
Atualmente, tem se tornado uma exigência cada vez mais presente 
no mercado a adoção de boas práticas de gestão empresarial, alinhadas 
a uma postura responsável, ética e comprometida com as questões 
ambientais e sociais.   
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Os Estados Unidos estão vivendo um sério problema com mão de obra 
e também de abastecimento. Em alguns restaurantes, é comum você 
ficar na fila de espera e notar que há diversas mesas desocupadas no 
salão. Isso por conta da falta de capacidade de atendimento. Na busca 
para reparar esse gap, estamos vendo entrar em cena a automatização 
dos serviços com o chamado RAAS (robot as a servisse).   

As novas tecnologias para o setor  
de foodservice

O número de empreendedores no Brasil triplicou em menos de 10 
anos, saltando de 14 milhões há uma década para mais de 50 milhões 
em 2022.   

A importância do desenvolvimento pessoal 
na era do empreendedorismo

Nos últimos dias, o tom quando se fala em startups é pessimista. 
Os destaques ficam para as demissões em massa dos unicórnios e a 
queda das super valuations.    

O futuro das startups com a crise  
de venture capital
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Antecipação de recebíveis pode salvar 
pequenas e médias empresas?

Com a redução do poder de compra 
do consumidor, os pagamentos 
a prazo se tornaram ainda mais 
frequentes. 

Se por um lado este processo aproxima a 
disponibilidade financeira dos clientes a 

empresas, que conseguem vender mais, por 
outro o empresário se vê sem caixa para qui-
tar dívidas, pagar funcionários dentre outros 
compromissos. 

Mesmo que programas de auxílio voltados 
para pequenas empresas tenham segurado 
o caixa de alguns empreendedores (princi-
palmente durante a pandemia), ainda existe 
um cenário de incertezas, dívidas, impostos, 
inadimplência, altíssimas taxas de juros e um 
mercado extremamente inseguro. Afinal, como 
as Micro Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) 
irão conseguir passar por toda essa turbulência 
sem ver o seu fluxo de caixa se esvair? 

Talvez a antecipação de recebíveis seja uma 
solução viável. Mas do que se trata? 

A grosso modo, a antecipação de um rece-
bível se trata de receber o valor total de uma 
compra feita a prazo. Quem explica melhor esse 
processo é Carlos Oliveira, coordenador de GT 
de Recebíveis da ABFintechs, ao afirmar que o 
crescimento desse mercado tende a redesenhar 
como o comerciante poderá usar esse “adicional 
de liquidez” a custos bem reduzidos.  

Segundo Oliveira, “O cenário que vimos antes, 
em que o lojista pagava caro para poder receber 
mais cedo o dinheiro preso (em média de 30 até 
35 dias) pela credenciadora está para mudar.  O 
MPME irá receber um adiantamento das vendas 
feitas nas maquininhas de cartão com desconto 
do valor cada vez menor, antecipando o valor 
total da compra e desta forma, mantendo o fluxo 
de caixa positivo”. Outro ponto interessante dos 
recebíveis é a diferença deles para uma linha 
de crédito tradicional. 

“As fintechs digitalizaram a antecipação 
de recebíveis, barateando muito os custos de 
transação e sem tanta burocracia”. Além disso, 
existe outra característica que é “matadora”.  
Para o especialista, todo o processo é livre de 
riscos, pois já houve o pagamento da compra.  
Ou seja, é o que chamamos de “garantia per-
formada”, onde não há “default”, pois todo o 
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processo de compra já foi finalizado e o recurso 
somente fica aguardando o tempo para liqui-
dação do pagamento ao credor do valor que 
foi antecipado”. 

Além disso, em função da nova regulamen-
tação do BC, o valor financeiro que já foi pro-
cessado pela credenciadora é imediatamente 
informado à câmara registradora que como 
entidade neutra permitirá uma melhor negocia-
ção do comerciante pela livre escolha do melhor 
preço e condições no mercado para antecipação 
do seu recurso. E quem são essas empresas?

Carlos diz que o mercado de recebíveis agora 
vem crescendo muito no último ano a partir das 
estabilização das mudanças feitas pelo Banco 
Central, que descentralizou o processo que 
ficava de posse das credenciadoras, eliminando 
a assimetria de informações e estimulando o 
surgimento de várias fintechs especializadas e 
modelos de negócio inovadores. “É um mercado 
gigante e a ação do BC foi bastante importante, 
principalmente nesse momento de altas taxas 
de juros e de incertezas no mercado, essas fin-
techs auxiliam o comércio a ter mais liquidez”.  

Existem trilhões de reais de recebíveis gera-
dos todo mês nas credenciadoras e que agora, 
poderão voltar na ponta da linha do comércio 
com maior volume e eficiência. Iniciativas como 
Marvin, Monkey Exchange, Blu, Supplier, Tra-
demaster e PayHop, enxergam no “buy now, 
pay later”, um cenário positivo de crescimento, 
onde o comerciante pode usar cada vez mais o 

saldo - que já é dele - para pagar fornecedores, 
dívidas e o que mais for necessário. 

A Marvin, por exemplo, começou a operar 
logo depois que o Banco Central aprovou a des-
centralização das transações das operadoras. 
Agora, as compras a prazo, feitas nas maquini-
nhas de cartão, já são garantias suficientes para 
que o varejista tenha seu crédito assegurado. 
Neste caso, o comerciante não paga a taxa de 
antecipação da maquininha (de cerca de 4%), 
pois a Marvin não cobra nada, deixando os 
custos para o contratante e não ao distribuidor. 

Outra empresa de recebíveis, a Monkey Ex-
change recebeu, em fevereiro do ano passado, 
US$ 6 milhões do Itaú e da Quona. Fundada em 
2016, a startup também busca auxiliar pequenas 
empresas ligadas a grandes corporações como 
Gerdau, Minerva e Petrobras.  A fintech afirma 
que seus MPMEs chegam a economizar mais 
de R$200 milhões e que com a popularização 
da antecipação dos recebíveis, estes números 
só tendem a aumentar.  

Frente às dificuldades que micro, pequenos e 
médios empreendedores passam, Carlos aponta: 
“É um ano complicado: eleições, juros e inflação 
muito altos e o comerciante precisa de todo 
aporte possível. A antecipação de recebíveis é 
uma realidade que vem crescendo, com diver-
sas fintechs fazendo esse trabalho e que com 
certeza, darão um certo alívio para o pequeno 
e médio empresário”, finaliza. - Fonte e outras 
informações: (https://www.abfintechs.com.br/).
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Algar Telecom promove programação  
gratuita sobre metodologia ágil 

@A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do 
Grupo Algar, promoverá entre os dias 18 e 22 de julho a 

primeira edição da “Week Ágil”, uma semana dedicada a con-
teúdos sobre agilidade e o jeito Algar Telecom de inovar.  Com 
palestras e oficinas abertas, a programação terá como principal 
público-alvo profissionais e estudantes dos setores de tecnolo-
gia e serviços, que poderão se aprofundar e trocar experiências 
sobre métodos de inovação. Kanban, Design Print, métricas 
ágeis, soft skills e hard skills estarão entre os temas aborda-
dos. As inscrições são gratuitas e, com exceção do “Papo em 
Órbita Especial” (que será fechado), todos os eventos serão 
realizados online (https://teams.microsoft.com/registration/
wGbUrnDe90yeEF6h-aaW9A,lXIWDKpzcUSrh-Ay8ki1Xw,5y
8qjUyhF0OsVT6W1VDIQQ,nbeFtqL6LUul6y8BPYKnrg,QwAz
o1iu3keDsmLIaoNvmg,iQr-GIb8oUSLRWPmXFqUlg?mode=re-
ad&tenantId=aed466c0-de70-4cf7-9e10-5ea1f9a696f4).       Leia a coluna completa na página 6
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SAIbA COMO 
PROTEgER 

SuA EMPRESA 
DA guERRA 

CIbERNéTICA
    Leia na página 4

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 3
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bMW e os novos modelos em produção no brasil
Acelerando forte e confiando cada vez mais na operação na-

cional, o BMW Group confirma a produção da Nova Geração do 
BMW X1, recém-apresentada globalmente, assim como o Novo 
BMW Série 3 na Planta de Araquari, em Santa Catarina. Ambos 
os modelos também contaram com desenvolvimentos globais de 
engenharia apoiados pelo time localizado no Brasil. “Seguiremos 
com foco nos clientes a nacionalizar o desenvolvimento mundial 
e a produção local dos modelos líderes de mercado premium 
nacional. Com 50% de participação do mercado premium em 
junho, antecipamos este anúncio de forma a agradecer a prefe-
rência dos clientes e a valorizar os cerca de 1.000 colaboradores 
que temos no país”, afirma Aksel Krieger, CEO e Presidente do 
BMW Group Brasil.      Leia a coluna completa na página 5
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Voto em trânsito
Municípios com eleitorado su-

perior a 100 mil pessoas já podem 
habilitar locais de votação para o 
recebimento do voto em trânsito, per-
mitido somente nessas localidades. 
A medida deve permitir que o eleitor 
possa solicitar o voto em trânsito, cujo 
prazo começa nesta segunda-feira 
(18) e vai até o dia 18 de agosto. Na 
ocasião, o cidadão poderá indicar o 
local, fora de seu domicílio eleitoral, 
onde pretende votar (ABr). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/saiba-como-proteger-sua-empresa-da-guerra-cibernetica/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-a-18-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-a-18-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-126-a-18-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-do-desenvolvimento-pessoal-na-era-do-empreendedorismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-futuro-das-startups-com-a-crise-de-venture-capital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/desenvolvimento-empresarial-sustentavel-se-fortalece-pelo-compliance/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-novas-tecnologias-para-o-setor-de-foodservice/
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Proteção desprotege

O jovem neurologista 
Sigmund Freud 
ficava intrigado 
com os quadros que 
hoje chamamos de 
Conversivos

Como paralisias, es-
tupores, cegueiras e 
vários quadros neu-

rológicos que não tinham 
amparo em lesão orgânica, 
ou seja, não havia uma do-
ença física diagnosticada ou 
diagnosticável nelas. Seriam 
de origem psicológica, ou 
resultante de um conflito 
não resolvido. Freud foi 
para Paris estudar em Sal-
petriére, com Charcot, uma 
celebridade neurológica da 
época, que tinha resultados 
espetaculares em alguns 
casos com o uso da Hipnose. 

No final do século XIX, 
esses estudos tiveram um 
gigantesco impacto na Neu-
rociência que engatinhava, 
pois pela primeira vez a 
Ciência Moderna vinculava 
nossas emoções e afetos 
como geradoras de sintomas 
e doenças. Quando Freud 
voltou para Viena, começou 
a aplicar a Hipnose em suas 
pacientes, em sua maioria 
do sexo feminino, que apre-
sentavam aquelas paralisias 
e sintomas neurológicos 
vários sem causa orgânica. 

