
Chegamos em 
julho! Bem no 
meio do ano.
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AgroNews

Congresso apontará caminhos para ampliar  
a sustentabilidade no agronegócio

O 21º Congresso Brasileiro do Agronegócio, uma iniciativa da 
ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio em parceria com a 
B3, a bolsa do Brasil, apresentará uma análise sobre a sustentabi-
lidade no agronegócio brasileiro que, nas últimas quatro décadas, 
introduziu práticas agrícolas que ampliaram a conservação dos 
biomas nacionais, como o plantio direto, a integração lavoura-
-pecuária-floresta (ILPF), a fixação biológica de nitrogênio. O 
evento acontece no dia 1º de agosto, em formato híbrido e as ins-
crições para participar tanto no modo presencial como no virtual 
estão abertas. Para realizar seu credenciamento, basta acessar 
o site oficial (https://congressoabag.com.br/). O 21º Congresso 
Brasileiro do Agronegócio tem como tema central Integrar para 
Fortalecer.Além de Agronegócio: Meio Ambiente e Mercados, 
a programação terá mais três painéis: Geopolítica, Segurança 
Alimentar e Interesses; Agronegócio: Tecnologia e Informação; e 
Agronegócio: Perspectivas 2023/2026.

AI/ABAG

Com tecnologias de ponta e estratégias de venda cada vez mais 
redefinidas, a China se consolidou como o país que mais fatura com 
e-commerce. É também o primeiro país do mundo em que as vendas 
online ultrapassaram a soma de todas as vendas feitas em lojas físicas, 
segundo o Trade International Administration.   

O que o marketplace chinês tem a ensinar ao 
nosso e-commerce
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A expressão “Dívida Tributária Complexa” carrega em seu contexto 
uma série de mitos, sendo considerada quase sempre como impagável. 
Porém, esta visão revela certas limitações, seja desconhecimento da 
legislação, regras processuais ou mesmo de ferramentas para o seu 
adequado gerenciamento.   

Dívidas tributárias complexas: soluções 
inteligentes garantem bons resultados

Gerar vendas pode ser um desafio para pequenas empresas, mas o 
marketing digital para e-commerce pode reduzir frustrações.   

O que impede o crescimento do marketing 
digital nas pequenas empresas

Uma das principais estratégias para as marcas alavancarem as ven-
das é utilizarem campanhas que remetem à emoção, principalmente 
o amor.    

Marcas utilizam a linguagem do afeto para 
se conectar aos consumidores
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Apenas 1% dos municípios brasileiros 
estão aptos a receber o 5G

Às vésperas do prazo para a 
chegada do 5G no país, pouco mais 
de 1% das cidades brasileiras estão 
prontas, do ponto de vista legal, 
para receber a nova tecnologia. 

No fim de junho, apenas 100 dos 5.568 mu-
nicípios espalhados pelo território nacional 

tinham leis atualizadas para a instalação de 
antenas de transmissão da quinta geração de 
internet móvel. Os dados são da Associação 
Brasileira de Infraestrutura para as Telecomu-
nicações (Abrintel).  

Dos cem municípios com legislações atualiza-
das até 30 de junho, 16 deles são capitais, que 
serão as primeiras cidades a receber o 5G, de 
acordo com o cronograma do governo federal. 
São elas: Manaus, Fortaleza, Brasília, Vitória, 
São Luís, Campo Grande, Curitiba, Recife, Tere-
sina, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Porto 
Velho, Boa Vista, Florianópolis e São Paulo. As 
câmaras municipais e prefeituras devem alinhar 
suas normas à Lei Geral de Antena, que edita 
as normas gerais sobre o tema. 

“Algumas legislações municipais precisam se 
adaptar à realidade atual para acelerar a implan-
tação do 5G. E as capitais que já modernizaram 
suas normativas poderão rapidamente contar 
com os benefícios da nova tecnologia", explica 
o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em 
notícia publicada no site do ministério.

  
Diante da situação, o Ministério das Comuni-

cações adiou de julho para o fim de setembro 
o prazo recomendado para que as capitais 
estejam prontas para implementação da nova 
tecnologia. 

“O edital previa que ia começar a instalação 
do 5G em julho, podendo inaugurar até setem-
bro. E no próximo mês, já teremos o 5G puro 
em várias capitais, além de outras tantas ainda 
em agosto", afirmou Faria, na reportagem do 
ministério. "Todas as capitais brasileiras terão 
o 5G já neste ano", completou o ministro. Se-
gundo o governo, o novo prazo para instalação 
do 5G também atende demanda das operadoras 
que apontaram problemas, como as restrições 
sanitárias na China por causa da Covid-19, en-
cerrada somente no fim de maio, que prejudicou 
a entrega de equipamentos pela indústria.  
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Em novembro do ano passado, a Anatel ven-
deu os lotes de frequência de 5G aos investidores 
interessados em explorar a nova tecnologia no 
país. O 5G promete revolucionar a sociedade 
em todas as áreas, da medicina à economia, 
passando pela indústria, comércio e serviços 
privados e públicos. O Ministério das Comuni-
cações estima que o 5G possa gerar mais de US$ 
1 trilhão em investimentos diretos e indiretos 
no país, nos próximos 20 anos. 

Para os especialistas, trata-se de uma grande 
oportunidade para o desenvolvimento nacional. 
“Investimentos muito relevantes serão reali-
zados na infraestrutura de Telecom do país. 
Isso significa geração de empregos, impostos 
e, principalmente, potencial de desenvolvi-
mento econômico e inclusão digital”, explica 
José Ronaldo Rocha, sócio da EY e líder de 
consultoria para o setor de Tecnologia, Mídia 
& Entretenimento e Telecomunicações. 

Pelo cronograma estabelecido pela Anatel, 
a chegada do 5G vai ocorrer de forma gradual 
ao longo dos próximos oito anos. Os primeiros 
consumidores a serem atendidos, até 29 de 
setembro deste ano, serão os moradores das 
capitais dos Estados e do Distrito Federal. O 
processo nas capitais deve ser concluído até 
2024. Em seguida, serão contemplados os 
municípios de acordo com a sua população, 
partindo daqueles com população igual ou su-
perior a 500 mil habitantes, que devem receber 
o 5G até 2025. 

O processo deverá estar totalmente concluído 
até dezembro de 2030, com o atendimento a 
1.700 localidades (distritos), grande parte delas 
em lugares remotos. 

Para que esse cronograma seja concretizado, 
é necessário investir em infraestrutura ade-
quada para a transmissão do 5G. De acordo 
com os especialistas, a nova tecnologia exige 
a instalação de cinco a dez vezes mais antenas 
do que o 4G. 

O aumento se justifica pela sofisticação da 
nova tecnologia, como o fato da velocidade de 
transmissão ser vinte vezes mais rápida em com-
paração ao 4G e as conexões entre as pessoas 
e objetos serem muito mais avançadas do que 
hoje em dia.  O 5G também permite a conexão 
entre pessoas e aparelhos, chamada de Internet 
das Coisas. Conhecida pela sigla IoT (do inglês 
Internet of Things), será possível uma verda-
deira revolução no cotidiano das pessoas, como 
a instalação de objetos inteligentes que vão se 
comunicar por meio de ordens de seus usuários. 

Será possível, por exemplo, programar as 
compras conforme o esvaziamento da geladeira 
e as luzes da casa vão acender de acordo com 
as necessidades do proprietário, evitando des-
perdício de energia. Cirurgias médicas remotas 
serão comuns e as cidades serão muito mais 
seguras e eficientes para os cidadãos, tonando 
possível a concretização das chamadas cidades 
inteligentes. - Fonte: Agência EY.

GAstOs CORPORAtIvOs EM  
uM CENáRIO DE INFLAçãO

    Leia na página 4
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Foto: ANSA

Bóson de Higgs voltando à ativa
Exatos 10 anos após a confirmação da existência do Bóson de 

Higgs, o acelerador de partículas LHC, da Organização Europeia 
para Pesquisa Nuclear (Cern), está  voltando a explorar o mun-
do subatômico com colisões em energias nunca antes vistas. O 
Grande Colisor de Hádrons, maior acelerador de partículas já 
construído pela humanidade, entrou em seu terceiro ciclo de 
atividades, após ter passado os últimos três anos em manutenção. 
O LHC lançará feixes de partículas a velocidades próximas à da 
luz em um túnel de 27 km situado abaixo da fronteira entre Suíça 
e França, gerando colisões de até 13,6 trilhões de elétron-volts, 
número inédito para um experimento humano. O acelerador 
funcionará ininterruptamente por quase quatro anos, e os físicos 
estimam coletar o dobro da quantidade de dados obtida até agora 
(ANSA).    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Planos de saúde
O setor de saúde suplementar totali-

zou, em maio, 49,6 milhões de usuários 
em planos de assistência médica e 29,6 
milhões em planos odontológicos. Os 
dados foram divulgados ontem (6) 
pela ANS. No comparativo com maio 
de 2021, o setor registrou evolução de 
beneficiários em planos de assistência 
médica em 24 unidades federativas, 
sendo São Paulo, Minas e Santa Cata-
rina os que tiveram o maior ganho em 
números absolutos (ABr).
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Por que 
se desconectar 

da internet?

Andamos resolvendo 
problemas, 
respondendo 
mensagens, assistindo 
um vídeo, comprando 
algum produto, 
ocupados com 
várias coisas que se 
apresentam diante de 
uma tela

O mundo hoje cabe 
na palma de nossas 
mãos e tudo isso 

fascina qualquer um, seja 
uma criança de um ano ou 
um idoso, de 70 anos. E, se 
perguntarmos a uma pessoa 
porque fica tanto tempo no 
celular, ela sempre terá uma 
resposta que justifique e 
“convença”.

E assim, alterações neu-
roquímicas vão surgindo 
no cérebro humano, com 
uma nova “droga”, mas, 
agora, lícita, e que vem, 
muitas vezes, disfarçada de 
trabalho ou conhecimento, 
de informação. E para não 
ficar para trás, fica-se atrás 
de um objeto que escraviza. 
E aqui está o problema.

É comum querermos 
proteger e privar crianças 
e adolescentes do uso 
constante do celular, impor 
regras para o manuseio e 
acesso a este tipo de tecno-
logia. E essa atitude não está 
errada, pois tais estímulos 
têm sido como uma bomba 
para a estrutura cerebral 
deles; e já têm revelado os 
seus efeitos nocivos a longo 
prazo. 

Mas a questão é o quanto 
os adultos, responsáveis 
por essas crianças e ado-
lescentes, não conseguem 
se desconectar da internet, 
sempre com o discurso de 
que é necessário para o 
trabalho, estudo, quando 
na verdade se gasta boa 

parte do tempo nas mídias 
sociais e afins. É preciso 
lembrar que o primeiro 
comportamento da criança 
é o imitativo, ou seja, ela 
reproduz o ato, sem saber 
exatamente o que significa, 
e o faz por pura e exclusiva 
imitação. 

Sendo assim, seria inte-
ressante olhar com muita 
franqueza o comportamen-
to da família com a tecnolo-
gia e, posteriormente, fazer 
uma análise de quanto as 
crianças o reproduzem em 
seu próprio comportamen-
to. Se for honesto, encon-
trará muito de você neles. 
Até mesmo o “vício” pela 
tecnologia, especificamente 
pelo uso do celular, ficará 
explícito.

Quanto tempo você con-
segue ficar sem olhar o celu-
lar? Um minuto, dez, trinta? 
Duas horas? Um período 
completo, seja manhã, tarde 
ou noite? E ao acessar, o que 
tem buscado? Lembre-se, 
quando existe o desejo de 
introduzir bons hábitos fa-
miliares e excluir os maus, é 
o comportamento da família 
que precisa mudar. 

É importante reconhecer-
mos nossos limites. Pois é a 
partir do autoconhecimento 
que o autodomínio vem, e 
assim, novos comportamen-
tos são introduzidos, para 
novos hábitos se firmarem. 
Não adianta cobrar do outro 
e não ser exemplo. Mude 
você primeiro e promova 
essa mudança coletiva. 

Você verá que sua an-
siedade diminuirá, sua 
criatividade e memória 
irão melhorar e enxergará 
a vida de uma forma que há 
tempos não via.

(*) - É psicóloga, especialista em 
saúde mental, e missionária 

da Comunidade Canção Nova. 
Atua com Terapia Cognitiva 
Comportamental; no campo 

acadêmico, clínico e empresarial.

Aline Rodrigues (*)

Para ajudar profis-
sionais no ramo de 
serviços a oferecer 

um atendimento de qua-
lidade e atrair cada vez 
mais clientes, o GetNinjas, 
aplicativo de contratação 
de serviços, elencou dicas 
que te ajudarão a fidelizar 
leads. Confira:
 1) Trabalhe a empatia 

- Da mesma forma que 
ouvimos o desabafo 
de um amigo, é im-
portante ter o mesmo 
cuidado ao escutar a 
necessidade de um 
cliente. Entender todo 
o contexto também 
vai te ajudar a pensar 
na melhor solução e 
que pode ser bem es-
pecífica, dependendo 
da situação de cada 
cliente. 

