

DANILO HENRIQUE MENON, estado civil solteiro, profissão manobrista, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/178.FLS.081V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
março de mil novecentos e noventa e três (02/03/1993), residente e domiciliado Rua 
Rosa Campanella, 59, casa 05, CEP 08225-070, Vila Regina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Rosa Maria Menon Attadini. NARA MACHADO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão esteticísta, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/269.FLS.066-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio 
de mil novecentos e noventa e sete (16/05/1997), residente e domiciliada Rua Rosa 
Campanella, 59, casa 05, CEP 08225-070, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Daniel Machado dos Santos e de Claudinéia Machado dos Santos.

ANDRÉ ALVES HUERDO, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nasci-
do no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.004-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e setenta e nove 
(21/07/1979), residente e domiciliado Rua Carlos Mazer, 416, bloco 02, apto 12, CEP 
08290-700, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Fernando 
Huerdo Huerdo e de Terezinha Alves Huerdo. GEISE CARLA ALMEIDA ALVES, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Itabaiana, Estado de Sergipe 
(CN:LV.A/038.FLS.160V-3º OFÍCIO DE ITABAIANA/SE), Itabaiana, SE no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e noventa e três (18/11/1993), residente e domiciliada Rua 
Carlos Mazer, 416, bloco 02, apto 12, CEP 08290-700, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Artur Alves Neto e de Josivânia Almeida.

FELIPE APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/098.FLS.070-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e sete (25/06/1987), residente e domiciliado Rua Virgínia 
Ferni, 2004, CEP:08253-001, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Pereira da Silva 
e de Isabel Cristina Rodrigues da Silva. JÉSSICA BARBOSA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/364.FLS.035-CERQUEI-
RA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (05/09/1993), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 2004, CEP:08253-001, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Ferreira da Silva e de Rosa Maria Barbosa.

RAPHAEL DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão motorista, nasci-
do no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/120.FLS.498-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/07/1985), residente e domiciliado Rua Taperaçu, 210, CEP: 08220-110, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Joaquim da Silva 
Nascimento e de Maria Lucia da Silva Nascimento. JULIANA ALVES FIRMINO, estado 
civil solteira, profissão atendente, nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital 
(CN:LV.A/098.FLS.188-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de 
mil novecentos e noventa (30/01/1990), residente e domiciliada Rua Juciri, 22, CEP: 
08220-100, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivanildo Pereira Firmino e de Espedita Alves de Oliveira Firmino.

MATEUS PINHEIRO AROUCHA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em Ma-
tinha, Estado do Maranhão (CN:LV.A/021.FLS.207 MATINHA/MA), Matinha, MA no dia 
três de março de mil novecentos e noventa e oito (03/03/1998), residente e domicilia-
do Rua Professor Hasegawa, 1200, apartamento 34-F, neste Distrito, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvan Silva Aroucha e de Dulcineia de Jesus Soares 
Pinheiro. ISABEL VIEIRA LOPES, estado civil solteira, profissão educadora social, nas-
cida em Itaituba, Estado do Pará (CN:LV.A/099.FLS.048-2º OFÍCIO DE ITAITUBA/PA), 
Itaituba, PA no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa (20/06/1990), residente 
e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 173, casa 01, CEP:08260-090, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Araújo Lopes e de Edinólia Vieira Lopes.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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