Os quadros eram chama-
dos de Histeria, pela ideia 
dos gregos que os sintomas 
eram causados por movi-
mentos do Útero causando 
sintomas nervosos (Hyste-
ra= Útero). O termo Histeria 
foi banido da Psiquiatria 
pela característica precon-
ceituosa contra mulheres, 
vistas como frágeis emo-
cionalmente naquela época. 
Mas isso é outra história. 

O fato é que o jovem Sig-
mund começou a descobrir 
em suas sessões de Hipnose 
que experiências traumá-
ticas estavam diretamente 
relacionadas aos sintomas 
nervosos que os pacientes 
apresentavam. Alguns anos 
depois ele abandonou a Te-
oria do Trauma e a Hipnose, 
para descrever a origem 
sexual dos sintomas histé-
ricos. Mas ficou gravado em 
nossa Cultura que o trauma 
precoce e repetido pode ter 
efeito gerador de sintomas 
e doenças. 

Atualmente temos evi-
dências muito claras que os 
traumas na Infância geram 
alterações em nossa expres-
são de genes e predispõe 
a muitas doenças, como 
Depressão e Dependência 
Química, por exemplo. 
Muitos pais ficam extre-
mamente preocupados em 
causar algum tipo de trauma 
nos filhos. A Infância então 
passa a ser vista como um 
Paraíso de brincadeiras e 
felicidade contínuas, para 
evitar os traumas.

Quando meus filhos es-
tavam no Ensino Funda-
mental, uma das mães 
manifestava nas reuniões 
de Pais que seu filho não 
conseguia, por conta de um 
quadro ansioso, fazer e en-
tregar as tarefas da Escola. 
Ela propôs que as lições de 
casa fossem abolidas, para 
não afetar a autoestima das 
crianças, e olha que contou 
com algumas adeptas, até 
que outras mães chamaram 

a moça à razão. 
Hoje em dia eu acho 

que ela teria sucesso em 
seu pleito. Vivemos nesse 
Universo enlouquecido de 
mães amedrontadas e pais 
cansados que estão prontos 
a avançar na jugular da Es-
cola se os filhos não tiverem 
um bom desempenho. A 
culpa é de quem? A culpa é 
de Sigmund. Ele que falou 
da importância dos traumas 
para geração de Neuroses. 

As crianças não podem 
passar por nenhum dissa-
bor, senão vão virar ado-
lescentes deprimidos e 
drogados no futuro. Os 
grupos de WhatsApp de 
Mães deveriam ter super-
visão psiquiátrica. A velha 
Histeria agora dá lugar 
a medos e reatividade a 
qualquer coisa que pode 
ser “traumática” para nos-
sos príncipes e princesas. 
Esse Outono\Inverno tem 
sido enlouquecedor para os 
Pediatras. 

Dois anos de Pandemia 
criaram um buraco na 
Imunidade das crianças, 
sabe por que? A falta de 
interação diminuiu muito 
as trocas de vírus entre 
elas. Essa troca está sendo 
intensificada agora, com 
um download constante de 
cepas virais. Covid é fichi-
nha. Uma amiga Pediatra 
me contou que uma criança 
de três anos tinha três vírus 
diferentes no seu Perfil. 
Simultaneamente. A mãe 
se descabelou toda com o 
resultado, a criança evolui 
bem, felizmente. 

Por que saímos de Freud 
e fomos para o consultório 
de Pediatria? Porque a fan-
tasia do medo de traumas 
cria fragilidades como os 
dois anos de quarentena: 
não se expor a dificulda-
des, fracassos, viroses e 
outros estressores deixam 
crianças e pais fragilizados 
no enfrentamento da vida. 
A ideia de evitar o Trauma 
é um trauma em si, geran-
do uma cultura de medo e 
fragilização. A Biologia tem 
um nome para a importância 
dos estressores: Hormese.

Hormese é a exposição 
às dificuldades que per-
mitem que as pessoas e os 
organismos cresçam e se 
tornem fortes diante das 
dificuldades. Isso significa 
que precisamos das adver-
siddaes e dos erros para 
nosso desenvolvimento. 
Tentar evitar os erros é 
como a mãe ensandecida 
que queria abolir a lição de 
casa de todos para não pre-
judicar a autoestima de seu 
filhinho: isso faria a mágica 
de fragilizar o seu filho e 
toda a sua classe.

Uma música antiga de 
Erasmo Carlos dizia que 
proteção desprotege. Hoje 
ele seria atacado por alguma 
associação de mães ou de 
protetores de alguma coisa. 
Eu diria que o poeta queria 
dizer que a Superproteção 
desprotege. E muito. É 
duro ver uma criança falhar, 
fracassar ou se amedrontar. 
Mas devemos abraçar o 
medo e continuar errando, 
pois é isso que gera apren-
dizado e crescimento.

(*) - É médico, com mestrado em 
psiquiatria pela USP, psicoterapeuta 

de orientação junguiana e autor do 
livro “Stress o coelho de Alice tem 

sempre muita pressa”.

Marco Antonio Spinelli (*)

O Direito também im-
plementa inovações nas 
suas práticas assim como 
todos os outros âmbitos 
profissionais, e dentro 
dessa era tecnológica que 
estamos atravessando, a 
praticidade, agilidade e 
objetividade são pilares 
para o desenvolvimento 
de qualquer mecanismo. 
Percebendo esse direcio-
namento que foi adotado 
o Visual Law no judiciário. 
O Head de Legal Design 
do escritório Lima Feigel-
son Advogados, Fellipe 
Branco, explica o que é o 
visual law:

“É uma sub-área do 
Legal Design. É a camada 
menos complexa e que 
causa um primeiro im-
pacto mais positivo nos 
usuários exatamente por 
ser “visual”. No fundo, é 
uma grande mudança de 
paradigma para o universo 
jurídico, uma grande mu-
dança de mentalidade e 
de fazer direito, colocando 
os usuários no centro das 
escolhas e tomadas de de-
cisão. Também é possível 
afirmar que é um salto de 
expressividade gráfica, 
pois torna os documentos 
mais engajadores e de fácil 
leitura”.

A intenção do Visual Law 
é facilitar a comunicação 
e entendimento dentro de 
uma área que exige muitos 
conhecimentos técnicos e 
teóricos. A partir de téc-
nicas e recursos visuais, 
os documentos são mais 
fáceis de serem compre-

É um salto de expressividade gráfica, pois torna os documentos 
mais engajadores e de fácil leitura.

Além disso, as PMEs 
faturaram 1,2 bilhões 
de reais no primeiro 

semestre, um crescimento 
de 20% em relação a 2021. 
Os estados que mais compra-
ram online foram São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, Ceará e Santa Catarina. 
Algumas são oportunidades 
importantes para aumentar 
o faturamento no comércio. 

“Desenvolver e aplicar es-
tratégias de vendas é um dos 
primeiros passos para ficar 
à frente da concorrência”, 
alerta Andrei Dias, Head de 
vendas da Nexaas, Retail 
Tech especialista em inova-
ção para o varejo. Pensando 
em ajudar empreendedores 
dos mais diversos segmen-
tos a faturar, o especialista 
separou cinco dicas. Confira:
 1) Faça um planeja-

mento - Andrei expli-
ca que, antes de aplicar 
qualquer estratégia 
de vendas, é impor-
tante investir em um 
planejamento. “Um 
bom planejamento é 
fundamental para que 
os resultados aconte-
çam. Ele deve levar 
em conta tecnologias 
disponíveis, seguran-
ça, logística, produtos, 
atendimento perso-
nalizado e, por fim, o 
pós-vendas”. 

 2) Invista em tecnolo-
gia - O público pro-

Desenvolver e aplicar estratégias de vendas é um dos primeiros 
passos para ficar à frente da concorrência.

Conta de energia 
cara? Saiba com evitar

A conta de energia elétrica 
tem se tornado um verdadeiro 
pesadelo para os consumidores 
cativos brasileiros, isto é, consu-
midores comuns, que compram 
eletricidade das distribuidoras. 
Recentemente, a Aneel anunciou 
reajustes das bandeiras tarifárias, 
que chegam a 63,7%. Como se não 
bastasse, em 2022, as concessio-
nárias e permissionárias também 
têm aplicado aumentos de 7% a 
24% nas cobranças mensais, que 
refletem a alta da inflação.

“Hoje em dia, é quase impossí-
vel saber quanto vamos gastar no 
mês seguinte. Os valores tendem 
sempre a aumentar. Para fugir 
desse ciclo, uma boa alternativa 
é investir em sistemas de geração 
de energia solar fotovoltaica, que 
são muito mais econômicos e 
sustentáveis”, opina a sócia-dire-
tora da EcoPower Energia Solar, 
Náchila Santos.

O alto preço cobrado pelas 
distribuidoras é um dos fatores 
que impulsionam o crescimento 
exponencial do setor de energia 
solar fotovoltaica no Brasil. Dados 
da Absolar apontam que, somente 
no primeiro semestre, foram ins-
talados 15.852 MW de potência, 
superando os doze meses de 
2021, com 13.712 MW. Apesar 
do crescimento, ainda há muito 
potencial a ser explorado. Esse 
nicho de mercado corresponde a 
apenas 7,8% da matriz energética 
nacional, ao passo que as usinas 
hidrelétricas, por exemplo, cor-
respondem a 54%.

“A principal vantagem é que o 
Sol é uma fonte de energia limpa 
e praticamente inesgotável na 
natureza. Mesmo em dias frios 
ou parcialmente nublados, é 
possível converter radiação solar 
em eletricidade. Então, se bem 
dimensionados, esses sistemas 
garantem economia, sem ter que 
abrir mão de pequenos prazeres 
do dia a dia, como dormir com o 
ar-condicionado ligado”, destaca 
Náchila. - Fonte e mais informa-
ções: (www.ecopower.com.br).

Cinco passos para aumentar as 
vendas no seu e-commerce

No Brasil as vendas no e-commerce seguem em evolução. No mês de maio houve uma alta de 4,99% 
nas vendas por e-commerce em comparação ao mesmo período do ano passado

estratégia efetiva do 
negócio. 

 4) Estabeleça prazos 
de entrega acessí-
veis - O prazo de en-
trega se tornou um dos 
principais requisitos 
que consumidores ana-
lisam para decidir uma 
compra. Dias apon-
ta que é importante 
cumprir esses prazos e 
oferecer a melhor ex-
periência de consumo 
para fidelizar o cliente. 
Serviços de fulfillment 
são uma opção para 
diminuir o tempo de 
entrega, além de aderir 
a processos e soluções 
de inteligência artifi-
cial que otimizam essa 
logística.