  E para não haver ruído 
na comunicação, anote 
tudo e faça perguntas 
sobre os pontos que 
não ficaram claros. 
Quanto mais você en-
tender sobre o proble-
ma do seu cliente, me-
lhor será para definir a 
solução. Lembre disso! 

 2) Venda seu peixe - 

Quanto mais você entender sobre o problema do seu cliente, 
melhor será para definir a solução.

Ao primeiro sinal de queda na 
temperatura, principalmente em 
regiões onde os termômetros já 
costumam registrar números mais 
baixos, começa a corrida em busca 
de aquecedores elétricos. Mas o que 
deve ser levado em consideração 
na hora da escolha do modelo ideal 
para a sua casa? O que é o principal? 
Preço, potência do aparelho, gasto 
de energia? Sim, esses são pontos 
importantes, mas o principal é a 
segurança.

Segundo a Associação Brasileira de 
Conscientização para os Perigos da 
Eletricidade, a região Sul registrou 
em 2021 o maior número de aciden-
tes - 197 - por incêndios de origem 
elétrica, com 16 mortes. Essas são as 
conhecidas situações de sobrecarga, e 
a maioria ocorre dentro de ambientes 
residenciais.  

“Aquecedores elétricos portáteis 

são fáceis de comprar e de usar. Mas 
é preciso ter cuidado na hora de es-
colher o modelo. 

É importante selecionar um fabri-
cante conhecido no mercado e que 
conte com o selo de certificação do In-
metro. A certificação para aparelhos 
eletrodomésticos existe para garantir 
a segurança elétrica dos produtos”, 
diz Igor Moreno, Gerente de Produtos 
Elétricos, da TÜV Rheinland, empre-
sa global especializada em certifica-
ção e ensaios de produtos. Observar 
a potência do aparelho na hora da 
compra também é fundamental para 
garantir a segurança. 

O ideal é que o aparelho tenha uma 
tomada de 20 amperes - que possi-
bilita ao consumidor que aparelhos 
com potência superior a 1000W sejam 
conectados de forma segura à rede 
elétrica. “A tomada e a rede elétrica”, 
diz o especialista, “precisam estar 

dimensionadas para suportar essa 
corrente, evitando o derretimento 
das conexões e cabos, e, consequen-
temente, um incêndio”.

Outro ponto que deve ser observa-
do é a oferta do recurso de proteção 
contra superaquecimento. Nesse 
caso, um interruptor, que funciona 
como um sensor, detecta quanto o 
aparelho internamente atinge uma 
temperatura considerada insegura e 
desliga a unidade de forma automá-
tica, para evitar problemas. 

Igor destaca “em caso de dúvida 
sobre qual o melhor aparelho para a 
sua casa, consulte um eletricista. Ele 
vai indicar a melhor marca, potência 
necessária para o seu ambiente e, 
principalmente, vai verificar a sua 
rede elétrica. Não coloque a sua 
segurança em risco”.  Fonte e mais 
informações: (https://www.tuv.com/
brasil/br/).

Cinco dicas para dar um up 
no atendimento ao cliente

Aos empreendedores, não é nenhuma novidade que o consumidor está cada vez mais exigente. Por 
outro lado, proporcionar uma boa experiência aos clientes ainda pode ser um desafio diário para muitos. 
Um dos fatores que pode ajudar sua marca a superar tal obstáculo é prestar um bom atendimento

 4) Mantenha contato 
no pós-atendimento 
- Após proporcionar 
uma ótima experiên-
cia, peça para o seu 
cliente avaliar o seu 
trabalho e guarde o 
contato dele para o 
caso de ser necessário 
realizar outros serviços 
futuramente. Além 
disso, peça para o seu 
cliente indicar para 
amigos que estejam 
precisando de uma 
ajudinha! 

 5) Aprender nunca é de-
mais - Para aprimorar 
o atendimento, você 
também pode buscar 
treinamentos por meio 
de cursos, que ajudem 
na capacitação do seu 
negócio. O Academia 
Ninja, por exemplo, 
é um um projeto do 
GetNinjas que conta 
com uma série de con-
teúdos educativos para 
auxiliar prestadores de 
serviço a aperfeiçoa-
rem suas habilidades 
profissionais. - Fonte 
e outras observações: 
(https://www.getnin-
jas.com.br/).

Desenvolver uma rela-
ção de confiança será 
primordial neste mo-
mento, já que o cliente 
não te conhece. Conte 
sobre a sua experiência 
no ramo de atuação, 
detalhe um pouco mais 
sobre os tipos de ser-
viços que você exerce 
e o convença sobre o 
custo-benefício em te 
contratar. Se você já 
entendeu a real neces-
sidade do seu cliente, 
agora ajudá-lo será 
mais fácil.

 3) Converse com o 
cliente durante o 

atendimento - Depois 
de negociar como será 
feito o serviço e ali-
nhar todos os detalhes, 
não se esqueça que 
o atendimento ainda 
será crucial durante a 
realização do serviço. 
Ao longo do processo, 
pergunte a opinião do 
cliente e certifique-se 
de que o trabalho está, 
de fato, atendendo as 
necessidades dele. Se 
houver algum ajuste a 
ser feito, você ainda 
terá tempo hábil para 
corrigir e acertar os 
detalhes.
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#tenhacicatrizes

Augusto Roque

Chegamos em julho! Bem no meio 
do ano.

Alessandro Saade

E o que você fez até aqui?

Entregou metade da meta do ano? Teve que 
ajustar a rota para continuar seguindo em frente? 
Chegou na metade daquele objetivo pessoal? 
Passou do limite? Perdeu o ritmo? Está atrasado 
ou adiantado com as entregas?

Volta e meia paro para refletir sobre este 
conceito de tempo dividido em anos, meses, 
dias... É importante termos prazos definidos, 
indicadores e metas para acompanharmos 
nossa evolução e desafias nossos limites. Um 
pouquinho a cada vez.

Por muito tempo, faz tempo, fui atleta de com-
petição e no esporte aprendemos que primeiro 
precisamos vencer nossos limites, melhorar 
nossos números, antes de tentar vencer um 
oponente. Você contra você é sempre a melhor 
forma de evoluir. E vencer o adversário acontece 
naturalmente. Mas no esporte, sempre tem que 
haver um perdedor da partida. Por melhor que 
você esteja, naquele dia, o melhor, seu e do 
seu time, podem não ter sido suficientes para 
vencer. Mas ainda assim é uma evolução e um 
aprendizado.

Trazendo a metáfora para o mundo do trabalho 
e do empreendedorismo, precisamos a cada 

dia buscar mais eficiência, reduzir o custo da 
produção, desenvolver nossos colaboradores, 
entender melhor o cliente e adequar produtos 
e serviços para que não fiquem obsoletos.

Desenvolver continuamente o seu time de 
colaboradores os tornará mais ativos, mais 
críticos e mais proativos, colaborando com o 
desenvolvimento do negócio.

Errar tentando acertar conta ponto. Ajuda a 
entender os caminhos e a buscar novas soluções. 
Errar é bem melhor que não tentar. Só não vale 
repetir o erro. Ele deve ser um aprendizado.

Então, junte seu time, olhe para trás e busquem 
entender onde podem melhorar o que fizeram 
nos primeiros seis meses do ano: erros, acertos, 
aprendizados.

O mercado também mudou, de quando você 
desenhou seu plano para 2022. E muito! Agora 
você está bem no meio do ano. Mais próximo do 
fim e com seis meses de experiência para navegar 
o próximo semestre. Isso é valioso!

Se faz sentido para você, deixo aqui algumas 
provocações:

Caso ainda não tenha feito, olhe para fora e 
ajuste as premissas - a guerra pós pandemia 
bagunçou ainda mais o cenário econômico e 
político internacional, impactando em nosso 
mercado doméstico;

Atenção aos indicadores internos e externos - 
eles contam muito sobre os rumos do mercado 
e do seu negócio.

Olhe para dentro e entenda quais projetos 
podem ser postergados para o próximo ano e 
quais precisam ser acelerados - com as mudanças 
no mercado, as prioridades da estratégia podem 
ter mudando;

Proteja as pessoas. Elas são o que há de mais 
valioso - mantenha um canal de comunicação 
aberto com o time. Todos alternam momentos 
de protagonistas e coadjuvantes. É importante 
manter o time bem informado, protegido e inte-
grado. Dê sempre a resposta às suas perguntas, 
mesmo que não seja a que eles gostariam de ouvir.

Entenda onde deve investir no desenvol-
vimento do seu time. Novas competências 
passaram a ser necessárias, assim como no-
vas atitudes - senso de urgência, trabalho em 
equipe e dor de dono passam a ter ainda mais 
importância.

Reveja processos e infra. Hoje é possível fazer 
mais com menos, se estiver bem estruturado e 
treinado - mas o time tem que comprar, senão 
tudo trava.

E cuide da cultura. Ela é essencial para 
a sobrevivência de qualquer empresa - seja 
transparente, objetivo, coerente e consistente. 
Mudança é lenta e precisa de determinação.

Lembre-se que a gestão de um negócio é 
composto de diversos pequenos momentos 
com seu time, acertando, errando, aprendendo, 
corrigindo, celebrando... E nunca será uma linha 
reta. São altos e baixos contínuos, que no final 
do tempo combinado, estará melhor do que no 
começo. Tenha disciplina e resignação nas desci-
das, aprenda rapidamente com cada uma delas. 
E humildade, respeito e energia nas subidas.

Boralá? Tenha cicatrizes. E aprenda com elas!

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é 
também executivo, autor, professor, palestrante e mentor.  

Possui mais de 30 anos de experiência atuando com 
grandes empresas e startups brasileiras, tornando-se 

referência no universo do empreendedorismo no Brasil. 
Formado em Administração pela UVV-ES, com MBA 

em Marketing pela ESPM e mestrado em Comunicação 
e Mercados pela Cásper Líbero, especializou-se em 

Empreendedorismo pela Babson College e em Inovação 
por Berkeley. Atualmente é Superintendente Executivo 

do ESPRO, instituição sem fins lucrativos que há 40 anos 
oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção 

no Mundo do Trabalho.

Aquecedores elétricos: tenha 
ambientes aquecidos e seguros



OKR contribui para 
o bem-estar de cada 
integrante do time

Pessoas felizes tendem 
a produzir mais e 
muito melhor

O trabalho é o local 
onde os profissionais 
costumam passar 

mais tempo durante o dia, 
tendo suas respectivas roti-
nas. Por essa razão, é impor-
tante manter um ambiente 
saudável, para que todos 
os colaboradores possam 
desenvolver seu potencial 
da melhor maneira.

Segundo pesquisa reali-
zada pelo Top Employers 
Institute, cerca de 76% das 
melhores empresas globais 
se preocupam com o nível de 
estresse, carga de trabalho 
e qualidade de vida de seus 
colaboradores. Desta forma, 
o sucesso obtido por essas 
organizações comprovam 
que cuidar do bem-estar 
dos funcionários é essencial 
para o crescimento de um 
negócio.

Cabe à empresa dispo-
nibilizar itens básicos, e 
devemos reforçar que são 
básicos, o mínimo necessá-
rio, para que os profissionais 
possam trabalhar de forma 
satisfatória, como recursos 
e equipamentos para que 
seja possível exercerem 
suas tarefas. É primordial 
que o local possua uma 
estrutura de qualidade, 
assim como segurança, 
iluminação, temperatura, 
sonoridade, ventilação, 
alocação e higiene.

Além disso, construir um 
ambiente com condições 
adequadas é uma questão 
maior do que promover o 
bem-estar, sendo um fator 
obrigatório que as empresas 
devem fornecer aos seus 
funcionários. Um ambiente 
de trabalho desfavorável faz 
com que o time não se sinta 
bem, o que consequente-
mente vai levar à insatisfa-
ção e baixa produtividade. 

É preciso que o líder saiba 
o que gera felicidade nas 
atividades profissionais. 
Ter esse conhecimento é 
importante, porque per-
mite o desenvolvimento 
de estratégias e ações que 
busquem tornar o ambiente 
de trabalho mais saudável e 
prazeroso. 

Promover a saúde física, 
mental e emocional do 

colaborador também se 
tornou uma questão cada 
vez mais necessária. E isso 
passa longe de colocar um 
tobogã, piscina de bolinhas 
ou uma mesa de ping pong. 
Estamos falando de propó-
sito claro, liderança apoia-
dora, processos de trabalho 
adequados, além dos itens 
já mencionados.

Para obter êxito, o gestor 
precisa avaliar o clima orga-
nizacional, procurando en-
tender quais fatores ajudam 
a melhorar o bem-estar da 
equipe e quais prejudicam o 
seu desenvolvimento. Dian-
te disso, o OKR - Objectives 
and Keys Results - Objetivos 
e Resultados Chaves, pode 
ser útil no processo de es-
truturação das estratégias 
para melhorar o ambiente 
da empresa.