 5) Analise o pós-venda 
- Com todos os passos 
anteriores seguidos, é 
hora de realizar métri-
cas de todo o resultado 
que a estratégia trou-
xe ao negócio. Reco-
menda-se uma análise 
anual com todas as 
informações de campa-
nhas realizadas, princi-
palmente em datas sa-
zonais, pois isso ajuda 
a definir ações futuras 
e o planejamento de 
outras estratégias de 
venda. - Fonte e mais 
informações, acesse: 
(https://www.nexaas.
com/).

cura cada vez mais 
facilidades proporcio-
nadas pela tecnologia 
e boas experiências 
de compra. Não ter a 
necessidade de se des-
locar para buscar ou 
comprar um produto 
e consultar avaliações 
antes de decidir uma 
compra são algumas 
possibilidades. 

  Investir em uma plata-
forma de e-commerce, 
que oferece suporte 
técnico e processos 
automatizados, é um 
diferencial para captar 
e reter mais clientes 
em datas sazonais, 
porque permite que o 
empreendedor ofereça 
uma melhor experiên-
cia de compra.

 3) Garanta segurança 
- Em meio a tantas 
incertezas na hora de 
comprar pela internet, 
quando golpes virtuais 
são mais frequentes, 
buscar estratégias de 
segurança proporcio-
nará que clientes e 
potenciais consumido-
res tenham garantia de 
entrega do produto e 
transações financeiras 
protegidas. 

  Contrate uma equipe 
que faça uma atuali-
zação de permissão 
de acesso e implan-
te meios que certifi-
quem a autenticidade 
e segurança da loja 
online. Esses peque-
nos ajustes serão um 
diferencial para uma 
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A evolução dos usos de recursos 
visuais nos documentos jurídicos

endidos trazendo transpa-
rência para sua absorção, 
beneficiando a tomada de 
decisão. Em se tratando 
do judiciário, sabe-se que 
as rotinas jurídicas são 
extremamente exigentes 
de concentração, porém 
os prazos curtos são um 
grande obstáculo. 

E também em sua lingua-
gem possuem o caracterís-
tico juridiquês que torna 
os processos restritos a 
determinados públicos. 
Através de um pensamento 
mais inclusivo, permitindo 
a democratização do aces-
so à justiça, e até mesmo 
entendendo que esses 
prof iss ionais  possuem 
rotinas aceleradas e acú-
mulo de informações que 
podem comprometer seu 
desempenho, são aplicadas 
as técnicas do visual law 
buscando elevar o nível 
de eficiência em cada 
processo. 

Fellipe ainda esclarece os 
benefícios desses recursos, 
“certamente este é um dos 
grandes ganhos do uso de 

Visual Law. Você reduz a 
incerteza e a insegurança 
das pessoas leigas-jurídi-
cas e aproxima estes uni-
versos, fazendo uso de uma 
linguagem mais simples e 
fácil de ser compreendida,  
trabalhando em conjunto 
com os recursos visuais 
que podem desenhar es-
quemas, fluxos, processos, 
e apresentar informação 
técnica de um jeito mais 
fácil”, esclarece o espe-
cialista.

O Visual Law veio para 
agregar no Direito como 
agente simplificador, trans-
formando as informações 
de maior complexidade em 
informações mais fáceis de 
serem assimiladas através 
de elementos visuais, sendo 
um caminho estratégico, 
possibilitando uma análise 
analítica de cada processo, 
e por fim, adoção de um 
veredito mais assertivo. 
No fim, todos ganham com 
informações mais claras 
e fáceis. - Fonte e mais 
informações: (www.lima-
feigelson.com.br).
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TPC LOGÍSTICA SUDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 01.544.197/0001-92 NIRE nº 35.300.363.116

(Companhia Fechada)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2022.
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de maio de 2022, às 10 horas, na sede social da 
TPC LOGÍSTICA SUDESTE S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Pasadena, 104, Condomínio San 
José, Bosque Capuava, CEP: 06.846-095, Embu das Artes, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇAS: Presente a acionista única da Companhia, detentora da totalidade do capital 
social da Companhia. Dispensada a convocação prévia, nos termos do§ 4° do Artigo 124 da 
Lei nº 6.404/1976, conforme alterada. 3. MESA: Presidida pelo Sr. Luís Eduardo Albuquerque 
Chamadoiro (“Presidente”) e secretariada pela Sra. Maria Lúcia de Araújo (“Secretária”). 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a seguinte ordem do dia (i) redução de capital social da Companhia nos 
termos do art. 173 da Lei nº 6.404/76; (ii) alteração do artigo 5° do estatuto social da Companhia 
e sua consolidação para refletir a redução do capital social proposta. 5. Deliberações: Após a 
apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da 
Companhia deliberou pela aprovação das matérias da Ordem do Dia, sem quaisquer restrições e 
na forma abaixo: 5.1. Registrar que a ata a que se refere a presente Assembleia será lavrada na 
forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas das acionistas, conforme facultam os 
§§1º e 2° do art. 130 da Lei nº 6.404/76; 5.2. Aprovar a redução de capital social da Companhia 
no valor total de R$ 208.330.000,00 (duzentos e oito milhões, trezentos e trinta mil), sem alteração 
do número de ações de emissão da Companhia, mediante absorção dos prejuízos acumulados, 
de mesmo valor, conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia referente 
ao exercício social encerrado em 31.12.2021, passando o capital social da Companhia dos atuais 
R$ 214.650.532,00 (duzentos e quatorze milhões, seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e 
dois reais), para R$ 6.320.532,00 (seis milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois 
reais), dividido em 5.040.900.532 (cinco bilhões, quarenta milhões, novecentos mil e quinhentos 
e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 5.3. Na forma do artigo 174 
da Lei nº 6.404/76, esta deliberação somente se tornará eficaz após decorrido 60 (sessenta) 
dias da publicação desta ata, conforme dispõe a Lei nº 6.404/76, sem que haja impugnação 
de credores quirografários da Companhia, quando, então, a referida ata será apresentada 
para arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo juntamente com a cópia das 
publicações supra referidas. 5.4. Em virtude do exposto no item “5.2.” acima, a redação do artigo 
5° do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5°: O capital da sociedade 
é de R$ 6.320.532,00 (seis milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais), totalmente 
subscrito e integralizado, representado por 5.040.900.532 (cinco bilhões, quarenta milhões, novecentos 
mil e quinhentos e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. 5.5. Tendo em vista 
as deliberações supra, os acionistas deliberaram, ainda, aprovar a consolidação e a publicação do 
estatuto social da Companhia que, com a alteração do artigo 5° acima deliberada já incluída, passará 
a vigorar com a redação prevista no Anexo I. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a 
ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada 
a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: 
Presidente, Sr. Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro; Secretária, Sra. Maria Lúcia de Araujo (Acionista: 
PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA S.A. representada pelos senhores Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro 
e Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz). A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. 
Maria Lúcia de Araújo - Secretária da Mesa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

flexibilidade e vem sendo 
adotada com cada vez mais 
frequência. No entanto, en-
tender se esse serviço faz 
sentido para a estratégia 
da empresa é fundamental 
antes de iniciar a transação. 

“É inevitável para as insti-
tuições financeiras que elas 
avaliem a presença delas na 
nuvem. Para as instituições 
que nascem digitais esse é 
um caminho natural, evi-
dentemente, já para aquelas 
mais tradicionais, a mudança 
deve ser avaliada com cui-
dado, mas pode representar 
muito para o potencial com-
petitivo”, destaca Cesar Rai-
ze, gerente de Infraestrutura 
e Suporte da RTM, principal 
hub integrador do mercado 
financeiro.

“Com esse tipo de solução 
é possível inovar em escala 
e com maior rapidez, mas 
também representa uma 
forma diferente de consumir 
tecnologias que devem ser 
avaliadas pelos times de TI 
e de compliance, afinal, não 
são todas as cargas de traba-
lho que idealmente devem 
estar na nuvem”, pontua. 

A companhia é a única no 
país a oferecer a solução em 
nuvem exclusivamente ao 
setor e alerta para desafios 
específicos, como a necessi-
dade comum de manter da-
dos em clouds nacionais. Não 

Para as instituições que nascem digitais esse é 
um caminho natural.

Instituições financeiras devem 
investir em nuvem?

Aderir rapidamente à transformação digital se tornou imperativo para empresas de todos os setores, 
mas para as instituições financeiras a corrida parece ser ainda mais veloz. Isso porque o crescimento 
das fintechs pressiona para que o setor avance em soluções inovadoras

financeiras ao buscar 
soluções em nuvem 
está na segurança 
do armazenamento 
dessas informações. 
Os data centers onde 
esses dados ficarão 
alocados precisam 
estar protegidos e 
contar com estrutura 
de backup. 

  O compliance também 
deve ser uma preocu-
pação e, nesse quesito, 
os data centers que 
estejam em território 
nacional estão em van-
tagem, principalmente 
no que diz respeito às 
instituições financei-
ras, em que é obriga-
tória a permanência 
dos dados bancários 
no Brasil.

 4) Respostas ágeis - No 
caso das instituições 
financeiras, a agilidade 
das operações é fun-
damental. Para aten-
der a necessidade de 
deliveries contínuos, 
a estrutura de cloud é 
projetada para supor-
tar demandas com a 
máxima flexibilidade 
operacional e com 
alto desempenho. Isso 
garante agilidade de 
implantação e amplo 
controle gerencial do 
ambiente de TI. - Fonte 
e outras informações: 
(https://www.rtm.net.
br).
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estar em conformidade com 
essas regras pode, inclusive, 
impedir que a instituição 
continue operando. Confira 
abaixo quatro vantagens da 
migração para a nuvem:
 1) Flexibilidade que 

acompanha o cres-
cimento das empre-
sas - A velocidade de 
crescimento de uma 
empresa não é a mes-
ma para todo o setor. 
Sendo assim, cada uma 
terá uma demanda di-
ferente na contratação 
de nuvem. A boa notí-
cia é que esse serviço 
pode ser dimensiona-
do de acordo com a 
necessidade de cada 
instituição. Com isso, 
elas alocam recursos 
durante o tempo em 
que precisam para 

que consigam seguir 
trabalhando.

 2) Suporte especiali-
zado e dedicado - Ao 
contratar um serviço 
de cloud, a instituição 
deve estar atenta se 
está sendo oferecido 
suporte especializado 
para atender, desde 
questões básicas até 
a administração da 
nuvem. Assim, além de 
garantir a solução de 
eventuais problemas 
mais rapidamente, ain-
da evita que os times 
internos de TI sejam 
sobrecarregados, po-
dendo concentrar es-
forços em inovação.

 3) Segurança no ar-
mazenamento das 
informações - Outro 
receio das instituições 

Sandro Gonzales – Hábito - Empresas são com-
postas e geridas por pessoas. Parece uma óbvia e 
recorrente afirmação. Todavia, no correr dos tempos, 
a depender do momento a “mão-de-obra” é sempre 

relegada a ínfimos patamares, quase desprezada. O motivo: lucro, 
de preferência fácil. Felizmente, também na esteira de alguns 
acontecimentos evolutivos, surgem autores e sistemas para 
contrapor esse modus agendi. Pessoas do gabarito e profunda 
experiência da qualidade do empresário/autor, Sandro, provam 
que quanto mais humanizada é a gestão das pessoas, quem no 
frigir dos ovos, sai ganhando é a empresa, em todos os aspectos 
visíveis e invisíveis. Sem estereótipos, Sandro desfila argumentos 
que comprovam que há, ou deveria sempre existir um jogo de 
ganha-ganha entre empresários e colaboradores. Num ambiente 
feliz, seja no trabalho, em casa ou onde for, sempre haverá boa 
produtividade, sadio relacionamento, etc. Muito apropriado.