Afinal, a partir do mo-
mento que cria-se o en-
tendimento de que cada 
integrante do time importa, 
o cenário muda. As pessoas 
não são iguais e possuem 
sentimentos distintos sobre 
o que “bem-estar” pode 
representar. Às vezes, uma 
situação boa para um, pode 
incomodar o outro. Sendo 
assim, o OKR pode auxiliar 
a definir objetivos e metas 
com clareza, para que os 
colaboradores passem a 
concordar entre questões 
coletivas.

Desta forma, é possível 
construir um diálogo, onde 
todos podem ser livres 
para pontuar o que lhes 
incomoda, com o intuito 
de promover um bem-estar 
geral e não só de alguns 
integrantes. E aqui estamos 
falando de um ambiente de 
trabalho onde as relações 
estabelecidas são de con-
fiança, outro item básico a 
ser fornecido pela empresa.

A ferramenta do OKR, por 
possuir ciclos mais curtos, 
vai permitir ajustes constan-
tes, apontando periodica-
mente o que deve melhorar 
e o que deve permanecer, 
garantindo um entendimen-
to maior entre os aspectos 
da cultura organizacional e 
a qualidade de vida. 

(*) - Especialista na implementação 
do método OKR, fundou a 

Pragmática Consultoria em Gestão, 
com o objetivo de ajudar outras 

organizações em suas jornadas de 
transformação e gestão (https://www.

gestaopragmatica.com.br/).

Pedro Signorelli (*)

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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NEC LATIN AMERICA S.A
CNPJ N° 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2022
Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2022, às 9h (nove horas), na sede social da Nec 
Latin America S.A., na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Torre II, conjuntos B 501 e B 502, em São 
Paulo, Estado de São Paulo. Convocações: Dispensadas devido à presença da totalidade dos acionis-
tas. Quorum: Presentes os Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital votante da Com-
panhia, conforme assinaturas nesta ata. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Yasushi Tanabe, Presidente do 
Conselho de Administração, que nomeou para servir de Secretária a Sra. Ana Maria Ferraz do Amaral 
Ravaglia Duarte, advogada. Ordem do Dia: (A) Aceitar a renúncia do Conselheiro de Administração 
Sr. Toshyia Matsuki e (B) Eleição dos membros do Conselho de Administração. Deliberações: Por 
unanimidade de votos dos acionistas com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
foi deliberado e aprovado: (A) Aceitar a renúncia do conselheiro de administração Sr. Toshyia Matsuki 
e B) Eleger para compor o Conselho de Administração da Sociedade para um mandato válido até a 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no primeiro quadrimestre do ano de 2024 ou, até a eleição 
de novos Conselheiros os Srs. Tetsuo Fukano e Mitsuhiro Murooka, ambos japoneses, casados, 
residentes e domiciliados em Tóquio, Japão, e neste ato representados por procuração pelo Sr. Yasushi 
Tanabe, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular 
do RNE F035249L e inscrito no CPF/MF sob o nº 241.933.298-95, e o Sr. Yasushi Tanabe, acima 
qualifi cado,  sendo o Presidente do Conselho o Sr. Yasushi Tanabe e o Substituto do Presidente do 
Conselho o Sr. Tetsuo Fukano. Os administradores eleito s declaram não estar Incursos em nenhum 
crime que os impeça de exercer atividades comerciais. Encerramento: Nada mais havendo a tratar 
e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessá-
rio à lavratura da presente que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas 
presentes e pelos membros da Mesa Diretora. (a.a.) Yasushi Tanabe - Presidente, Ana Maria Ferraz 
do Amaral Ravaglia Duarte - Secretária, Acionistas: NEC Corporation - p.p. Yasushi Tanabe e Yasushi 
Tanabe. São Paulo 28 de abril de 2022. Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte: Secretária. 
JUCESP nº 317.866/22-9 em 24/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1001309-40.2017.8.26.0003.  A Drª. Cristiane Vieira, Juíza 
de Direito da 1ªVC do Foro Regional XV – Butantã S/P. Faz Saber a  Giovana Amaral Lahoz,  que 
União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 11.446,97. Devidamente 
atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente 
ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.  O 
réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 26 de Maio de 2022 

Fábio Lima (*)
 
A influência da gestão de 

custos em uma administra-
ção é enorme, e sua eficácia é 
uma forma de contabilidade 
gerencial que ajuda a iden-
tificar despesas futuras em 
uma empresa para reduzir o 
excesso de orçamento. 

Quando o gerenciamento 
minucioso de todas as infor-
mações de custos é aplicado 
a um projeto específico, os 
gastos esperados no negócio 
são analisados na fase inicial 
do período de planejamento, 
com o objetivo de driblar a 
estagnação e acelerar seu 
crescimento. 

Planejar antes de agir é a 
forma mais comprovada de 
eficiência no resultado. Por 
isso, o chamado diagnóstico 
prévio, para ter clareza, es-
clarecimento do estado atual 
da empresa e também da 
qualidade da visão de longo 
prazo são fundamentais para 
iniciar um planejamento e 
atingir os resultados espe-
rados. 

Muitas empresas desen-
volvem planejamento es-
tratégico dentro de uma 
estrutura de curto, médio e 
longo prazos que ajudarão 
a manter o foco e assim ter 
melhor efetividade no uso 
dos recursos para alcance 

Planejar antes de agir é a forma mais comprovada de eficiência 
no resultado.

Sofia Gancedo (*)

Há menos de uma década, algumas iniciativas que 
combinaram imóveis e tecnologia deram origem ao 
nascimento do termo Proptech. Moldado a partir da 
inovação e com inúmeros projetos em andamento ao 
redor do mundo, o ponto de virada desse conceito na 
América Latina pode ser marcado em 2019, quando o 
investimento de capital de risco em proptechs latinas 
cresceu mais de 400% e acumulou US$ 603 milhões, 
segundo o Pitchbook. 

No ano passado, o segmento recebeu US$ 1,3 mi, se-
gundo estudo da Endeavor. O boom dos investimentos 
fez com que a modernização tecnológica do mercado 
imobiliário deixasse de ser uma conta pendente e se 
tornasse uma realidade. No entanto, a margem de 
crescimento continua alta para a América Latina, con-
siderando que já existem 22 unicórnios proptech no 
mundo, sendo doze da China e dez dos Estados Unidos. 

O mercado tem lugar para diferentes alternativas. 
Existem startups que cuidam de todo o processo de 
venda: desde a avaliação de um apartamento até o ge-
renciamento de papelada e burocracia. Com a pandemia, 
também proliferaram propostas de passeios virtuais e 
videochamadas para visitar os locais de aluguel. 

Essa iniciativa também foi replicada pelas tradicionais 
imobiliárias que aceleraram o processo de digitalização 
durante o período de medidas restritivas, segundo re-
latório da Zonaprop na Argentina. 

As proptechs também apareceram com funcionali-
dades mais específicas, como administração de con-
sórcios ou locação e gestão da casa própria quando 
alguém sai de férias (estilo Airbnb com nicho mais 
específico). Como efeito da virtualidade, aumenta-
ram as alternativas de investimento para adquirir 
apartamentos em qualquer cidade do mundo ou, até 
mesmo, parte do imóvel, como agora é possível por 
meio de plataformas de crowdfunding. Esse novo 
fenômeno econômico valerá US$ 93 bi em 2025, se-
gundo o Banco Mundial.

Aos poucos, o mundo dos investimentos foi ficando 
sem fronteiras e as condições macroeconômicas se 
tornaram um fator decisivo. A aposta das empresas pri-
vadas não precisa ser por um desenvolvedor conhecido 
em um canteiro de obras, mas por meio de plataformas 
confiáveis em cidades que oferecem condições previ-

Como efeito da virtualidade, aumentaram as alternativas de 
investimento para adquirir apartamentos em qualquer cidade.

Gestão de custos e 
planejamento a longo prazo

Gestão de custos é o processo de planejar e controlar efetivamente os custos envolvidos em um negócio. 
É considerada uma das tarefas mais desafiadoras no gerenciamento de negócios e seu processo envolve 
diversas atividades, como coletar, analisar, avaliar e relatar estatísticas de custos para orçamento

possa identificar e corrigir 
rotas durante o caminho e 
não ser mais refém das sur-
presas ou do acaso que em 
muitos casos causam danos 
irrecuperáveis. 

Frente às transformações 
de negócios e mudanças 
drásticas ocorridas ao longo 
dos anos – em especial após 
a pandemia do novo Corona-
vírus – é imprescindível para 
toda empresa se reinventar, 
renovar e adaptar o mais 
rápido possível aos novos ce-
nários que venham a surgir. 

É importante salientar que 
apesar de não ser garantido 
êxito ao final de todas as 
etapas de planejamento 
desse processo – que não é 
simples – o desenvolvimento 
de estratégia irá ao menos 
suavizar as ineficiências da 
empresa, e potencializar os 
pontos fortes, não desper-
diçando recursos preciosos 
como tempo e dinheiro. 

O sistema implantado pro-
piciará maior possibilidade 
de sucesso empresarial, 
evitando virar estatística e 
se tornar mais um empre-
sário que fecha as portas no 
primeiro ano de abertura de 
sua empresa.

(*) - É consultor e mentor especialista 
em gestão empresarial, CEO da 

LCC - Light Consulting e Coaching 
(lightconsulting.com.br).
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das metas, garantindo cons-
tâncias das ações e disciplina 
na execução das tarefas. 
O curto prazo geralmente 
envolve processos que mos-
tram resultados dentro de 
um ano. As empresas visam 
planos de médio prazo a 
resultados que levam vários 
anos para serem alcançados. 

Já os planos de longo pra-
zo incluem as metas gerais 
da empresa estabelecidas 
há quatro ou cinco anos no 
futuro, e geralmente se ba-
seiam no alcance das metas 
de médio prazo. Dessa ma-
neira, o planejamento ajuda 
a concluir tarefas de curto 
prazo, mantendo em mente 
as metas de longo prazo 
e a saúde financeira geral 

de uma organização, que 
permitirão seu crescimento 
sustentável. 

Um plano de longo prazo 
é conduzido em um nível 
estratégico e começa com 
o estabelecimento de me-
tas definidas e a análise de 
métodos para alcançá-las, 
com base nos resultados 
avaliados do SWOT – técni-
ca utilizada para identificar 
oportunidades e fraquezas 
nos negócios que permiti-
rão uma melhor tomada de 
decisão quando necessário.

Para maior chance de su-
cesso, esses dados devem 
ser sempre atualizados, 
considerando as condições e 
previsões atuais do mercado, 
para que, desta maneira, 

Mercado imobiliário 
se renova na era digital

síveis. A parte positiva é que os governos interessados 
terão que competir centímetro a centímetro para atrair 
renda econômica. 

No mercado imobiliário digital, os investidores se 
perguntam por que apostariam em uma determinada 
cidade em vez de se inclinarem para lugares mais segu-
ros, como Detroit ou Chicago, a apenas alguns cliques 
de distância. Depois das graves consequências deixadas 
pela pandemia, o setor imobiliário segue inovando graças 
ao mercado digital. A extensão desse crescimento terá 
que ser monitorada de perto este ano, especialmente 
durante o terceiro trimestre. Desde 2021, foram inves-
tidos US$ 292 bi no setor em todo o mundo, 77% a mais 
do que o mesmo período do ano anterior.

Não há dúvida de que o mercado está efervescente 
e as propostas de valor estão alavancando o setor 
imobiliário na América Latina. Mas além da tecnologia 
que essas iniciativas fornecem por si só, as proptechs 
geram novas oportunidades sob medida e propostas 
mais específicas que possivelmente permitem a chegada 
de novos – e até menores – investidores. Beneficiada 
pelas qualidades do mercado digital, a nova era do setor 
imobiliário está só começando.

 
(*) - Licenciada em Administração de Empresas pela Universidade de San 

Andrés, mestre em Economia pela Eseade e laureada com o prêmio Globant 
Awards (Women that Build), é co-fundadora e COO da Bricksave.
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Não é de hoje que empresas dos mais variados tamanhos têm sofrido com a alta dos preços causada em grande parte pelo 
efeito da contingência sanitária, atualmente acentuada na China e no Sudeste Asiático, pelo lento retorno dos trabalhadores  

às atividades produtivas e, também, pela guerra em curso em parte da Europa. Assim, governos de todo o mundo  
têm oferecido programas econômicos que buscam desacelerar os efeitos desse fenômeno preocupante. 

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 07 de julho de 20224
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 capacidade de liquidez dela, o que a leva à criação de 
uma lacuna – cada vez maior – nas finanças da empresa. 
O grande risco em casos como esse é gerar um endivi-
damento tão expressivo que acabe por comprometer a 
capacidade operacional da sua empresa e gerar atrasos 
em áreas essenciais. 