O Valor das Pessoas: 
Gestão humanizada

Maria Eduarda Ramos dos Santos – Estante 
Mágica - Maria Eduarda, Duda para os íntimos, 
é uma alegre e adorável menina que do alto dos 

seus sete anos de idade , idealizou uma obra impar, eivada de 
sensibilidade, fraternidade e muita realidade. Com ilustrações 
feitas, pelo visto com suas mãozinhas, refletem uma ingenuidade 
impar, própria da idade e que desafortunadamente deixamos 
escorrer pelos dedos do avanço etário. Oportuna delicadeza.

Contra o Racismo 

Maurício Melo Menezes – Mackenzie – Cândido 
Mariano da Silva Rondon, foi o grande desbravador 
deste país e que batalhou para que fosse totalmente 
interligado. Seus feitos dão conta de uma personali-

dade forte, honrada e comprometida com seu país .O trabalho 
desenvolvido pelo autor é deveras e flagrantemente preponderante 
para que a Nação não se olvide deste ser que tanto fez elevando 
nossa Pátria aos píncaros do universo, fazendo que tenhamos sido 
respeitados pelo mundo todo. As fotos dos selos que marcam as 
épocas relatadas, são de inestimável contextualização. Loas ao 
marechal Rondon e parabéns ao autor pela iniciativa. Deve ser lido 
por jovens e qualquer pessoa que se interesse por boas histórias 
de personalidades marcantes. Uma justíssima homenagem!

Rondon: O marechal da paz: A vida 
de um herói nacional contada por 
meio da filatelia 

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Comprar ações fora do Brasil pela 
primeira vez pode parecer uma tarefa 
complicada para muitos investidores. 
Mas com auxílio e orientação, é possível 
realizar investimentos com segurança e 
tranquilidade.

De acordo com Gabriel Komatu, forma-
do em Administração de Empresas pela 
FGV e cofundador da Komatu Gestora 
de Recursos, existem duas formas para 
comprar ações no exterior. “Pode-se abrir 
uma conta diretamente no país em que 
deseja investir, ou realizar investimentos 
via BDRs na bolsa brasileira. 

De forma menos direta, também 
é possível investir em um fundo de 
investimento que possui como es-
tratégia comprar ações no exterior 
e, dessa forma, o investidor também 
estará exposto às ações estrangeiras”, 
relata. Em um Fundo de Investimento, 
o investidor compra cotas de partici-
pação e se torna cotista, confiando a 
administração do seu dinheiro para a 
gestão desse fundo, que é a responsável 

por comprar e vender os ativos para 
obter lucros.

Isabela Komatu, CEO e também cofun-
dadora, afirma que investir em um fundo 
pode ser mais vantajoso em diversos ce-
nários. “Dessa forma, o investidor estará 
delegando a gestão de seu portfólio de 
ações a um gestor e, portanto, um profis-
sional qualificado tomará as decisões de 
investimento dentro do fundo, em nome 
de vários cotistas. 

Esta é a principal vantagem, porque o 
investidor não terá que se preocupar em 
estudar sobre as empresas estrangeiras 
ou em acompanhar o mercado financeiro. 
Afinal, ele contará com um profissional 
focado nisso e tomando as decisões de 
investimento”, revela. Fora de um fundo, 
a compra de ações no mercado estrangei-
ro pode ser complicada, mas é possível 
realizar aplicações após analisar diversos 
fatores importantes. 

“Deve-se levar em consideração a saúde 
financeira da empresa, seus múltiplos 
financeiros, as perspectivas macroeco-

nômicas para o possível crescimento da 
companhia e as perspectivas setoriais para 
o modelo de negócio. Além disso, cada 
ação possui um nível de risco que não 
pode ser descartado durante a análise, 
já que podem existir ações que são mais 
coerentes de se ter em seu portfólio em 
comparação a outras”, pontua a CEO.

Gabriel alerta que, ao comprar ações 
por conta própria, é de suma importância 
acompanhar as notícias relacionadas às 
empresas em que os investidores preten-
dem investir. No entanto, o empresário 
considera o aporte em um fundo de inves-
timento uma opção mais segura. 

“Por conta desse processo extenso 
de análise e acompanhamento, é im-
portante avaliar se investir via fundo de 
investimento não seria uma opção mais 
plausível para o investidor. Em um fundo 
delega-se a gestão de investimento para 
um profissional, que fará toda essa aná-
lise e acompanhamento de forma mais 
certeira e efetiva”, finaliza. - Fonte e mais 
informações: (https://komatu.com.br/).

Investidores podem expandir 
os lucros com ações internacionais

O processo é focado em atrair e 
desenvolver profissionais em um 
ambiente dinâmico e multidis-
ciplinar. O Programa de Trainee 
da Enforce está com inscrições 
abertas até o dia 7 de agosto. 
Conduzido pela Share People 
Hub, o processo de seleção terá 
etapas online e presenciais. As 
inscrições estão disponíveis pelo 
site https://talents.sharerh.com/
programa-de-trainee-enforce-
2022-programa?utm_source=as-
sessoria&utm_medium=assesso-
ria&utm_campaign=assessoria.

As vagas têm foco nas áreas 
de Administração, Economia, 
Estatística, Matemática, Direito, 
Agronomia, Engenharias, Ar-
quitetura e Tecnologia. Pessoas 
formadas em outras disciplinas 
também podem se inscrever, todos 
os cursos serão aceitos. Para se 
inscrever, os candidatos devem ter 
concluído a graduação entre 2018 e 

2022 e ter disponibilidade de atuar 
presencialmente pelo menos três 
dias por semana no escritório da 
Enforce, em Campinas (SP).

A empresa busca trainees para 
diferentes áreas de atuação e, ao 
longo de todo processo seletivo, os 
candidatos serão avaliados e dire-
cionados para áreas específicas de 
acordo com seu perfil e interesse 
de atuação.  O Programa de Trai-
nee da Enforce busca talentos que 
sejam multidisciplinares e que te-
nham interesse de ter alto impacto 
na organização, colaborando com 
o crescimento da empresa e se 
desafiando no dia a dia.

O processo seletivo será dividido 
em etapas, sendo:

Julho: inscrições, testes e etapa 
interativa online; Agosto: dinâmica 
de grupo online; Setembro: painel 
com gestores e entrevistas presen-
ciais na Enforce; Novembro: início 
dos novos talentos.

Programa de trainee abre 
vagas em diversas áreas!
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A internet mudou a forma como vemos e interagimos com o mundo de várias maneiras. Infelizmente, essa mudança não se 
limita apenas às atividades em tempo de paz. A forma como as guerras são travadas também é afetada por essa evolução.  

No momento as nações, sociedades e mundo corporativo dependem de vínculo com a internet para consumir notícias,  
realizar eleições, se comunicar com os cidadãos e prestação de serviços públicos.  

Matéria de capa
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( falsificação do remetente da mensagem), URLs dinâmi-
cos e downloads drive-by (código malicioso baixado sem 
a autorização do usuário) para escapar dos controles de 
segurança. Na modalidade Whaling (caça a baleia), os 
ataques são cuidadosamente direcionados aos executivos 
de alto nível que tem acesso a dados organizacionais ou 
financeiros valiosos. 

Por exemplo, um gestor com autoridade de aprovação 
financeira pode receber um e-mail de um alto executivo 
solicitando a transferência urgente de uma grande quantia 
de dinheiro para cobrir um pagamento de fornecedor ou 
obrigação semelhante. 

 
3. Ransomware - O uso de malware que criptografa as 

unidades de disco de um computador e exige pagamento de 
regaste, geralmente em criptomoeda, é a base de um ataque 
de ransomware. Esses ataques geralmente são lançados 
por meio de phishing e se tornaram uma das técnicas mais 
comuns de extorsão e negação de serviço. 

O relatório “Verizon Data Breach Investigations Report 
2021” identificou que o ransomware foi a causa de 10% de 
todas as violações e a agência de segurança  Internet Crime 

Ivan Marzariolli (*)       

Esse cenário fez também com que a guerra física tradi-
cional fosse ampliada para incluir a guerra cibernética. 
Ela pode ser usada como aliada para reunir inteli-

gência, gerar ganho financeiro, danificar infraestruturas 
digitais e físicas, dificultar as comunicações e promover 
o roubo de propriedade intelectual como forma de apoiar 
a guerra convencional a atingir tais objetivos. 

Os criminosos cibernéticos patrocinados por nações 
conduziram campanhas e operações de guerra cibernética 
com técnicas sofisticadas, mas não foram bem-sucedidos 
em lançar uma “cybergeddon”, uma guerra cibernética 
total. Entenda as principais técnicas de guerra cibernética: 

1. Ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) 
- Um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS) usa 
várias técnicas para invadir um alvo com solicitações falsas, 
que podem interromper operações e sistemas e bloquear o 
acesso a sites por civis, militares e de segurança ou órgãos 
de pesquisa. De todos os tipos de ataques cibernéticos, os 
ataques DDoS são os mais fáceis de montar. 

Nos primeiros dias do ataque da Rússia à Ucrânia, uma 
série de ataques DDoS derrubaram brevemente o governo 
e os bancos ucranianos. As autoridades dos EUA e do Rei-
no Unido identificaram a Rússia como a fonte e tentaram 
responsabilizar o país por seus movimentos agressivos no 
ciberespaço. 

2. Phishing, Spearphishing e Whaling - Os ataques de 
phishing visam qualquer pessoa que possa clicar em um link 
em uma mensagem de e-mail na esperança de comprometer 
seu computador, segurança cibernética e conexões de rede. 
Uma tentativa mais focada, o spearphishing, tem como alvo 
pessoas que trabalham em um determinado negócio ou setor 
específico para tentar obter acesso ao negócio. 

Para executar um ataque de spearphishing, os invaso-
res podem usar uma combinação de spoofing de e-mail 

Complaint Center do FBI relatou um aumento de 62% do 
ramsonware ano a ano com 2.084 queixas desse ataque 
registradas de janeiro a 31 de julho de 2021. 