Rodrigo Morelli (*)

Embora tenham sido úteis em curto prazo, a verdade é que 
esses programas econômicos não foram suficientes para 
conter a instabilidade dos mercados e a desaceleração das 

cadeias de abastecimento. E as empresas também enfrentam 
muitas incertezas nesse campo. A maioria delas sofreu uma que-
da abrupta em seus respectivos processos produtivos ao longo 
dos dois últimos anos, de modo que a inflação atual só vem para 
complicar ainda mais o retorno à normalidade. 

O problema das entidades econômicas é que elas não sabem 
quando e como esse fenômeno vai terminar, o que dificulta 
bastante as decisões de compra, investimento, contratação 
e solicitação de crédito. Por isso, é tão importante que elas 
saibam como e em que gastar os recursos disponíveis. Ao 
vivenciarmos um quadro inflacionário é muito fácil constatar 
como um montante de capital de que dispúnhamos já não 
é mais suficiente para comprar o mesmo que antes. 

Esse quadro, naturalmente, afeta a todos nós, mas é es-
pecialmente brutal para as organizações e os indivíduos que 
dispõem de menos recursos financeiros e acesso reduzido aos 
serviços financeiros disponíveis. A volatilidade do mercado 
impacta diretamente as empresas - principalmente aquelas 
que não contam com um controle real e efetivo sobre o 
orçamento. E quando ocorre um desequilíbrio na gestão 
das receitas e das despesas dessas empresas, é comum que 
surjam duas situações a serem enfrentadas: 

•  A primeira tem a ver com o aumento das despesas/
compras, ao mesmo tempo que, devido aos atrasos 
nas cadeias de suprimentos, os fornecedores não têm 
recursos e nem insumos para atender à demanda exis-
tente. Isso leva à incapacidade de atender aos pedidos 
recebidos, gerando um desequilíbrio nos depósitos das 
empresas e provocando uma experiência ruim de serviço 
e atendimento aos seus clientes.

•  A segunda ocorre quando uma empresa que não tem 
clareza sobre os próprios rendimentos realiza com-
pras, investe ou solicita empréstimos sem conhecer a 

Essa é apenas uma amostra do cenário que as empresas 
estão enfrentando atualmente. Poderíamos, ainda, falar de 
outras despesas, como: viagem, gestão de compras, novas 
contratações, aquisição de equipamentos etc. Portanto, 
é muito importante promover uma ampla economia de 
custos, acelerar a transformação digital e abordar os silos 
organizacionais a fim de alcançar melhores resultados 
coletivamente. 

Além disso, é urgente obter maior visibilidade e controle 
sobre os gastos e a liquidez, a fim de mitigar riscos de ter-
ceiros e aumentar a agilidade de adaptação da empresa aos 
eventos do mercado. Naturalmente, não se trata apenas de 
quanto se gasta, mas também é muito importante saber no 
que os recursos estão sendo empenhados. 

Para explicar melhor esse assunto, aqui vai um dado 
interessante: durante a pandemia, de acordo com uma 
pesquisa internacional realizada pela nossa companhia, 
quase 75% das empresas enfrentaram problemas na ca-
deia de abastecimento, o que fez com que muitas delas se 
tornassem altamente vulneráveis a mudanças bruscas no 
modo de operação delas.

É pouco provável que isso seja uma solução rápida, mas 
as empresas precisam encontrar maneiras de tornar suas 
cadeias de suprimentos muito mais centradas no cliente, 
a fim de impulsionar o crescimento e a sustentabilidade, 
ao mesmo tempo em que continuam a reduzir os custos 
e os riscos operacionais gerais. Portanto, a tecnologia de 
gerenciamento de gastos de negócios (Business Spend 
Management - BSM) pode ser a solução. 

Essa é uma área de processo crítica que explora o valor 
dos dados compartilhados nos processos de negócios das 
empresas. Assim, todos os tipos de despesas e processos 
- desde a compra de materiais, viagens e despesas relacio-
nadas, mão de obra, tesouraria, financiamento da cadeia 
de abastecimento, entre outros - são reunidos em apenas 
uma plataforma, com um modelo de informação comum 
para todos os clientes e fornecedores.

Essa ferramenta oferece às organizações a capacidade 
de identificar eventuais gastos excedentes e reinvesti-los. 
Mas não para por aí. Por meio dela, as informações sobre 
fornecedores e outros terceiros são compartilhadas entre 
as áreas de compras, contas a pagar, tesouraria, jurídico, 
recursos humanos, tecnologia da informação (TI) e usu-
ários finais. 

As empresas que implementaram essa ferramenta já 
registram benefícios bastante claros:

•  Redução de 10 a 15% na incidência de despesas diretas 
e indiretas

•  Redução de 20 a 25% nos custos operacionais gerais
•  Mais de 15% de redução dos gastos com vendas e das 

despesas gerais e administrativas

Assim, no contexto atual, adotar essa tecnologia é uma 
solução muito útil e prática para enfrentar a volatilidade 
que deriva do cenário atual de inflação. Contar com um 
controle claro e preciso da gestão do orçamento confere às 
organizações a capacidade de decidir como e onde alocar 
os recursos financeiros disponíveis, bem como de antecipar 
e projetar quais serão os planos futuros da empresa. 

(*) - É vice-presidente regional da Coupa Software Brasil  
(https://www.coupa.com/pt-br).
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Variação no valor dos 
alimentos na mesa da 

população mundial

Sem dúvida, o atual 
momento do cenário 
global é crítico. O 
mundo globalizado 
e os acontecimentos 
desses últimos dois 
anos estão causando 
efeitos em todos os 
setores

A mundialização do 
espaço geográfico 
por meio da interli-

gação econômica, política, 
social e cultural tem afetado 
principalmente os países 
emergentes, mas começa 
a ter reflexos nos países do 
G7 - Alemanha, Canadá, 
Estados Unidos, França, 
Itália, Japão e Reino Unido  
(os mais ricos e influentes 
do mundo).

No agronegócio,  a guerra 
da Rússia e Ucrânia está 
castigando um sistema ali-
mentar global já enfraque-
cido pela pandemia, pelas 
mudanças climáticas e por 
um choque energético.  As 
exportações ucranianas de 
grãos e oleaginosas prati-
camente pararam e as da 
Rússia estão ameaçadas. 
Juntos, os dois países for-
necem cerca de 14% das 
calorias, por meio do trigo, 
comercializadas pela huma-
nidade.

Os preços do trigo, 53% 
mais elevados desde o início 
do ano, saltaram mais 6% em 
meados de maio, após a Ín-
dia afirmar que suspenderia 
suas exportações em razão 
de uma onda de calor alar-
mante. Além disso, temos os 
efeitos da cadeia logística, 
onde portos, containers, 
combustível e tempo de 
entrega tem mudado seus 
parâmetros e elevado os 
custos da cadeia produtiva.

O resultado disso são os 
preços dos produtos alimen-
tícios nos supermercados. 

Mas, o problema não para 
por aí. O custo de produção 
para a próxima safra está 
alto, bem como os preços 
de combustíveis em geral 
e dos fertilizantes, juntos 
elevam os custos da mesa 
da população mundial. A 
Rússia e a Bielorrússia são 
responsáveis por uma gran-
de parcela das exportações 
de fertilizantes ou matérias 
primas como adubos e su-
primentos agrícolas, o que 
tem afetado bastante os 
preços para o agricultor.

Todo esse aumento do 
custo é repassado para o 
consumidor final. Assim, 
por parte do produtor, muita 
atenção na compra de insu-
mos, uma vez que dólar e 
petróleo têm variado consi-
deravelmente, e afetam em 
muito o custo de produção. 
Quanto à população, resta 
fazer muita pesquisa antes 
da compra, pois os preços 
dos alimentos devem variar 
bastante no comércio.

Como nação, o Brasil 
tem um papel fundamental 
nesse cenário global que 
se apresenta, uma vez que 
o mundo deve ganhar, de 
acordo com a ONU, mais 
dois bilhões de pessoas 
até 2050. Hoje as lavouras 
cultivadas por brasileiros 
alimentam quase um bilhão 
de pessoas no mundo. Se 
chegarmos a esse patamar 
global em termos de popu-
lação, o agronegócio brasi-
leiro vai precisar dobrar de 
tamanho em menos de 30 
anos, elevando sua produ-
ção para abastecer os lares 
de dois bilhões de pessoas. 

É uma grande oportu-
nidade. Será necessário 
muita gestão, tecnologia, 
sustentabilidade e inovação.

(*) - Coordenador nacional do 
Master em Gestão e Marketing do 

Agronegócio da ESPM, 
é mestre em Administração e 

Negociação (PUC-RS), MBA em 
Gestão e Marketing (ESPM-SP), e 

Engenheiro Agrônomo (UFPR).

Jorge Fernando Dietrich (*)

D - Liderança Entre os SUVs 
A Jeep® conquistou novamente no mês de junho a liderança do mercado 
de SUVs no Brasil, com 19,5% de participação no segmento e 11.659 
unidades vendidas. Com esse resultado, a marca também garantiu a 
liderança no segmento SUV no acumulado do ano de 2022, com 20,7% 
de participação entre os utilitários esportivos e 65.617 carros vendidos. 
Considerando o mercado nacional total (veículos de passeio e comer-
ciais leves), a Jeep fechou os seis primeiros meses do ano com 7,7% 
de participação, um crescimento de 0.4 p.p. em comparação ao mesmo 
período do ano passado. O Compass ainda marcou presença na lista dos 
dez modelos mais vendidos no primeiro semestre do ano, ocupando a 
sexta posição. 

E - Capacitação de Creators
Estão abertas as inscrições para a primeira edição da “Academia Itaú 
de Criadores”, iniciativa desenvolvida em parceria com a consultoria 
Youpix para profissionalizar produtores de conteúdo por meio de um 
programa de capacitação gratuito. O objetivo é dar mais autonomia 
a quem atua em um mercado em grande ascensão: o de conteudistas 
para as redes digitais. O curso, totalmente online, será realizado no 
mês de agosto, em duas etapas, e é destinado para pessoas maiores 
de 18 anos, que tenham um projeto de conteúdo ativo em uma rede 
social com o mínimo de 10 publicações. Os interessados podem se 
inscrever pelo link (https://www.itau.com.br/academia-itau) até o 
próximo dia 13.

F - Aviação Executiva
Entre os dias 9 e 11 de agosto, acontece mais uma edição da La-
bace, a maior feira de Aviação de Negócios da América Latina. O 
evento, que faz parte do calendário mundial de aviação executiva, 
será realizado novamente no Aeroporto de Congonhas e vai reunir 
os principais fabricantes, fornecedores de produtos e serviços da 
aviação executiva. São esperados potenciais compradores, donos 
de aeronaves, pilotos, entre outros. Com a pandemia, a aviação 
executiva vive um boom em todo o mundo, com o aumento do 
número de operações (pousos e decolagens) e a chegada de novos 
usuários. Gente que experimentou a produtividade da aviação 
executiva na pandemia e agora não abre mão. Mais informações: 
(https://labace.com.br).

A - Atendimento Jurídico
A Defensoria Pública da União (DPU) acaba de lançar o DPU Cida-
dão no WhatsApp, para facilitar o acesso de assistidos aos serviços 
da instituição. O chatbot foi desenvolvido pelo Serpro e tem como 
proposta orientar o cidadão sobre documentos necessários, unida-
des da DPU e requisitos mínimos para obter o atendimento jurídico 
gratuito. A solução reforça a atuação da DPU em sua missão de 
defender os mais necessitados. O chatbot municia a população com 
informações em tempo real, assertivas e confiáveis. Para acessar é 
necessário salvar o telefone [55] 61 3318 7617 na agenda telefônica 
do celular e iniciar uma conversa. Outras informações: (https://
www.dpu.def.br/).

B - Maior do Mundo
A Maturatta Friboi conquistou novamente o recorde de maior churrasco 
do mundo, com 52 mil porções de carne bovina servidas em um perí-
odo de 8 horas de evento, realizado na última semana em Goiânia. O 
recorde teve o reconhecimento do Guinness World Records. O evento 
teve a presença de 56 mil pessoas. O responsável pela curadoria da 
preparação dos pratos foi do mestre churrasqueiro Fernando Rodrigues 
do Churras 366, além de uma equipe de 200 pessoas que comandaram 
em torno de 105 estações de churrasco do evento e ofereceram aos 
convidados cortes como picanha, ancho, costela, fraldinha, short ribs, 
alcatra e costela premium. 

C - Objetos Postais
Os Correios realizarão, na terça-feira (12), em São Paulo, a venda 
de itens contidos em objetos postais classificados como refugo. Um 
objeto postal é classificado como refugo quando, cumulativamente, 
passa por tentativas de entrega, não é procurado pelo destinatário, 
nem pelo remetente e tem materializada a prescrição do prazo de 
direito à reclamação, conforme prevê o Código de Defesa do Consu-
midor. A alienação dos mais de 97 mil itens ocorrerá em 10 lotes. Os 
objetos incluem peças de vestuário, utensílios de casa, equipamentos 
eletrônicos e de microinformática, acessórios para veículos, bijuterias, 
livros, brinquedos, entre outros. Para participar, deve se cadastrar 
em (https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp). Ao concluir essa 
etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma 
eletrônica para participar da disputa online. 