Linha do tempo dos principais ataques de guerra 
cibernética - Embora possa ser difícil identificar a origem 
de um ataque de guerra cibernética, alguns invasores de 
segurança cibernética podem ser identificados por seus 
métodos de ataque, codificação de malware ou informações 
obtidas por meio de canais secretos. Conheça alguns exem-
plos de ataques de guerra cibernética que se destacaram 
não apenas por seu tamanho e alcance, mas também porque 
havia muitas evidências para identificar os agressores: 

2007: Um ataque de negação de serviço distribuído 
(DDoS) por um botnet de mais de um milhão de compu-
tadores derrubou sites governamentais, empresariais e de 
mídia da Estônia. A Rússia foi suspeita de ter originado o 
ataque de segurança cibernética, motivado pela tensão 
política entre os dois países. 

2009: Uma rede de espionagem cibernética considerada 
de origem chinesa, embora o governo chinês tenha negado, 
chamada “GhostNet” invadiu organizações governamentais 
e privadas em mais de 100 países ao redor do mundo e 
extraiu informações confidenciais. 

2010: Um ataque cibernético à instalação de processamen-
to de combustível nuclear iraniano resultou na destruição 
física de quase 1.000 centrífugas de enriquecimento de 
urânio pelo worm Stuxnet. As evidências apontam que o 
worm foi criado pelos Estados Unidos e Israel em um esforço 
colaborativo, conhecido como “Operação Jogos Olímpicos”. 

2014: Após o lançamento do filme “A Entrevista”, que 
apresentava um retrato negativo de Kim Jong Un, a edi-
tora Sony Pictures foi atacada. Não surpreendentemente, 
o ataque de segurança cibernética foi atribuído a hackers 
do governo norte-coreano. 

2014 a 2016: um grupo russo de cibercrime organizado 
chamado Fancy Bear atacou forças de foguetes e artilharia 
ucranianas usando malware espalhado por meio de um apli-
cativo Android infectado usado pela unidade de artilharia 
D-30 Howitzer para gerenciar dados de direcionamento. 
Este foi um ataque de grande sucesso que resultou na 
destruição de mais de 80% dos obuses D-30 da Ucrânia. 

2022: Embora a Rússia tenha lançado vários ataques ciber-
néticos contra a Ucrânia até este ano, o coletivo hacktivista 
chamado Anonymous declarou guerra à Rússia no final de 
fevereiro de 2022, alegando ter atacado o Ministério da 
Defesa da Rússia. Outros grupos de hacktivistas, incluindo 
Ghostsec, (um spin-off do Anonymous),o AgainstTheWest, 
SHDWsec, Cyber Partisans da Bielorrússia e Raidforums 
Admin também estão atacando a Rússia. 

O mercado conta com soluções de segurança prontas 
para auxiliar na defesa de contra ataques de guerra ciber-
nética. Elas empregam estratégias avançadas de proteção 
e mitigação de DDoS que fornecem visibilidade total do 
tráfego de rede, dificultando a infiltração de malware nas 
redes ou a extração de dados por invasores. 

Essas soluções ajudam a dar suporte a uma estratégia 
Zero Trust que permite às empresas proteger suas redes 
e dados em tempos de paz ou de conflito. 

(*) É country manager Brasil da A10 Networks (https://www.a10networks.com/).

pe
sh

ko
v_

C
A

N
VA

Pe
op

le
Im

ag
es

_C
A

N
VA

SAibA coMo PRotEgER SuA 
EMPRESA DA guERRA cibERnéticA

SEguRAnÇA DigitAL



O custo-benefício 
em adquirir um carro 

por assinatura

Só quem dirige um 
automóvel sabe o 
prazer da liberdade de 
ir e vir, no dia e hora 
que melhor convier, e 
no conforto particular 
do seu carro

Voltando um pouco no 
tempo, ter um veículo era 
sinônimo de status, assim 

como ter uma linha telefônica 
e, principalmente, ter uma casa 
própria. Vindo mais prá cá, há 
mais ou menos 30 anos atrás, 
o carro ainda representava um 
excelente bem material, onde 
servia, inclusive, como entrada 
para aquisição de um imóvel.

Contudo, um outro modelo 
de negócio chegou para revolu-
cionar a forma de se relacionar 
com o carro. Há pelo menos 
cinco anos, o carro por assina-
tura é uma forma de aquisição 
de um automóvel pagando-se 
um valor mensal por um tempo 
determinado. Nessa leitura, fica 
o questionamento, então, entre 
a diferença de assinar um carro 
ou comprar.

Há empresas, como as locado-
ras que conseguem comprar o 
veículo com desconto, ou mesmo 
as próprias montadoras, obtendo 
vantagens em ter custos diluídos 
na sua estrutura. Logo, com um 
custo menor, conseguem ofere-
cer uma mensalidade atraente 
para o cliente. No entanto, é 
imprescindível fazer a conta 
e ver se bate, porque tudo vai 
depender também do modelo, 
do ano e de outras variáveis para 
entender se, matematicamente, 
vale a pena ou não.

Com a compra de um veículo, 
os custos atrelados a ele vem 
de carona com o comprador. 
Despesas com IPVA, licencia-
mento, seguro e manutenções 
são premissas para dirigir, além 
da questão em manter o carro 
em perfeitas condições dos 
seus principais componentes 
para rodar com segurança. 
No caso de veículos novos há, 
ainda, despesas com empla-
camento.

No entanto, com a vida cada 
vez mais agitada das pessoas 
– principalmente aquelas que 
vivem em grandes metrópoles 
–, exige-se um tempo para 
realizar uma revisão, mesmo 
que básica, como troca de óleo, 
filtros e pneus. Nesse contexto 
ainda entram eventuais des-
gastes, que podem ser mais 

complexos e demandar mais 
tempo do motorista que, en-
tão, deve encostar o veículo e 
realizar os reparos necessários. 
Inclusive, há a possibilidade de 
um carro reserva nos dias em 
que o cliente ficar sem o veículo.

Pensando na comodidade 
desse grupo de condutores, a 
modalidade de carro por assina-
tura é uma excelente opção, pois, 
ao adquirir um veículo nessas 
condições, o motorista paga um 
valor mensal à locadora, e todos 
os gastos com manutenção, im-
postos e taxas ficam por conta 
do locatário. É pegar o carro, 
abastecer e cuidar de outras 
coisas mais importantes na vida. 
Porém, tudo requer cautela. 

Ainda precisa ser um mo-
torista atento, pois as multas 
adquiridas no período em que 
o condutor estiver com o carro, 
ele quem deverá arcar com as 
mesmas. Além disso, o carro 
deve ser mantido em perfeitas 
condições de aparência, como 
na aquisição do mesmo junto à 
locadora. Eventuais descuidos, 
como riscos, amassados e man-
chas também serão cobrados do 
motorista. 

Em casos de acidentes de trân-
sito, a taxa de franquia também 
será arcada pelo condutor do 
veículo para acionamento do se-
guro. Nesse caso, na contratação 
da assinatura, deve ser analisada 
a cobertura do seguro, resguar-
dando-se de surpresas desagra-
dáveis em caso de sinistro.

Pagar uma assinatura de um 
automóvel, ao invés de com-
prá-lo, também pode ser mais 
atraente do ponto de vista do 
mercado atual, principalmente 
para quem dispõe do recurso 
para adquirir um carro à vista, 
pois, devido às elevadas taxas 
de juros, é mais negócio deixar o 
dinheiro investido e rendendo. O 
custo-benefício em adquirir um 
carro por assinatura é um tanto 
peculiar. 

Então, de um modo geral, a 
pergunta que fica para reflexão e 
entendimento das necessidades 
pessoais é, quanto vale o seu 
tempo? Ou seja, quanto você 
valoriza não ter que se preocupar 
com questões burocráticas que 
tomam boa parte do dia. Em 
casos em que o tempo que sobra 
é aquele de reabastecer, o carro 
por assinatura é uma excelente 
opção de escolha.

(*) - Administrador de empresas 
(ESPM) e CEO da ComparaCAR, foi 

Diretor de Operações do Grupo Aba e 
sócio conselheiro da Maestro Frotas.

Alan Lewkowicz (*)

D - Formação Profissional
O iFood, empresa brasileira de tecnologia, firmou uma parceria com a 
EBAC, líder em cursos online de capacitação e formação profissional, 
para oferecer 350 bolsas de estudos aos entregadores parceiros. Com 
investimento de R$ 1 milhão, a iniciativa permite que os entregadores 
escolham mais de 130 cursos do portfólio da instituição, incluindo 
programas nas áreas de design, software, programação, digital, 
marketing, audiovisual, moda, games e negócios. Para ser elegível à 
bolsa, o entregador deve estar ativo na plataforma do iFood há pelo 
menos três meses e não ter recebido outra bolsa para educação nos 
demais programas oferecidos pelo iFood Decola. Inscrições: (https://
ebaconline.com.br/sale/ifood).

E - Complexo Aeroportuário  
A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, em Guarulhos, registrou em junho a movimen-
tação de 2,6 milhões de passageiros. Já o Terminal de Cargas (Teca) 
teve um total de 26,8 mil toneladas transportadas no período. O 
aeroporto contabilizou 1,7 milhão de passageiros provenientes de 
voos nacionais, com uma média diária de 617 pousos e decolagens. 
Já o tráfego internacional foi responsável por 34,3% do volume 
total de passageiros transportados em junho, registrando 29,3 mil 
viajantes por dia. Atualmente, o aeroporto conta com 30 empresas 
nacionais e internacionais, operando regularmente para 38 destinos 
fora do país (https://www.gru.com.br/pt).

F - Startups e Scale-ups
A Vibra está criando o Vibra Ventures, um Corporate Venture Capital, 
para investir em startups e scale-ups. A iniciativa visa oportunida-
des e tecnologias inovadoras complementares à área de atuação da 
companhia ou ainda novos negócios, produtos e serviços. A Vibra 
disponibilizará R$ 90 milhões para o fundo e pretende acelerar e 
impulsionar processos de inovação aberta, estimulando áreas como 
transição energética, mobilidade, conveniência, varejo e meios de 
pagamentos. Os aportes serão realizados em negócios em estágio 
inicial (Mix Seed) e mais estruturados (Series A), objetivando um 
portfólio de oito a 12 empresas, além de participação em cotas 
de outros fundos setoriais, incluindo internacionais para acesso a 
mercados como do Vale do Silício e Israel. Inscrições: (https://www.
vibraenergia.com.br/inovacao).

A - Dignidade Íntima 
O programa Dignidade Íntima permanece com a distribuição de absor-
ventes para as estudantes da rede estadual durante o período das férias 
escolares, 11 a 25 de julho. Iniciativa pioneira da Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo que se tornou lei em março, atende cerca de 
1,3 milhão de estudantes em mais de 5 mil escolas, com investimento 
de R$ 65 milhões. É garantido a todas as estudantes o acesso ao item, 
independente da situação econômica da família. O programa investe na 
combinação entre oferta dos produtos de higiene íntima e formação dos 
profissionais das escolas e estudantes, para garantir acesso ao benefício. 
A compra dos materiais é realizada através do Programa Dinheiro Direto 
na Escola e os recursos são repassados anualmente, exclusivamente 
para o programa. 