G -  Metaverso e IA
Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Festival de Inverno: Opor-
tunidades do Dataverso para fomentar a cultura Data Driven no Brasil, 
promovida pelo Labdata FIA Business School. Além de ser gratuita, a 
programação, que começa nesta segunda-feira (11), e vai até o dia 28, 
está cheia de novidades como minicursos, round table com especialistas, 
palestras e bolsas de estudos. O festival vai proporcionar amplo conheci-
mento nas áreas da ciência de dados, arquitetura e engenharia de dados e 
vai ajudar muito as pessoas quem têm algum cargo que precisa utilizar e 
tomar decisões baseadas em dados. São quatro minicursos para introduzir 
às tecnologias voltadas à análise de dados para tomadas de decisões. Saiba 
mais: (https://lp.labdata.fia.com.br/festival-de-inverno-2022).

H - Coletores Solares
A Associação Brasileira de Energia Solar Térmica (Abrasol) prevê crescimen-
to, ao longo do ano, de 22% do número de postos de trabalho no setor, que 
emprega hoje 42 mil pessoas direta e indiretamente. Em 2021, a atividade 
havia admitido seis mil trabalhadores, em decorrência do aumento da de-
manda e das instalações. No ano passado, a quantidade de reservatórios de 
água comercializados pelo setor foi de 201.398 unidades, com crescimento 
de 18,1% na comparação com 2020, revela o engenheiro Luiz Antonio dos 
Santos Pinto, presidente da Abrasol. O volume de produção de coletores 
solares térmicos somou 1,81 milhão de metros quadrados, representando 
aumento de 28% em relação a 2020. Saiba mais em: (https://abrasol.org.br/).

I - Seleção de Startups
O Brain, centro de inovação em negócios digitais fundado pela Algar Te-
lecom, está abrindo uma seleção de startups com soluções data driven e 
omnichannel. O objetivo é encontrar parceiros que atuem na camada de 
digitalização da experiência do cliente por meio de dados e informações 
de clientes, de maneira centralizada e segura, e que tenham interesse em 
constituir uma parceria com a Algar Telecom.  Nesta edição do “Brain 
Open – Desafio Evolução Digital”, podem participar startups brasileiras 
e portuguesas que estejam, no mínimo, em fase de tração, com clientes 
ativos, modelo de negócios validado e renda recorrente. Inscrições até o 
próximo dia 27, pelo site (https://innovationlatam.com/ch/algar). 

J - Festival Coreano
A vinda do grupo de K-Pop DKZ ao Brasil para duas apresentações no 
“K-Expo Weekend 2022”, que acontece no próximo fim de semana, é 
apenas uma das atrações do festival organizado pelo Centro Cultural 
Coreano no Brasil, neste sábado e domingo (9 e 10), no Bom Retiro 
(Praça Coronel Fernando Prestes, estação Tiradentes do Metrô), a 
partir das 15h, com entrada gratuita. Outras atrações serão a sessão de 
encontro de fãs com o cantor e ator Kim Woojim, que está no elenco da 
primeira série coreana produzida no Brasil, e a realização do concurso 
de “K-Pop World Festival”, que contará com a participação de 13 grupos 
finalistas vindos de Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza e Goiânia, além 
de São Paulo. Mais informações: (https://brazil.korean-culture.org/PT).
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Juntas, as duas propo-
sições somam repas-
ses iniciais de R$ 6,8 

bilhões. A verba deve sair 
do superávit financeiro do 
Fundo Nacional de Cultura 
e deverá ser operada por 
estados e municípios.

A Política Nacional Aldir 
Blanc de Fomento à Cul-
tura é uma homenagem 
ao compositor Aldir Blanc 
Mendes, que morreu em 
maio de 2020. A inicia-
tiva enumera 17 ações 
e atividades que podem 
ser financiadas. Entre 
elas, exposições, festivais, 
festas populares, feiras e 
espetáculos, prêmios, cur-
sos, concessão de bolsas 

A votação contou com a presença de artistas, empresários, 
produtores e secretários de Cultura.
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Em 2019, os brasileiros 
fizeram 20,9 milhões de 
viagens; em 2020, 13,6 
milhões, e em 2021, 12,3 
milhões. O número de via-
gens caiu 41% entre 2019 
e 2021. Em 2020, 98% das 
viagens foram nacionais 
e, no ano passado, esse 
percentual foi de 99,3%. 
O índice de viagens inter-
nacionais caiu de 3,8% em 
2019 para 0,7% em 2021. 
Apesar do turismo ter 
sido fortemente afetado 
pela pandemia, o motivo 
de não ter dinheiro para 
viajar permaneceu sendo 
o principal para a queda 
das viagens.

A analista da pesquisa, 
Flávia Vinhaes, também 
destaca que a crise sa-
nitária, com as medidas 
de afastamento social, a 
impossibilidade de pegar 
voos, o medo de contrair a 
doença ou mesmo por ter 
sido infectado pelo novo 
Coronavírus, foi importan-
te fator para a diminuição 
das viagens nacionais e 
internacionais nos dois 
últimos anos.

A pesquisa levantou, pela 
primeira vez, os gastos com 

Além da pandemia, o motivo de não ter dinheiro para viajar 
permaneceu sendo o principal para a queda das viagens.
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Caiu o índice 
de variação dos 
aluguéis 

O Índice de Variação de 
Aluguéis Residenciais (Ivar) 
registrou deflação (queda de 
preços) de 0,31% em junho, 
segundo a FGV. O indicador 
mede os preços dos aluguéis 
em quatro cidades brasileiras: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Porto Alegre. Em 
maio, o Ivar havia registrado 
inflação de 0,59%. Com isso, 
o índice acumula, em junho, 
taxa de inflação de 8,05% em 
12 meses, abaixo dos 8,83% 
acumulados no mês anterior.

“O Ivar deve começar a se as-
semelhar cada vez mais com o 
resultado acumulado do IPCA, 
uma vez que o IPCA vem sendo 
adotado como o indexador de 
contratos de aluguel residen-
cial. A partir desse segundo 
semestre, essa taxa de variação 
acumulada dos aluguéis deve 
estabilizar em torno de 8% a 
9%”, explica o pesquisador da 
FGV, Paulo Picchetti.

São Paulo foi a única cidade a 
registrar inflação no Ivar de ju-
nho (0,86%). No mês anterior, 
o indicador havia apresentado 
deflação de 0,26%. As demais 
cidades apresentaram defla-
ção em junho: Rio de Janeiro 
(-0,26% ante uma inflação de 
1,31% no mês anterior), Por-
to Alegre (-0,27% ante uma 
inflação de 0,87% em maio) e 
Belo Horizonte (-4,12% ante 
uma inflação de 1,97% em 
maio) (ABr).

Congresso garante mais 
recursos para setor cultural
Com a presença em Plenário de artistas, empresários, produtores e secretários de Cultura, o Congresso 
Nacional derrubou, na noite de terça-feira (5), os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei Aldir Blanc 2 
e à Lei Paulo Gustavo, ambas criadas para incentivar atividades culturais

do patrimônio cultural, 
construção ou reforma de 
museus, bibliotecas, centros 
culturais e teatros, aquisição 
de imóveis tombados para 
instalação de equipamentos 
culturais e manutenção de 
companhias e orquestras. 

Já a Lei Paulo Gustavo, que 
morreu em maio de 2021, 
também vítima da Covid-19, 
autoriza repasse de recursos 
federais a estados e municí-
pios para fomento de ativida-
des e produtos culturais. Do 
total a ser liberado R$ 2,797 
bilhões devem ir para o setor 
de audiovisual. O restante 
(R$ 1,065 bilhão) será repar-
tido entre outras atividades 
culturais (Ag.Senado).

de estudo e realização de 
intercâmbio cultural.

O dinheiro também poderá 

ser usado para aquisição de 
obras de arte, preservação, 
organização, digitalização 

Viagens têm queda 
de 41% entre 2019 e 2021

turismo. Em 2021, as despe-
sas totais em viagens nacio-
nais com pernoite somaram 
R$ 9,8 bilhões, contra R$ 11 
bilhões em 2020. Em 2021, 
os maiores gastos foram em 
viagens para São Paulo (R$ 
1,8 bilhão), Bahia (R$1,1 
bilhão) e Rio de Janeiro (R$1 
bilhão). Uma em cada cinco 
viagens (ou 20,6% delas) foi 
para o estado de São Paulo, o 
destino mais procurado. Mi-
nas Gerais (11,4%) e Bahia 
(9,5%) vieram em seguida.

Entre os motivos de la-
zer, em 2020, 55,6% das 
viagens foram em busca de 
turismo de sol e praia. Em 
2021, esse percentual foi de 
48,7%. Viagens de natureza, 

ecoturismo ou aventura 
responderam por 20,5% 
em 2020 e 25,6% em 2021. 
Cerca de 57,2% das viagens 
de 2021 foram em carro 
particular ou de empresas, 
12,5% em ônibus de linha e 
10,2% de avião. Do total de 
viagens em 2021, cerca de 
14,6% foram profissionais 
e 85,4%, pessoais.

Como principal local de 
hospedagem, a casa de 
amigos ou parentes supe-
rou as demais modalidades, 
representando, em 2021, 
42,9% entre as alternativas. 
Em segundo lugar, ficou a 
opção hotel, resort ou flat, 
com 14,7%, diz o IBGE 
(ABr).
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OpiniãO
Desafios das mudanças nas 
organizações cooperativas

Estamos em meio 
a um turbilhão de 
informações que nos 
chegam todos os dias 
dando conta das 
profundas mudanças 
que estão acontecendo 
no mundo. 

Transformação digital, 
era do conhecimento, 
mundo VUCA e mundo 

BANI, indústria e liderança 4.0, 
internet das coisas, inteligên-
cia artificial, ESG, business in-
telligence, ufa...! Não dá tempo 
nem de respirar e já chega mais 
uma informação dizendo que 
outras mudanças estão vindo 
e irão impactar o ambiente das 
nossas organizações, coopera-
tivas e empresas.

Insanidade pensar que po-
demos estar antenados em 
tudo que acontece no mundo 
empresarial, organizacional, 
político e tecnológico e pre-
parados para lidar com todos 
os desafios que nos são apre-
sentados cotidianamente, 
mas também não podemos 
simplesmente nos mantermos 
alienados sobre o que aconte-
ce. Mas, então, o que os líderes 
cooperativistas, em meio a esse 
turbilhão de informações, pre-
cisam considerar como priori-
dade para tocar os negócios das 
cooperativas, conduzir as suas 
equipes, navegar no ambiente 
revolto das relações políticas 
e institucionais?

Já participei de inúmeros 
eventos, nacionais e interna-
cionais, que tratam de ques-
tões voltadas aos processos de 
governança, gestão, liderança, 
inovação, tecnologia, futuro-
logia, perspectivas, desafios, 
cenários e assim por diante. Na 
esteira dessas problemáticas, 
diversas soluções são apresen-
tadas. No entanto, muitas das 
milagrosas soluções não são 
aplicáveis, por sua natureza 
ou custo, ou não produzem 
resultados.

Isso não quer dizer que te-
mos que abandonar as teorias 
e previsões e nos voltarmos 
somente para os problemas 
do dia a dia; pelo contrário, 
devemos estar atentos ao 
que acontece fora dos nossos 
muros, considerando que os 
conceitos, abordagens, li-
ções, insights, modelos... nos 
permitem ter uma bagagem 
importante para enfrentarmos 
os desafios impostos.

Precisamos, no entanto, fil-
trar o volume de informações 
e propostas para não ficarmos 
perdidos nesse emaranhado de 
ideias e metodologias, e ter a 
capacidade de entender a sua 
aplicabilidade, o que está mais 
próximo e o que está distante 
da nossa realidade. Fácil? 
Talvez não! Considerando o 
nosso modelo de negócios 
cooperativo e suas particulari-
dades, acredito que podemos 
estabelecer uma linha mestra 
que define os principais pontos 
de atenção para se implemen-

tar processos de governança 
e gestão que proporcionem 
sustentabilidade aos negócios 
e a maximização dos resultados 
aos associados.

Podemos começar pela razão 
principal da existência da coo-
perativa: o associado. Conhe-
cer, interagir, saber das suas 
dores e alegrias é fundamental 
para um relacionamento que 
atenda aos seus interesses 
e fidelize as suas operações. 
Alguns dirigentes têm receio 
de estabelecer essa relação de 
mão dupla e tomam decisões 
que, algumas vezes, estão dis-
tantes dos anseios do quadro 
social. Essa prática no médio 
e longo prazos pode fragilizar 
o vínculo entre o associado 
e a cooperativa, resultando 
em uma falta de identidade e 
volatilidade nas relações que 
motivaram o seu ingresso na 
cooperativa.

Outro ponto fundamental 
que compõe a linha mestra 
está na equipe de empregados 
das cooperativas. Eles, além de 
possuírem os conhecimentos 
e as habilidades necessárias 
para o desempenho das fun-
ções, devem estar conectados 
com os valores e princípios 
inerentes ao modelo coopera-
tivo. Conhecer a essência do 
cooperativismo e entender o 
que faz a diferença na com-
paração com outros modelos 
de negócios é fundamental na 
percepção e envolvimento da 
equipe para a geração de valor 
aos associados e à sociedade.

O negócio da cooperativa 
é mais um ponto relevante a 
ser considerado nessa linha 
mestra. Nos mais diversos 
segmentos em que as coopera-
tivas estão presentes existem 
inúmeras variáveis que interfe-
rem no seu sucesso ou no seu 
fracasso. Conhecer as particu-
laridades do negócio e saber 
quais as melhores decisões 
a serem tomadas não é para 
amadores. E, nesse sentido, as 
cooperativas devem separar a 
governança da gestão. 

Os negócios devem ser con-
duzidos por profissionais qua-
lificados, que serão cobrados 
pela governança, a apresentar 
os resultados propostos. Uma 
das mais importantes qualida-
des do dirigente cooperativista 
é selecionar a melhor equipe 
que irá gerir os negócios da 
cooperativa.

E para colocar tudo isso em 
prática o dirigente, pela posi-
ção estratégica que ocupa na 
cooperativa, não pode estar 
alheio ao que acontece no 
mundo, principalmente com 
relação às constantes mudan-
ças. Dessa forma, quando nos 
referimos à enxurrada de infor-
mações, planos, metodologias, 
procedimentos que nos são 
oferecidos como salvadores 
da pátria, é necessário ter a 
clarividência de entender e 
aplicar o que mais se adequa 
a realidade.

 
(*) - É Presidente do Sistema  

OCDF-SESCOOP/DF.

Remy Gorga Neto (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Ubisoft anuncia jogo mobile Tom Clancy’s 
The Division Resurgence

@A Ubisoft acaba de anunciar o jogo gratuito Tom Clancy’s The 
Division Resurgence, um novo shooter RPG em terceira pessoa 

da franquia Tom Clancy’s The Division. O game será lançado para pla-
taformas móveis e é baseado no game original da série, mas apresenta 
enredo, classes e facções inimigas diferentes. Repleto de desafios e 
novidades, The Division Resurgence estará disponível para iOS, na App 
Store, e Android, no Google Play. Os jogadores que quiserem concorrer 
a uma oportunidade de participar das futuras fases de teste do game já 
podem se inscrever no site oficial (https://www.ubisoft.com/pt-br/game/
the-division/resurgence).

Netskope e Security4IT anunciam parceria 
para ampliar alcance no Brasil

@A Security4IT, integradora especializada em segurança da informa-
ção, anuncia parceria estratégica com a Netskope, líder em Security 

Service Edge (SSE) e Zero Trust. Com a aliança, a fabricante enriquece o 
portfólio do parceiro e o apoia com capacitação avançada para desenvolver 
o mais novo time de experts em suas soluções, ampliando o alcance no 
Brasil. A Netskope seleciona criteriosamente seus canais para reforçar 
o compromisso com a excelência em segurança na nuvem, e investe 
em capacitação técnica dos parceiros em sua tecnologia SSE (Security 
Service Edge), reconhecida como líder no Quadrante Mágico do Gartner 
(netskope.com).

Mais tecnologia na Copa do 
Mundo do Qatar

A FIFA anunciou que na próxima Copa do Mundo, a ser disputada no final deste ano no Qatar, vai usar 
inteligência artificial para tratar imagens capturadas por câmeras para dar mais segurança às marcações de 
impedimento.

Vivaldo José Breternitz (*)

Serão utilizadas 12 câmeras que 
usarão aprendizado de máquina 
de forma a poderem rastrear 29 

pontos no corpo dos jogadores, além 
de um sensor instalado nas bolas, que 
transmitirá sua posição 500 vezes por 
segundo. 

O software combinará esses dados 
para gerar alertas automatizados quan-
do os jogadores estiverem impedidos, 
ou seja, quando estiverem mais perto 
do gol adversário do que o penúltimo 
jogador do outro time. 

Esses alertas serão enviados a um 
grupo de oficiais instalados em uma 
sala de controle próxima, grupo 
que no futebol brasileiro é chama-
do VAR, que os analisarão e darão 
informações ao   árbitro em campo, 
que tomará a decisão final acerca 
do lance.

A FIFA afirma que esse processo 

Os dirigentes da FIFA Gianni Infantino 
e Pierluigi Collina ressaltaram as melho-
rias que a tecnologia podem trazer ao 
esporte, enfatizando que humanos, e 
não robôs, estarão no comando do jogo.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

acontecerá em segundos, sem preju-
dicar o jogo. Os dados gerados pelas 
câmeras e pela bola também poderão 
ser usados   para criar animações, que 
podem ser reproduzidas nas telas 
do estádio e em transmissões de TV, 
procurando deixar o lance o mais claro 
possível.

Martin Delisle_CANVA

Cinco dicas de solução em TI para otimizar 
custos dos pequenos e médios empresários
Hoje é praticamente inimaginável uma 

empresa fazer qualquer tipo de negócio 
sem o apoio da tecnologia. Do trivial aos 
complexos sistemas destinados a depar-
tamentos específicos, as soluções de TI 
exercem importância cada vez maior no 
ambiente corporativo. Diante da gran-
de quantidade de ferramentas, muitos 
processos podem se perder, ou ainda 
as ferramentas não serem utilizadas de 
forma adequada.

O gerenciamento da TI é tão importante 
quanto se ter as soluções mais atuais e 
inovadoras do mercado, e isso independe 
do porte da sua empresa. Os pequenos 
e médios negócios também precisam 
de ferramentas para administrar suas 
empresas.

Acompanhando esse mercado, vi o 
Estudo de Maturidade Digital das Pe-
quenas Empresas realizado pela IDC e 
encomendado pela Cisco, apontando que 
a crise sanitária acarretada pela Covid-19 
foi um divisor de águas para a mudança 
das PMEs em relação à tecnologia, pois, 
sem ela, as empresas não sobreviveriam.

Os resultados da pesquisa mostram 
que durante as medidas restritivas de 
isolamento social, a digitalização dos 
processos e o trabalho remoto deixaram 
96% das companhias dependentes da 
tecnologia. O levantamento ainda mostra 
que 62% das empresas entrevistadas no 
país acreditam que a digitalização de 
negócios é fundamental para se solidifi-
carem e se manterem em pé no futuro, 
estando mais preparadas para eventuais 
cenários negativos.

As PMEs precisam acelerar a trans-
formação digital e estão abertas para 
soluções tecnológicas. Isso se torna 
uma oportunidade para as empresas que 
ofertam esses serviços e podem atender 
às necessidades de cada companhia, 
tornando-se um parceiro estratégico para 

Terceirização da TI: muitas das PMEs 
não têm recursos para contratar uma 
equipe própria e do tamanho necessário 
para atender às demandas, por isso, a 
terceirização torna-se uma alternativa, 
visto que a corporação consegue ter 
profissionais sempre à disposição por um 
custo bem menor.

IOT (internet das coisas): em alta em 
diversos segmentos, por meio da comu-
nicação e integração de dispositivos que 
acessam a internet, é possível mensurar 
e assegurar o melhor desempenho de seu 
negócio, evitando desperdícios.

Digitalizar-se e adotar soluções tecno-
lógicas é necessário para todas as com-
panhias. A boa notícia é que as de menor 
porte não precisam se onerar com isso 
para manter a qualidade do atendimento 
aos seus clientes – que estão cada vez 
mais exigentes. Espero que minhas dicas 
ajudem o seu negócio!

(Fonte: Otto Pohlmann é CEO da Centric 
Solution, empresa de tecnologia que fornece 

soluções completas para atender aos requisitos 
de segurança e da LGPD, com foco em 

implementação, treinamento e suporte, a fim de 
ajudar a sustentar o desenvolvimento de negócios 

de todos os portes e setores –  
e-mail: centric@nbpress.com).

elas, e não uma fonte de despesas – afinal 
essas corporações naturalmente têm um 
orçamento reduzido.

Inovação e acessibilidade são palavras de 
ordem para as PMEs. Por isso pensei em 
cinco soluções em TI que podem ajudar 
sua empresa a reduzir os custos:

Nuvem: o armazenamento em nuvem 
poupa o investimento em aparelhos como 
HD externos e pen drives, além de ser 
acessível a quem de direito em qualquer 
momento e de qualquer lugar.

Softwares de gestão: tornam possível 
centralizar as tarefas e os departamentos, 
trazendo mais agilidade para o dia a dia 
das empresas. Além disso, há ferramentas 
que controlam desde o fluxo de caixa até o 
gerenciamento de estoque – muitas delas 
com acesso na nuvem.

Inteligência artificial: esta ferramenta 
automatiza as tarefas e torna as empresas 
mais produtivas, visto que muitos dos erros 
e falhas são oriundos de pessoas. Ao auto-
matizar uma tarefa, você minimiza os erros/
falhas, o retrabalho e consequentemente 
as despesas.
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Promob e Focco procuram profissionais para 
preencher mais de 50 vagas no Brasil

@A Promob Software Solutions e a Focco Soluções de Gestão, marca 
recentemente incorporada pela Promob, que faz parte da maior em-

presa de tecnologia desenvolvedora de software para o setor moveleiro do 
mundo, a Compusoft + 2020, estão em busca de profissionais das áreas de 
programação, comercial e administrativas. São mais de 50 oportunidades 
para profissionais que possuem diferentes níveis de escolaridade e senio-
ridade. As vagas mais urgentes a serem preenchidas são de especialistas 
em áreas técnicas, como: programadores plenos e seniores, analistas de 
sistemas e arquitetos de software que tenham experiências em linguagens 
PL/SQL, C#, Genexus ou React (promob.gupy.io e focco.gupy.io). 
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Lucia Camargo Nunes (*)
Ferrari apresenta nova 296 GTB

A Ferrari ganha uma nova linha de híbridos que resgata 
os motores V6. O único exemplar da novíssima 296 GTB 
foi apresentada no showroom da Via Itália, importadora 
oficial da Ferrari, em São Paulo. 

Sob o capô traseiro, o superesportivo carrega um 
poderoso motor biturbo V6 de 3 litros que entrega 
663 cv acoplado ao câmbio de 8 marchas e tração tra-
seira. Ao ser acionado no showroom, seu ronco atrai 
todas as atenções. Mas imagine pilotar a máquina sem 
qualquer ruído?

Sim, a 296 GTB, além do V6, traz sistema híbrido plug-in 
de 2 motores elétricos no eixo dianteiro e mais um que 
vai na caixa de transmissão. No modo elétrico, é possível 
rodar silenciosamente por 25 km ao limite de 135 km/h, 
até que o V6 seja exigido e acordado. Combinados, os 
motores chegam a 830 cv e poderosos 75,4 kgfm de torque.

Via Digital

Ferrari 296 GTB.

Vendas em alta: na casa dos milhões
Eduardo Alves, responsável comercial da Via Itália, 

estima que 20 unidades da nova Ferrari 296 GTB sejam 
vendidas por ano no Brasil. Em 2021 a importadora fechou 
negócio com 35 unidades e só não vendeu mais porque a 
fábrica não acompanha o volume de pedidos. 

A cor vermelha é ainda a mais pedida no Brasil (e no 
mundo). O primeiro e único exemplar da Ferrari 296 
GTB que desembarcou no Brasil vem na cor Rosso Imola 
(pintura metálica). 

Os planos da Nissan para o Brasil
Parte dos investimentos da Nissan de US$ 250 milhões 

(R$ 1,1 bilhão) anunciados no início de abril para a fábrica 
de Resende (RJ), serão direcionados a um novo modelo a 
ser produzido nessa planta, onde já é fabricado o Kicks.  

Embora Airton Cousseau, presidente da Nissan Merco-
sul, pouco esclareça sobre o novo veículo, descartou ser 
o Versa, hoje importado do México. Ao que tudo indica, 
será um SUV acima do Kicks, para concorrer com modelos 
do porte do Honda HR-V. 

Cousseau diz que a marca não busca crescer no market 
share, que hoje é de 3%. “Nosso objetivo não é chegar a 
10% do mercado. Podemos ter menos, para nos mantermos 
de forma sustentável, no azul”, comenta. 

Engenheiros da Ford exportam inovações 
A Ford deixou de produzir veículos no Brasil em 2021, 

mas nem por isso deixou de investir no país. É que a 
marca norte-americana decidiu manter em Camaçari 
(BA) um Centro de Desenvolvimento e Tecnologia e só 
neste ano estima gerar receita de R$ 500 milhões com 
serviços exportados.

A Ford conta com a colaboração de 1.500 engenheiros 
que atuam em projetos globais da marca, apoiados em 
pilares de eletrificação, sistemas de conectividade e ve-
ículos autônomos.