B - Teatro para Executivos 
A capacidade de se dedicar ao momento, seja uma reunião, apresen-
tação de projeto, ou até mesmo um happy hour, é um importante 
ingrediente para o sucesso profissional, principalmente na área cor-
porativa. Com o objetivo de aprimorar essas habilidades, o curso de 
Teatro para Executivos do Centro Universitário FAAP já formou mais 
de 2.500 alunos desde 2008. A partir das técnicas de artes cênicas, o 
programa habilita o profissional para obter um bom desempenho com 
o uso daquilo que o teatro tem de único: o exercício da presença. Duas 
turmas estão abertas para agosto. Inscrições: (https://www.faap.br/
teatro-executivo/). São oito aulas, uma por semana, às segundas ou 
terças-feiras, das 20 às 23h.

C - Foco no 5G
A Surf Tech acaba de firmar parceria com a Rumo, maior operadora 
de ferrovias do país, para a implantação de uma rede de fibra ótica 
com foco em 5G. São 14 mil quilômetros de trilhos administrados pela 
concessionária. O objetivo é levar conectividade para municípios pre-
sentes nos nove estados brasileiros cortados pela malha sob concessão 
da empresa. O projeto prevê o investimento de R$ 1,5 bilhão, que serão 
captados via emissão de debêntures. A participação da Rumo se dá por 
meio da cessão do direito de implantação da fibra ótica na extensão da 
faixa de domínio de suas ferrovias. A rede foi projetada com capacidade 
para tráfego de até de 1 Exabps, ou seja, cerca de um bilhão de Gpbs. 
Isso significa que a rede pode ser um milhão de vezes mais potente do 
que um cabo submarino que conecta o Brasil aos Estados Unidos. Saiba 
mais: (https://www.surf.com.br/site/).

G - Arraial Julino 
O Mercado Municipal Paulistano (Mercadão), não poderia ficar de fora 
da tradicional Festa Julina. Nos próximos dias 30 e 31, das 10h às 16h, o 
local será palco de um grande arraial, com direito a muito forró, comidas 
e brincadeiras. São diversas opções de pratos e bebidas típicas como 
canjica, milho cozido, pamonha, pipoca, cachorro-quente, espetinhos de 
churrasco, vinho quente, quentão e doces. Para a diversão da criançada, 
as barraquinhas de pesca, boca de palhaço, e outras. A maior parte da 
renda será revertida para ONG’S e instituições. O evento, aberto gra-
tuitamente ao público, será realizado no estacionamento do Mercadão. 
Para mais informações: (http://mercadao.mercadospspe.com.br). 

H - Expo Empreendedor
Nos dias 16 e 17 de agosto, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, em São 
Paulo, acontece a Expo Empreendedor 2022, com a participação de mais de 
150 marcas e expositores, nacionais e internacionais dos segmentos de Servi-
ços, Franquias, Educação, Tecnologia, Saúde, Beleza, Entretenimento, entre 
outros. O evento é uma grande oportunidade de negócios para empresas de 
pequeno, médio e grande porte. Com o tema “Empreender ficou mais fácil”, 
o evento tem entrada gratuita ao público em geral. Além do Passaporte VIP 
para ter acesso às palestras, certificado, descontos exclusivos, entre outros 
benefícios. Mais informações em: (https://expoempreendedor.com.br).

I - Tech & Cheers
Aos profissionais e amantes de tecnologia, a Ambev tem um convite 
especial: vem aí o Tech & Cheers, o primeiro evento da companhia 
que vai unir todo seu ecossistema tech para uma experiência imersiva 
sobre inovação e, claro, tecnologia. O evento acontece no dia 3 de 
agosto, trazendo nomes de peso do mercado nacional e internacional 
para um dia inteiro de muita troca, aprendizado e networking, além de 
mostrar como a Ambev desenvolve e aplica a criatividade com foco em 
inovação dentro dos seus Hubs e do seu ecossistema. Com programação 
extensa e diversa sobre transformação digital, objetiva reconhecer as 
contribuições tecnológicas criadas no Brasil, dar visibilidade a talentos e 
projetar desafios e oportunidades da criatividade tecnológica no futuro. 
Inscrições gratuitas em: (https://www.ambevtechandcheers.com.br/).

J - Rotas Internacionais
Alinhada ao propósito de promover a inclusão aérea na América do 
Sul, com forte investimento internacional em 2022, a Viva Air anuncia 
o aumento de voos semanais nas rotas internacionais que ligam Buenos 
Aires e São Paulo a Medellín, e esta mesma cidade com Cancún; além 
de Buenos Aires com Bogotá. Desta forma, a companhia aérea ratifica a 
aceitação do modelo ‘Ultra Low Cost’ na região e os bons resultados das 
novas rotas internacionais que a Viva Air inaugurou este ano, e com as 
quais atingiu um total de 43 rotas domésticas e 13 internacionais rotas 
operadas na Colômbia. A empresa aumentou as frequências semanais das 
rotas Buenos Aires-Medellín, Buenos Aires-Bogotá para cinco e a rota 
São Paulo-Medellín para quatro semanais. Saiba mais: (www.vivaair.com). 

www.netjen.com.br
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O consumo nos lares bra-
sileiros registrou queda de 
3,47% em maio na compa-
ração com abril. Em relação 
ao mesmo período de 2021, 
houve alta de 0,39%. No 
acumulado do ano tem-se 
expansão de 2,02%. Os da-
dos foram divulgados pela 
Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). A 
queda da inflação em maio 
refletiu em menor variação 
nos preços da cesta de 
alimentos.

Segundo o vice-presiden-
te institucional da Abras, 
Marcio Milan, a expectativa 
é de que a redução do ICMS 
sobre os combustíveis, que 
impacta o frete, a queda 
do desemprego e os novos 
recursos que devem ser 
injetados na economia de-
correntes - a chamada PEC 
dos Benefícios - contribuam 
para o consumo nos lares. 

Segundo dados da Abras, 
o valor da cesta de 35 pro-
dutos de largo consumo 
(alimentos, bebidas, car-

O preço médio da cesta nacional passou de R$ 758,72 
em abril para R$ 765,82 em maio.
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Também houve expan-
são de 2,1% no volume 
embarcado. As im-

portações de produtos do 
agronegócio foram de US$ 
1,53 bilhão (+19,8%), com 
alta de 17,9% dos preços 
médios e 1,6% do quantum 
importado.

Os destaques de junho 
ficaram com as exportações 
recordes do complexo soja, 
carnes (frango e bovina) 
e café. O complexo soja, 
principal setor exportador 
do agronegócio brasileiro, 
alcançou registros recordes 
de US$ 8,06 bilhões em ven-
das externas, mesmo com 
queda do volume importado 
(-2,3%), em virtude do de-
sempenho da soja em grãos.

As vendas externas de 
carnes, segundo setor mais 
importante em exportações, 

Os destaques de junho ficaram com as exportações recordes do 
complexo soja, carnes (frango e bovina) e café.

Economia da 
China tem forte 
desaceleração

O crescimento econômico 
da China desacelerou no se-
gundo trimestre, destacando 
o colossal impacto de lock-
downs generalizados contra 
a Covid-19 e apontando para 
uma pressão persistente nos 
próximos meses diante de um 
cenário global cada vez mais 
sombrio. 

Os dados de sexta-feira 
(15) aumentaram os temores 
de uma recessão global, na 
medida em que as autorida-
des aumentam as taxas de 
juros para conter a inflação, 
ampliando as dificuldades dos 
consumidores e das empresas 
em todo o mundo, ao mesmo 
tempo em que enfrentam os 
desafios da guerra da Ucrânia 
e os problemas nas cadeias de 
abastecimento.

O Produto Interno Bruto 
(PIB) da China cresceu apenas 
0,4% entre abril e junho em 
relação ao ano anterior. Esse 
foi o pior desempenho para 
a segunda maior economia 
do mundo desde que a série 
de dados começou, em 1992, 
excluindo uma contração de 
6,9% no primeiro trimestre de 
2020 devido ao choque inicial 
da pandemia (ABr).

Agropecuária registrou exportações 
de US$ 15,71 bilhões em junho

Com elevação do índice de preços em 28,5% comparado ao mesmo mês do ano anterior, as exportações 
brasileiras do setor agropecuário atingiram o valor recorde da série em junho de 2022: US$ 15,71 
bilhões (+31,2%)

verde foram de US$ 721,50 
milhões, valor recorde para 
meses de junho e que signifi-
cou uma expansão de 76,7% 
comparado aos US$ 408,32 
milhões exportados em ju-
nho de 2021. As exportações 
de café solúvel registraram 
US$ 57,2 milhões no mencio-
nado mês (+46,1%).

No primeiro semestre 
de 2022, as exportações 
brasileiras do agronegócio 
somaram US$ 79,32 bilhões 
(+29,4%), valor recorde 
para o período. A expansão 
ocorreu devido à alta dos 
preços (+27,7%), enquanto 
o quantum exportado subiu 
menos (+1,3%). O agronegó-
cio representou 48,3% das 
exportações totais brasilei-
ras nos seis primeiros meses 
de 2022. Fonte: (imprensa@
agro.gov.br).
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foram de US$ 2,35 bilhões. 
Trata-se do maior valor men-
sal de toda a série histórica 
iniciada em janeiro de 1997. 
O valor foi obtido em função, 
principalmente, do incre-
mento dos preços médios de 

exportação dos produtos do 
setor (+25,8%), embora com 
menor aumento de quantida-
de exportada (+4,9%). 

O setor cafeeiro expor-
tou US$ 788,74 milhões As 
vendas externas de café 

Consumo nos lares cresce 
2,02%, revela pesquisa

nes, produtos de limpeza, 
itens de higiene e beleza) 
sofreu reflexo da queda da 
inflação de maio. A variação 
em maio foi de 0,94%, sendo 
a menor alta desde janeiro. 
Com isso, o preço médio da 
cesta nacional passou de 
R$ 758,72 em abril para R$ 
765,82 em maio. Já no acu-
mulado do ano houve alta 
de 9,32% e, em 12 meses, a 
variação foi de 17,20%.

As maiores altas de janei-
ro a maio foram do feijão 
(28,46%), leite longa vida 

(28,04%), óleo de soja 
(22,57%), farinha de trigo 
(21%), café torrado e moído 
(14,63%), massa sêmola de 
espaguete (12,12%), marga-
rina (8,94%), arroz (2,59%) 
e açúcar (0,61%). No sen-
tido contrário, aparecem 
os cortes da carne bovina 
que apresentaram queda 
em maio devido à baixa 
demanda: traseiro (-0,84%) 
e dianteiro (-0,07%). No en-
tanto, no acumulado do ano 
os dois itens tiveram alta de 
4,84% e 4,87% (ABr).
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OpiniãO
Foro privilegiado,  

fábrica de corrupção

O eleitor brasileiro 
talvez nem saiba, 
mas nas eleições 
de outubro poderá 
eleger um candidato 
com vida pregressa 
incompatível com a 
moralidade que se 
exige de um homem 
público. 

Isso porque a lei brasileira 
permite a candidatura de 
políticos que respondem a 

processo na justiça. E não são 
poucos nessa situação. Um 
levantamento realizado pelo 
Congresso em Foco mostrou 
que, em 2020, dos 513 depu-
tados federais, pelo menos 
106 eram alvo de investigação 
judicial. A pesquisa se baseou 
em inquérito e ações penais 
e eleitorais em tramitação, 
na época, no STF e nos tri-
bunais eleitorais e de Justiça 
estaduais.

Não é exagero afirmar 
que muitos dos políticos 
respondendo a processo 
ou sob investigação se em-
penham em conquistar um 
novo mandato justamente 
para manter ou garantir o 
foro privilegiado, apostando 
inclusive na prescrição para 
se manter impunes. Fazem 
isso abrigados pela legislação 
vigente, aproveitando-se de 
uma excrecência que o Brasil 
precisa abolir com urgência 
se deseja alcançar outro nível 
de civilidade democrática. 

Pode-se admitir como tole-
rável que o homem público, 
réu na Justiça, possa conti-
nuar no exercício do cargo 
até o trânsito em julgado 
de eventual sentença con-
denatória. Entretanto, não 
é possível dizer que isso é 
desejável, face aos valores éti-
cos e morais universalmente 
consagrados, especialmente 
porque estamos falando de 
pessoas que detêm a chave 
do cofre do dinheiro público. 
Mais difícil ainda é aceitar que 
a esses políticos seja dada a 
oportunidade de buscar um 
novo mandato.

A história política brasi-
leira tem exemplos de sobra 
de que a pena de cassação 
temporária dos direitos polí-
ticos, prevista para casos de 
improbidade administrativa, 
não se mostra suficiente para 
a moralização do sistema. 
Novas candidaturas de políti-
cos condenados em primeira 
instância são eticamente 
lamentáveis e, portanto, 
absolutamente condenáveis. 
Soam como verdadeiro debo-
che à Justiça, ao cidadão, ao 
voto e à democracia.

Essa esdrúxula situação re-
clama alterações legislativas 
que o Brasil ainda não teve co-
ragem de realizar. A principal 
delas seria impedir o registro 
da candidatura daqueles 
que são réus em processos 
judiciais em razão de atos de 
improbidade administrativa, 
peculato, corrupção passiva 
ou ativa e participação em 
organização criminosa, ainda 
que não se tenha sentença 
definitiva.

Tal restrição – obviamente 
baseada em lei – daria maior 
segurança jurídica ao sistema 
eleitoral e evitaria prejuízos 
como a possibilidade do eleito 
perder o cargo no meio do 
mandato, em razão da ques-
tão judicial em andamento, 
então finalmente julgada, 
provocando a posse do vice 
ou suplente, em conturbado 
processo.

Não há dúvida quanto à 
necessidade de medida desse 
gênero. Como já argumentou 
em voto no STF o ex-ministro 

Carlos Ayres Britto, há que 
se fazer a distinção entre 
direitos políticos e direitos 
individuais. 

Destacou com propriedade 
o ex-ministro que direitos 
políticos estão vinculados a 
valores e não a pessoas. E a 
nossa Constituição protege 
os princípios (valores) da 
probidade administrativa, da 
moralidade e da impessoali-
dade, imprescindíveis para 
o exercício do mandato. A 
proibição de candidatura de 
réus, portanto, não ofenderia 
a presunção de inocência não 
podendo esta ser aplicada na 
matéria eleitoral, bem como o 
trânsito em julgado não deve 
ser exigência para rejeição da 
candidatura.

Da mesma forma, não é 
desarrazoado supor-se que, 
se não houvesse o foro pri-
vilegiado no Brasil, muitos 
políticos-réus estariam con-
denados, com penas fixadas, 
e presos. Uma realidade ab-
solutamente distinta da atual, 
propiciada pelo instituto do 
foro privilegiado que no Brasil 
protege cerca de 55.000 ocu-
pantes de cargos públicos, 
dimensão sem paridade em 
todo o mundo. Temos, então, 
uma verdadeira fábrica de 
impunidade.

O mais razoável seria re-
duzir drasticamente esse 
privilégio, limitando-o, talvez, 
apenas aos chefes de Poder e 
sem alcançar eventual prática 
de crimes comuns. Em sua 
forma atual, o foro privilegia-
do é um escudo de impunida-
de garantida pelo mandato, 
em inegável distorção do 
sistema democrático. Um 
benefício pessoal às custas do 
voto popular perseguido por 
quem afronta a lei e aposta 
na morosidade do sistema 
judicial brasileiro, buscando 
a prescrição para escapar da 
pena de prisão e ainda brandir 
o resultado como atestado de 
idoneidade.

A manutenção do sistema 
atual é não apenas um péssimo 
exemplo às futuras gerações; 
é também um desestímulo à 
formação de novas lideran-
ças políticas, de cidadãos 
bem intencionados e sem os 
velhos vícios da atividade 
político-partidária na qual 
os fins justificam os meios. 
Em nome da transparência, 
outro princípio garantido na 
Constituição, seria salutar 
a fixação da exigência para 
que os candidatos a cargos 
públicos apresentassem ao 
público documentos oficiais 
detalhando ações judiciais 
em que são réus. 

Da mesma forma, contri-
buiria muito se os próprios 
tribunais disponibilizassem 
informações sobre as ações 
em curso envolvendo candi-
datos, com acesso ao público 
e à imprensa, sem qualquer 
espécie de sigilo, durante as 
campanhas eleitorais, prin-
cipalmente. Como o cidadão 
contribui para engordar os 
recursos do Fundo Eleitoral, 
do Fundo Partidário e da 
Propaganda Eleitoral – gra-
tuita apenas no nome -, é seu 
direito ter acesso à completa 
informação sobre todos os 
que se lançam candidatos, a 
fim de que possa decidir seu 
voto de maneira segura e de 
acordo com suas convicções.

A lei precisa, sempre, ga-
rantir os direitos dos cida-
dãos. A democracia não pode, 
jamais, ter medo da verdade.

  
(*) - Engenheiro com especialização 

nas áreas de macroeconomia, 
administração de empresas e 
finanças, empresário, ex-vice-

governador do Amazonas  
(1999-2002), é autor do livro  

“Brasil, um país à deriva”.

Samuel Hanan (*)

Twitter declara guerra  
a Elon Musk

Como era de se esperar, o Twitter entrou na justiça contra Elon Musk. O objetivo da rede social  
é obrigar o CEO da Tesla a respeitar o acordo de compra da rede social por 44 bilhões de dólares, 
assinado em abril passado.

Vivaldo José Breternitz (*)

Um tribunal de Delaware decidirá 
se Musk deve honrar o contrato 
ou se o Twitter não cumpriu 

suas obrigações contratuais deixando 
de fornecer à equipe do empresário 
os dados necessários à apuração do   
número de contas falsas na plataforma, 
que para a rede são 5% e para Musk 
entre 12 e 20% do total.

Conhecer o número exato é   essen-
cial para definir-se o verdadeiro valor 
do Twitter, pois as contas reais são as 
únicas que podem ser monetizadas 
através de anúncios, que atualmente 
representam 90% do faturamento da 
rede social.

A decisão de Musk de não honrar o 
acordo coincidiu com a recente queda 
do valor de mercado de ações de mui-
tas empresas de tecnologia; a Nasdaq, 
como um todo, caiu cerca de 30% em 
relação a abril. A queda atingiu também 
as ações da Tesla, o maior patrimônio 
de Musk, que ao que parece pretendia 
vender parte delas para adquirir o 
Twitter – com a desvalorização, o em-
presário teria que se desfazer de uma 
parte muito maior de seu patrimônio 
para honrar a compra.

Observadores acreditam que as par-
tes podem ainda chegar a um acordo; há 

estarem conduzido o assunto de forma 
fraca e ineficaz. 

Agora a espera é pela resposta de 
Musk, que deve ser ouvido antes do 
julgamento. No entanto, o tribunal 
onde corre a ação repetidamente tem 
exigido que contratos desse tipo sejam 
respeitados. 

De qualquer forma, bastante tempo 
deve transcorrer até uma decisão final 
- a guerra está apenas começando. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

também uma cláusula no contrato que 
permite a Musk, sob certas circunstân-
cias, romper o contrato pagando uma 
multa de um bilhão de dólares.

Se o negócio não for fechado, o 
Twitter deve passar a viver momentos 
difíceis: suas ações estão a preços cerca 
de 40% abaixo dos US$ 54,20 que Musk 
pagaria por cada uma delas. Em   maio, 
seu CEO Parag Agrawal, disse que a 
empresa não está conseguindo bater 
suas metas financeiras e de negócios; 
soma-se a isso um clima ruim entre 
seus empregados, muitos dos quais 
acusam os gestores da empresa de 

nadtochiy_CANVA

News@TI
para um crescimento ainda maior em 2023”, compartilha o executivo 
(https://digibee.com).

Diferen/TI e a AMM TECNOLOGIA  
anunciam fusão

@A Diferen/TI e a AMM TECNOLOGIA se uniram e criaram a 
AMM/DiferenTI. A nova empresa atuará em todo o país e terá 

um escritório nos Estados Unidos, que atenderá a América Latina. A 
união entre as empresas já é responsável por R$ 400 milhões de fatu-
ramento. Juntas elas passarão a oferecer soluções de virtualização e 
colaboração, além de Governança, Risco e Compliance; Cloud Managed 
Service, Cybersegurança, Performance de Aplicação, Transformação 
de Infraestrutura e Serviços de Gerenciamento e Monitoramento, 
entre outros. Atualmente, as empresas atendem aos setores público e 
privado, onde dispõem de casos de sucesso em clientes privados como: 
Unimed Belém, BrasilPrev, J. Macedo, Hospital São Lucas, Fundação 
Assis Gurgacz, entre outras. Já no setor público, possuem contratos 
com tribunais de justiça, tribunais de contas e eleitorais, além de 
diversos órgãos estaduais e municipais.

Programa gratuito de formação de jovens 
abre mais de 200 vagas em SP

@O programa Habilidades para o Futuro, do Instituto Aliança, está 
com inscrições abertas para jovens de 17 a 24 anos, da capital 

paulista e região metropolitana de São Paulo. Gratuito, com aulas 
presenciais e online neste segundo semestre, o curso visa desenvolver 
competências socioemocionais, digitais e técnicas, com foco na área 
de Seguros e Previdência, preparando a todos para o mercado de 
trabalho ou diferenciando essa população em processos seletivos. As 
aulas têm início em agosto e os participantes receberão tablet para uso 
durante o período de formação, uniforme, lanche e apoio financeiro 
para transporte, além de contar com acesso à Internet. Ao final, haverá 
certificação emitida pela Universidade Estadual do Ceará, como Curso 
de Extensão, e os jovens serão encaminhados às empresas parceiras. 
As pré-inscrições vão até 25 de julho e são mais de 200 vagas para 
São Paulo e região metropolitana. As atividades presenciais, na capital 
paulista, ocorrem na Escola Estadual Rodrigues Alves (turno da manhã 
– Av. Paulista, 227, Bela Vista) e no Instituto Singularidades (turno da 
tarde – R. Cincinato Braga, 338, Bela Vista), ambos próximos ao Metrô 
Brigadeiro (https://programahabilidades.com.br/).