Um dos trabalhos deste time é o design dos futuros ve-
ículos elétricos da Lincoln, marca que nem sequer está à 
venda por aqui. A equipe também desenvolve as próximas 
gerações de sistemas multimídia de veículos Ford.

Ford

Ford-PDBrasil-Design.

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

O preço da 296 GTB, com entregas para dezembro, ainda 
não foi definido. Para ser ter uma ideia, ela ficará posicio-
nada acima da Ferrari Roma (R$ 3,3 milhões) e abaixo da 
F90 (R$ 7,7 milhões). Façam suas apostas. 

Renault confirma novo SUV com 
motor 1.0 turbo

A Renault do Brasil confirmou o investimento de R$ 2 
bilhões para a produção de uma nova plataforma, um novo 
SUV e de um novo motor 1.0 turbo em sua planta em São 
José dos Pinhais (PR). 

A plataforma CMF-B permitirá a chegada de novos pro-
dutos, e até para eventual eletrificação. O SUV com o novo 
motor 1.0 turbo deverá estrear em 2023 e ficar posicionado 
acima do Kwid e abaixo do Duster, mirando o segmento 
do Fiat Pulse.

A rentabilidade é o foco. O plano estratégico, expli-
ca Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil, é 
oferecer novos produtos nos segmentos mais altos do 
mercado.

Audi inicia vendas do Q5 híbrido plug-in
A Audi iniciou a pré-venda de um lote de 300 unidades 

do novo Q5 TFSIe, vindo do México, com preços a partir 
de R$ 413.990. 

O novo propulsor 2.0 TFSI de 252 cv atua em con-
junto com um motor elétrico de 105 kW (143 cv). 
Combinado, este Audi rende 367 cv de potência e 50,9 
kgfm de torque. 

No modo puramente elétrico, a bateria dá autonomia 
entre 56 e 62 km, segundo a Audi. 

Audi

Audi Q5 TFSIe.
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JONAS MOISÉS GIAROLA, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São João Del Rei, MG, data-nascimento: 18/11/1993, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Geral-
do Giarola e de Eliane Rosângela Alves Giarola. A pretendente: EDILENE SOUZA 
VIANA MIGUEL, profissão: assistente de departamento pessoal, estado civil: viúva, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/09/1988, residente e domi-
ciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Juci Viana Lopes e de Maria 
Aparecida de Souza Lopes.

O pretendente: GILDÁSIO MOREIRA CARDOSO, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 
05/08/1979, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Moacir Moreira Cardoso e de Angelita Maria de Souza. A pretendente: RAQUEL 
CORREA DA SILVA CARDOSO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, natura-
lidade: em Belém, PA, data-nascimento: 06/05/1985, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fernando Cordeiro da Silva e de Hilda 
Correa da Silva.

O pretendente: RAFAEL MARQUES DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 04/10/1986, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco de Lima e 
de Irma Marques de Lima. A pretendente: SILVANA LOPES DA SILVA, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
17/08/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Valdomiro da Silva e de Carmeilda Pereira Lopes.

O pretendente: PAULO ROBERTO FANTON, profissão: designer digital, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 30/04/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alvaro Fanton e de Rosimari 
dos Santos Paixão Fanton. A pretendente: HELENA PIMENIDIS, profissão: arquiteta urba-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/01/1998, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Elias Athanasios 
Pimenidis e de Maria Aparecida Braz Custodio Pimenidis.

O pretendente: ALEXANDRE CARDOSO, profissão: especialista de telecon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 10/09/1976, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Clinger Cardoso e de Neide 
Cardoso. A pretendente: CAMILA SOUZA CORDEIRO, profissão: analista de telecon, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/08/1985, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Osvair dos Santos 
Cordeiro e de Doroti Souza Cordeiro.

O pretendente: RAPHAEL PASSOS BERNARDI, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/08/1995, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edson Julio Bernardi e de Maria Eulina 
de Oliveira Passos. A pretendente: BHARBARA NICOLE PASSOS DA SILVA, profis-
são: autonôma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
09/07/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Benicio 
Justino da Silva e de Jacilda Pimenta dos Passos.

O pretendente: CLAUDIO DIAS DE MOURA JUNIOR, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 03/07/1994, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Claudio Dias de 
Moura e de Martinha Ferreira da Silva. A pretendente: LURYE SILVA THEODORO, pro-
fissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
25/01/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Renê 
Theodoro e de Ana Maria Aparecida da Silva Theodoro.

O pretendente: JOSÉ GUSTAVO CRISTOVÃO DE MACEDO, profissão: geólogo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
19/03/1991, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Eduardo Rodrigues de Macedo e de Heulieda Cristovão de Macedo. A pretendente: 
NATALIA CAVALCANTE MARQUES, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/02/1992, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Helio Valter Marques e de Rosicleide 
Cavalcante Marques.

O pretendente: BRUNO COLARES SOARES FIGUEIRÊDO ALVES, profissão: 
advogado, estado civil: divorciado, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 
25/10/1978, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Jobson Figueirêdo Alves e de Virginia Colares Soares Figueirêdo Alves. A pretendente: 
TONNE TEIXEIRA DE ANDRADE NARDI, profissão: educadora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 15/06/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sergio Eduardo 
Nardi e de Claudia Sane.

O pretendente: MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 18/02/1997, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelma Alves de Paiva. 
A pretendente: BÁRBARA NUNES TORTOZA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 13/07/1997, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Silmar Rogério Tortoza e de 
Maria de Fátima Nunes Tortoza.

O pretendente: ENIO CAMARGO DE MORAES FILHO, profissão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 06/12/1999, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Enio Camargo 
de Moraes e de Maria Rosilene Campos Costa. A pretendente: SAMARA SOUZA 
SILVA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 12/02/1997, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Hugo dos Santos Silva e de Cleusa de 
Fatima e Souza Silva.

O pretendente: DOUGLAS LUCAS DA SILVA, profissão: profissional de T.I., es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
10/06/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Marcio Antonio da Silva e de Lindinalva Neide da Silva. A pretendente: ALINE 
PATRÍCIA LIMA VENANCIO, profissão: assistente administrativa, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: em Cândido Mota, SP, data-nascimento: 01/07/1988, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Venancio e de 
Maria Lucia Lima.

O pretendente: JUSTINIANO MONTEIRO FILHO, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/02/1957, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Justiniano Monteiro e de 
Levina Martinho Monteiro. A pretendente: LUZIA PAGLIA DOS SANTOS, profissão: 
autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 05/10/1969, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Bispo dos Santos e de Natalina Paglia dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON PASSOS MASULLO, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
08/01/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Vicente Antonio Masullo e de Ludmila Passos Fernandes. A pretendente: MICHÉLE 
FERREIRA RAMOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Dourado, SP, data-nascimento: 27/02/1993, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Florivaldo Ramos e de Tânia Regina Rodrigues 
Ferreira.

O pretendente: RICARDO BIANQUINI, profissão: assistente financeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 24/02/1982, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Bianquini 
e de Filomena Fatima Capolongo Bianquini. A pretendente: DANIELLE DANTAS DO 
CARMO, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 10/08/1986, residente e domiciliada no Jardim Tremembé, São Paulo, SP, 
filha de Eduardo do Carmo e de Marinês Medeiros Dantas.

O pretendente: JEFERSON GUEDES DOS SANTOS, profissão: engenheiro de software, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-
nascimento: 19/02/1996, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Cloves Jose dos Santos e de Gilvania da Silva Guedes. A pretendente: SAMIRA 
CHUFFI, profissão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 11/06/1996, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Amir Chuffi e de Simone Covre de Morais.

O pretendente: EDSON MARIONI MANCINI, profissão: representante comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/12/1996, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edson Cesar Mancini e de 
Lislaine Marioni Mancini. A pretendente: ARETHA DE MAGALHÃES CAMPOS, profissão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-
nascimento: 25/07/1997, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Alan Udala Campos e de Maristela Aparecida de Magalhães.

 

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:

CRISTIANO FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão técnico mecânico, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.245V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de maio de mil novecentos e setenta e oito (03/05/1978), residente e domi-
ciliado Rua Victório Santim, 2800, bloco 02, apto 24-A, CEP 08290 001, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Aparecido de Lima e de Jandira Ferreira de Lima. POLYANE DANIELLE 
GUILHERME SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Coronel Fabriciano, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/024.FLS.290-IPATINGA/MG), Coronel Fabriciano, MG no 
dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (03/08/1985), residente e domiciliada 
Rua Victório Santim, 2800, bloco 02, apto 24-A, CEP 08290-001, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Valdeci Viana Souza e de Maria Jose Guilherme da Silva.

AGNALDO CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em Matriz de Camaragibe, Estado de Alagoas (CN:LV.A/023.FLS.103-MATRIZ DE CAMA-
RAGIBE/AL), Matriz de Camaragibe, AL no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e 
setenta e cinco (16/10/1975), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, torre 
01, apartamento 132, CEP:08260-030, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Correia dos Santos e de Adalgisa Maria dos Santos Correira. LAYS PINTO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão empresária, nascida em Guarulhos, neste Esta-
do (CN:LV.A/410.FLS.063-1º SUBDISTRITO GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (18/01/1988), residente e domiciliada 
Rua Agrimensor Sugaya, 391, torre 01, apartamento 132, CEP:08260-030, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Laercio Pinto dos Santos e de Valdete Paixão da Silva.

ROBÉRIO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão montador de máqui-
na, nascido em Brotas de Macaúbas, Estado da Bahia, Brotas de Macaúbas, BA no dia 
seis de junho de mil novecentos e noventa (06/06/1990), residente e domiciliado Rua 
Jerônimo de Abreu do Vale, 445, casa 02, CEP:08275-520, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalberto Gomes de Oliveira e de Naldir 
Maria da Silva. ROSÂNGELA ROSA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Francisco Morato , neste Estado, Francisco Morato, SP no dia cinco de julho 
de mil novecentos e noventa e cinco (05/07/1995), residente e domiciliada Rua Jerôni-
mo de Abreu do Vale, 445, casa 02, CEP:08275-520, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ermano Júlio da Silva e de Arlete Rosa Pereira.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira 07 de julho de 20228

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

 Distrito - Guaianases 
Mauricio Ronaldo Carvalho Novaes - 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: DOuGLAS MOREIRA DOS SANTOS, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Paulo dos Santos e de Lucia Mo-
reira Santos. A pretendente: ThAIS SOuSA SANTOS, profissão: assistente de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 09/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Assis Moreira dos Santos 
e de Vanja Cleide de Sousa Santos.

O pretendente: MARCOS VINíCIuS DE ALMEIDA GOMES, profissão: bombeiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Gomes e de Edilene 
Sousa de Almeida Gomes. A pretendente: JuLIA MARIANE DE OLIVEIRA SANTOS, 
profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 02/03/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Sadraque Alves 
de Oliveira e de Marilene Maria dos Santos Oliveira.

O pretendente: ALExANDRE CARLOS VITAL ROMANO, profissão: repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Romano e de 
Maria Rosa Vital Romano. A pretendente: ELâINE CRISTINA FRuCChI, profissão: 
ascensorista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana 
Maria Frucchi.

O pretendente: AquILES JOSé DO NASCIMENTO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1954, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemiro Joaquim do Nascimento e 
de Maria da Silva Nascimento. A pretendente: JOANA LIbERATO DA SILVA, profissão: 
artesã, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa da Silva e 
de Ana Liberato da Silva.

O pretendente: JOAquIM ALVES bARbOSA NETO, profissão: técnico de seguran-
ça, estado civil: solteiro, naturalidade: Macapé, AP, data-nascimento: 06/12/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jacilene Barbosa. A 
pretendente: JuLIANA DA SILVA bRAMDÃO LOPES, profissão: técnica de nutrição, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Nerivaldo Romero Lopes e de 
Orlane da Silva Brandão Lopes.

O pretendente: ODILON FAuSTO FERREIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Paulo Candido, MG, data-nascimento: 04/05/1950, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Messias Fausto e de Maria Apare-
cida da Silva. A pretendente: MIRIAN DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/05/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Batista de Oliveira 
e de Dalva Gomes de Oliveira.

O pretendente: GERALDO NAGIbE DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Morada Nova, CE, data-nascimento: 20/11/1969, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Rodrigues dos Santos e de Francisca 
Augusta dos Santos. A pretendente: JAILMA GOMES DA SILVA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 17/05/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes da Silva e de 
Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: ANTONIO LuCIANO DE MORAIS JuNIOR, profissão: atendente de 
supermercado, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/10/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Lu-
ciano de Morais e de Angela Maria Vasconcelos de Morais. A pretendente: JuLIANA 
DE ANDRADE ARMELLINE, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Josenildo Cavalcante Armelline e de Claudete de Andrade Armelline.

O pretendente: JuLIO CESAR DE SOuSA PIRES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/02/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juscelino Martins Pires e de Geliana 
Pereira de Sousa. A pretendente: JuLIANA DE LIMA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bernado da Silva Filho e de 
Genilda de Lima Silva.

O pretendente: GAbRIEL WESLEy JAbLONSky DOS SANTOS, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Roberto dos Santos e de Catia 
Jablonsky de Jesus Jordão. A pretendente: GEOVANA CuSTODIO DOS SANTOS, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/02/2004, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Batista 
dos Santos e de Eliane Maria Custodio.

O pretendente: EVERTON GAbRIEL DO NASCIMENTO, profissão: professor de 
educação básica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/04/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gabriel 
do Nascimento e de Vera Lucia da Silva Bento do Nascimento. A pretendente: ANN 
NWANyINNAyA OkORIE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Nigéria, 
data-nascimento: 07/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Okotue Samuel Okorie e de Chinyere Okorie.

O pretendente: NELSON GuILhERME, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Porecatu, PR, data-nascimento: 17/01/1954, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Guilherme e de Maria Rodrigues Gui-
lherme. A pretendente: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Sanharó, PE, data-nascimento: 20/05/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antônio da Silva e de Edite 
Brasiliana da Silva.

O pretendente: ANTôNIO DE LEMOS, profissão: açogueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cacoal, RO, data-nascimento: 10/08/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Arminda de Lemos. A pretendente: ADAILDA 
MAChADO ARAuJO, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Sobral, 
CE, data-nascimento: 26/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Nascimento de Araujo e de Maria Enedina Machado.

O pretendente: EMERSON DO NASCIMENTO SILVA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos de Almeida Silva e de Márcia Andrade 
do Nascimento Silva. A pretendente: ALESSANDRA bARbOSA ALVES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Moreira Alves e 
de Sandra Aparecida Barbosa Alves.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LEITE, profissão: engenheiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 14/03/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gabriel de Sousa 
Leite e de Eliseth Barbosa de Oliveira Leite. A pretendente: NyCOLE REbELLO NETO, 
profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/10/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Neilor da Silva Neto e de 
Andréa da Silva Rebello Neto.

O pretendente: JOEL MATIAS DA SILVA, profissão: agricultor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Aurora, CE, data-nascimento: 28/01/1977, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Matias da Silva e de Noemia Amorim da Conceição. A pretendente: 
FRANCISCA GOMES PEREIRA, profissão: auxiliar geral, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 02/01/1967, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes Pereira e de Adelia Gregorio de Souza.

O pretendente: IVANILTON GOMES DA SILVA, profissão: maquinista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Francisco da Silva e de Maria Analice Gomes da 
Silva. A pretendente: ISAbEL PATRICIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 21/04/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ivaldo da Silva e de Joelma Maria da Silva.

O pretendente: LuCAS LOPES DA SILVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Adalgiso da Silveira e de Maria Silvaneide 
Lopes da Silveira. A pretendente: JENIFER MORAIS DE OLIVEIRA, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dinart Marize de Oliveira 
e de Raimunda Batista de Morais.

O pretendente: DANIEL LIMA TEIxEIRA, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 13/08/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Carvalho Teixeira e de Maria Socorro Lima 
Teixeira. A pretendente: SOLANGE SOuSA RIbEIRO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Fátima, BA, data-nascimento: 04/08/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Henrique Neto e de Emilia Sousa Ribeiro.

O pretendente: ThIAGO COELhO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 23/02/1990, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Arlindo Coelho da Silva e de Maria Aparecida Farias dos Santos. A 
pretendente: kALIANE STEFANy DA SILVA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Laercio Mendes dos Santos e de Fatima Aparecida da Silva.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS RODRIGuES, profissão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Rodrigues e de Maria das 
Graças Bispo dos Santos. A pretendente: DIONE APARECIDA RODRIGuES DA SILVA, 
profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 
12/12/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evangelino 
Antonio da Silva e de Valdenice Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ADRIANO DE SOuzA DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Cardoso de Lima e de Maria Odete de Souza. 
A pretendente: LuCIMARA FERNANDES DO NASCIMENTO, profissão: cabeleireira, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 04/03/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Herminio do Nascimento 
e de Cleonice Fernandes do Nascimento.

O pretendente: MARIO DO CARMO MENDONçA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Araraquara, SP, data-nascimento: 07/04/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jordão Mendonça e de Matilde Mancini Mendonça. 
A pretendente: JOzIANE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA, profissão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Guaratinguetá, SP, data-nascimento: 
18/05/1974, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edmilson dos Santos Lima 
e de Maria Margarida de Oliveira Lima.

O pretendente: MARCIO ALVES FIRMINO, profissão: garçom, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/07/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edilson Pereira Firmino e de Francisca Joana Ornelas Alves. A 
pretendente: JuLIANA CARVALhO FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nilvamar Ferreira e de Sandra da Silva Carvalho.

O pretendente: ALExANDRE PEREIRA RODRIGuES, profissão: técnico em imobiliza-
ção ortopé, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 27/12/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebatião Teixeira Rodrigues 
e de Ana Rosa Pereira de Souza Rodrigues. A pretendente: JOSEMEIRI DOS SANTOS, 
profissão: controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: Cruzeiro do Oeste, 
PR, data-nascimento: 29/12/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Eronildo dos Santos e de Zenilda Jacinto.

O pretendente: IkEChukWu kENNETh OFORAh, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 08/01/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Oforah e de Christina Oforah. A pretendente: JANE 
CRISTINA DELFINO, profissão: diretora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 31/03/1983, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Murilo Delfino e de Zelia Maria Gomes Delfino.

O pretendente: FLáVIO ANTONIO bARbOSA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1999, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Justiniano Fernandes Barbosa e de Dirce 
José Antonio Barbosa. A pretendente: LILIANE quEIRÓz DOS SANTOS NOGuEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Amargosa, BA, data-nascimento: 
22/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo 
Lima Nogueira e de Marlene Queiróz dos Santos Nogueira.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DA COSTA ARAúJO, profissão: auxiliar de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo da Costa Araújo 
e de Lucilene Pereira Bezerra. A pretendente: ERyCA hOSANA DOS SANTOS DE 
SOuzA, profissão: agente de conservação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Natanael Luiz de Souza e de Suelí dos Santos de Souza.

O pretendente: LEANDRO DE JESuS GOMES, profissão: técnico de instalação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero de Souza Gomes e de Cleonildes 
Pereira de Jesus Gomes. A pretendente: ALINE CRISTINA JACONI, profissão: técnica 
de instalação, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo Jaconi e 
de Ascenção Aparecida Furlani Pinto Jaconi.

O pretendente: MAThEuS LEANDRO DIAS ADRIANO, profissão: mensageiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/08/2002, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Roberto da Costa Adriano e de 
Daniela Leandro Dias Adriano. A pretendente: kARINA CRISTINA DA CONCEIçÃO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 05/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudia 
Aparecida da Conceição.

O pretendente: bRuNO SALTzMAN DE JESuS SOuzA, profissão: agente de fiscali-
zação, estado civil: solteiro, naturalidade: Divisópolis, MG, data-nascimento: 30/06/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Gomes de Souza 
Junior e de Maria D' Ajuda de Jesus. A pretendente: MARIANA PEREIRA SANTOS, 
profissão: assistente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Renildo Silva Santos e de Patricia Pereira.

O pretendente: LuIz RObERTO MOSquETTE, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Pindorama, SP, data-nascimento: 21/06/1959, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Justina Mosquette. A pretendente: 
MáRCIA ANTôNIA DA SILVA SANTOS, profissão: lactarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Salviano José dos Santos e de Maria Lusia da Silva Santos.

O pretendente: OSVALDO CARVALhO DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itacarambi, MG, data-nascimento: 23/11/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Fernandes de Almeida e de 
Maria de Jesus Carvalho. A pretendente: TAMIRIS VIEIRA DE SANTANA, profissão: 
auxiliar de vida escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São José dos Campos, SP, 
data-nascimento: 28/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Pereira de Santana e de Catarina da Silva Vieira Araujo.

O pretendente: DENIS ARDuINI DA CONCEIçÃO, profissão: agente de saneamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/06/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo Ferreira da Conceição 
e de Waldete Arduini da Conceição. A pretendente: MARIA ELISELMA SOARES DA 
COSTA SANTOS, profissão: designer de sombrancelhas, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias José dos Santos e de Maria José Soares da Costa.

O pretendente: DANILO DAMASCENO DE SOuzA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Patrocinio, MG, data-nascimento: 19/02/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Donizete Caetano de Souza e de 
Márcia Cristina Damasceno de Souza. A pretendente: NAyARA bARROS DA SILVA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Neuza Barros da Silva.

O pretendente: ALAN REGIS ChAVES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Joselito Regis Chaves e de Maria Luiza da Cruz. A pretendente: 
PAMELA SuELEN DE MELO bEzERRA, profissão: assistente administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Bispo Bezerra e de Edna 
Meire Silva de Melo Bezerra.

O pretendente: ANDERSON JORGE PIRES DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1975, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Francisco da Silva 
e de Izilda Maria da Silva. A pretendente: ADRIANA DA SILVA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adel da Silva e de 
Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: CAIk MATEuS GONçALVES DO NASCIMENTO, profissão: aju-
dante de marceneiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Abaré, BA, data-nascimento: 
08/11/2002, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Martins Viturino 
do Nascimento Filho e de Maria de Lourdes da Cruz Gonçalves Nascimento. A pretendente: 
REGIANE GONçALVES DA COSTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Orocó, PE, data-nascimento: 01/09/2002, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Acelino Gonçalves da Costa e de Josilene Gonçalves Caldas.

O pretendente: SIDNEI Luz RODRIGuES, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Rodrigues e de Ivone Patrício da Luz. A preten-
dente: ANA CLAuDIA DA COSTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Helio Miguel da Costa e de Izabel Ribeiro da Costa.

O pretendente: MARCELO FERNANDES DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helia Fernandes dos Santos Olivei-
ra. A pretendente: kELVA kARINE GOMES DE LIRA, profissão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdimir José de Lira e de Maria de 
Fatima Gomes de Lira.

O pretendente: JORGE RODRIGO CAMPOS, profissão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Aparecido Campos e de Maria de Fatima Costa 
Araujo Campos. A pretendente: ESThEFANIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabiana Oliveira de Almeida.

O pretendente: éRICk RODRIGuES DOS REIS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alencar Gomes dos Reis Filho e de 
Rute Rodrigues da Silva. A pretendente: SARAh DE LIMA ALVES, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 20/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elso Alves de Sousa e de 
Ivanete Rosa de Sousa.

O pretendente: RObERT LINCOLN SANTANA DE bRITO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Henrique de Brito e de Daniela 
de Oliveira Santana. A pretendente: JAquELINE FAçANhA SILVA COSTA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jerrem Carlos Gonçalves 
da Costa e de Fabiola Alexandra Façanha da Silva.

O pretendente: OSÓRIO PEREIRA EVANGELISTA, profissão: macheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serra do Ramalho, BA, data-nascimento: 05/06/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Evangelista e de Arcanja 
Pereira Evangelista. A pretendente: ALCINEIA MARIA DE ARAGÃO, profissão: dia-
rista, estado civil: solteira, naturalidade: São Caitano, PE, data-nascimento: 08/11/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Eduardo de Aragão 
e de Zelma Maria de Aragão.

O pretendente: JORGE LuIS CORREA, profissão: gerente, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademar José Correa e de Elisabete Feliciano Arantes 
Correa. A pretendente: ELISâNGELA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1986, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helino Cicero de Oliveira e 
de Maria José da Silva.

O pretendente: hAMILTON ACuNhA MARquES FILhO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 30/04/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hamilton Acunha 
Marques e de Cleusdete Lopes dos Reis Marques. A pretendente: INGRID APARE-
CIDA DE JESuS SILVA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/09/2000, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Luis Aparecido de Jesus Silva e de Eliane 
Cristina de Jesus.

O pretendente: CELSO GODOI, profissão: pintor, estado civil: divorciado, natura-
lidade: Assis Chateaubriand, PR, data-nascimento: 06/06/1974, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Oswaldo dos Santos Silva Godoi e de Aparecida 
Piscioneri Godoi. A pretendente: GIANE DA SILVA MATOS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Pinheiro de 
Matos e de Angelina da Silva Santos.

O pretendente: LuAN DIAS DOS SANTOS, profissão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 22/11/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marineuza Dias dos Santos. A pretendente: TAMARA 
RObERTA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 12/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edvaldo Antero da Silva e de Katia Maria de Oliveira.

O pretendente: SEbASTIÃO MONTEIRO FILhO, profissão: farmacêutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo Inácio do Piauí, PI, data-nascimento: 30/10/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Monteiro Neto e de Fran-
cisca Maria Monteiro. A pretendente: CAMILA bRAGA LAuRINDO, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
10/11/1980, residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Darcy Laurindo e de Helena 
Braga Laurindo.

O pretendente: GILVAN CANDIDO DE SOuzA, profissão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 15/11/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Candido de Souza e de Joana Severina 
dos Santos. A pretendente: ELIzâNGELA bARbOSA DA SILVA, profissão: porteira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 27/01/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edinildo Belo da Silva e 
de Roseli Barbosa de Farias.
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