Fintech de cartão de crédito tem mais  
de 30 vagas abertas

@Uma crise está assolando o mercado das fintechs e grande parte das 
empresas do segmento estão demitindo seus colaboradores, porém, 

a FortBrasil, fintech em atividade no setor de cartões de crédito, está 
indo na contramão do mercado e anuncia mais de 30 vagas espalhadas 
por todo o Brasil. "Estamos em constante crescimento, e para continuar 
com essa a curva de aceleração, precisamos de pessoas para nos apoiar 
nesse momento. Além disso, estamos expandindo nacionalmente por 
meio do modelo home office, onde, atualmente, temos colaboradores 
espalhados por todo o país e até fora dele, como em Portugal , explica 
Denise Ávila, Analista de Employer Branding da FortBrasil. A FortBrasil 
é uma fintech com um ambiente cercado de desafios e busca pessoas 
que queiram chegar junto para tornar a companhia uma empresa feita 
para durar. "Nosso objetivo é contratar profissionais que enxerguem o 
mesmo propósito que o nosso: levar acesso à crédito e consumo para as 
pessoas viverem melhor. Somos uma empresa que valoriza a diversidade 
e a pluralidade, por isso, sempre queremos que mulheres, negros, PCDs, 
pessoas pertencentes às comunidades #LGBTQIAP+ e profissionais de 
qualquer idade se candidatem às nossas oportunidades", comenta Denise. 
Além das oportunidades remotas, a empresa também busca Promotores 
Comerciais nas cidades de Bom Jardim (RJ), Distrito Federal, Goiás, 
Nova Friburgo (RJ) e Teresópolis (RJ) (https://fortbrasil.gupy.io/).

NAVE anuncia novidades em sua linha gamer 
de alta performance

@A NAVE anuncia novidades em sua linha de produtos para o público 
gamer brasileiro, com o lançamento dos notebooks Lunar GM5A-

GEO, Estelar GM5AG0O e o desktop Cósmico IA31. As três máquinas 
trazem versões equipadas com os novíssimos processadores de 12ª 
geração da Intel e placas gráficas NVIDIA RTX. A apresentação oficial 
dos equipamentos acontecerá no dia 19 de julho, às 16h, na Arena 
Gamer, na Arena Fonte Nova, em Salvador – evento que também será 
transmitido em tempo real nas redes sociais da NAVE no link (https://
www.youtube.com/watch?v=TYmKlV_KdOg) (a partir das 17h). “A 
evolução dos jogos eletrônicos têm feito com que os consumidores 
precisem de soluções que ofereçam alto desempenho e ótima relação 
custo-benefício. Essa é uma realidade que temos tido especial atenção 
para atender às demandas do público”, afirma Flávio Costa, Sócio-Diretor 
da fabricante. “O lançamento dos notebooks Lunar GM5AGEO, Estelar 
GM5AG0O e do desktop Cósmico IA31 reforça esse nosso compromisso 
com os brasileiros fãs do segmento gamer”, diz o executivo.

Mais de 250 vagas abertas e programas de 
capacitação e desenvolvimento na área de TI

@A TIVIT, multinacional brasileira e one stop shop de tecnologia, 
está com 258 vagas abertas para profissionais do setor, com foco 

em transformação digital, UX e metodologias ágeis, infraestrutura e 
cloud computing. As posições são para diferentes unidades de negócios 
da empresa, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e 
Rio Grande do Sul. Entre as vagas em aberto na TIVIT estão cargos 
como desenvolvedores Java, .NET, front end, back and, linguagens 
de Python, Devops, PHP fullstack, analista de dados e de suporte, 
gerente de serviços, analista de suporte, especialista de redes e co-
ordenador de suporte. São buscados profissionais com experiência 
em UX/UI, metodologias ágeis, cloud computing e arquitetura de 
sistemas, entre outros conhecimentos compatíveis com as funções 
desejadas. Os interessados podem visualizar as vagas disponíveis e 
fazer a inscrição para o processo seletivo na página:  https://www.
tivit.com/carreiras/

Leroy Merlin e Ironhack capacitam 
colaboradores para que atuem em TI

@A LEROY MERLIN, uma das maiores redes de varejo do Brasil 
focadas em melhorias para o lar, em parceria com a escola global 

especializada no ensino de tecnologia e programação, Ironhack São 
Paulo, promoveu o primeiro Hack LEROY MERLIN - ação que premiou 
colaboradores da empresa com bolsas de estudos, a fim de reforçar 
a área de tecnologia da varejista. Os funcionários ganharam 97,5% 
do valor total do bootcamp de tecnologia, que teve duração de seis 
meses. A iniciativa, que deve ganhar uma segunda edição este ano, 
foi destinada à base da empresa, uma vez que a intenção do programa 
é capacitar o time para os desafios apresentados pela tecnologia e 
desenvolvê-los para crescer internamente. Os colaboradores foram 
promovidos internamente e hoje fazem parte da equipe de tecnologia 
da LEROY MERLIN (https://www.ironhack.com/br).

Digibee anuncia novo Head de Marketing Brasil

@A Digibee, principal plataforma eiPaaS (Enterprise Integration 
Platform as a Service) responsável pela integração de sistemas 

para conectar grandes empresas ao mundo digital, acaba de anunciar 
a chegada de seu novo Head de Marketing Brasil, Bernardo Rabelo. 
Com passagem por empresas como Stryker, Johnson & Johnson, GE 
Healthcare, Ambev e Hewlett-Packard (HP), Rabelo chega à Digibee 
em um momento promissor para a companhia, que levantou US$ 25 
milhões em uma rodada de investimentos Series A no início do ano 
para acelerar a expansão internacional da empresa. “Chego com o 
desafio de ajudar a Digibee a triplicar seu faturamento e prepará-la 

ricardosouza@netjen.com.br
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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: AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adão Aparecido de Oliveira e de Dalila Basi-
lio de Oliveira. A pretendente: MARIA DE OLIVEIRA MENDES, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Riachão do Jacuípe, BA, data-nascimento: 
14/03/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Moreira Men-
des e de Josefa Maria de Oliveira.

O pretendente: ALEX FERNANDES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 27/11/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato da Silva e de Vera Maria Fernandes. A 
pretendente: MILENE PEREIRA DA ROCHA, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Dirson Ferreira da Rocha e de Ofélha Pereira da Rocha.

O pretendente: CARLOS EDUARDO GOMES, profissão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/12/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Soares Gomes e de Roseli de Paula Cardo-
so Gomes. A pretendente: PATRICIA DE JESUS PAIVA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
26/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rocha Paiva e 
de Maria Angela de Jesus Paiva.

O pretendente: LEALDO OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Aquidabã, SE, data-nascimento: 10/05/1962, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Oliveira Filho e de Adaci Maria de Oliveira. A pretendente: 
CAROLINDA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Senhor 
do Bonfim, BA, data-nascimento: 24/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Genésio José da Silva e de Elza Maria da Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS SCHMITZ, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em Curitiba - PR, no dia 
(14/10/1994), residinte e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alberto 
Schmitz e de Marilda dos Santos Schmitz. A pretendente: LORRANY BARBOSA MÃO 
CHEIA, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (23/10/1993), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Sidney Gonçalves Mão Cheia e de Rita Aparecida Barbosa 
Mão Cheia.

O pretendente: MAURICIO ROCHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista financeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/07/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anunciado Francisco 
dos Santos e de Elaine Rocha dos Santos. A pretendente: THAMIRES FRANQUINI DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente financeira, estado civil solteira, 
nascida em Itaquaquecetuba - SP, no dia (03/09/1996), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de João Carlos Ribeiro de Souza e de Debora Alves Franquini.

O pretendente: EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão advogado, estado civil solteiro, nascido m São Paulo - SP, no dia (01/02/1978), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Pereira da 
Silva e de Adelia Ferrari da Silva. A pretendente: FABIANA DA SILVA SENA VIANA, 
de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (27/02/1982), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Patápio Sena Viana e de Marta Maria da Silva Viana.

O pretendente: JONAS DAVID RODRIGUES, nascido em São Bernardo do Campo, SP, 
no dia (07/06/1997), profissão administrador, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Donizeti Jodar Rodrigues e de Juvenita David 
Nunes Rodrigues. A pretendente: DÉBORA RODRIGUES OE SOUZA, nascida nesta 
Capital, Tucuruvi, SP, no dia (14/03/1996), profissão professora, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues de 
Souza Neto e de Susana Mareia de Brito de Souza.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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: IGOR AZEVEDO VALDEVINO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 02/05/1995, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogerio Valdevino 
e de Sandra Cristina de Azevedo. A pretendente: BRUNA FERNANDA CAMPOS DA 
SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 04/09/1989, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Gerson Fernando da Silva e de Iara Lucia Pereira Campos.

O pretendente: ANDERSON ROBERTO DA SILVA, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/08/1976, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Roberto da Silva e 
de Elizabete Aparecida da Silva. A pretendente: MICHELLE SIMÃO DA SILVA, profis-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 
21/08/1983, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Ivan Ferreira 
da Silva e de Sueli Maria Simão da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

 

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:

ANDRE MATHEUS CEZARIO CAMPOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido no Subdistrito Paraíso, nesta Capital (CN:LV.A/205.FLS.097-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e quatro (10/06/1994), 
residente e domiciliado Rua Alaor, 43, CEP: 08290200, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agnaldo Adriano Campos e de Eunice Debora Cezario Campos. 
THAYSA FLÁVIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de cobrança, nascida em Arcoverde, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/057.FLS.192-1ª 
ZONA DE CARUARÚ/PE), Arcoverde, PE no dia primeiro de outubro de mil novecentos 
e noventa e dois (01/10/1992), residente e domiciliada Rua Espelho Cristalino, 32, CEP: 
08223520, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Evandro Vieira de Oliveira e de Maria Lucineide Guimarães de Oliveira.

FELIPE OLIVEIRA LIPPI, estado civil solteiro, profissão programador junior, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/069.FLS.142-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de junho de dois mil (12/06/2000), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 
251, bloco A, apartamento 14, CEP: 08250-650, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigo Lippi e de Janete dos Santos Oliveira Li-
ppi. SARA ELOISA LISBOA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão maquiadora, 
nascida em Faxinal, Estado do Paraná (CN:LV.A/021.FLS.132 FAXINAL/PR), Faxinal, 
PR no dia vinte e oito de agosto de dois mil (28/08/2000), residente e domiciliada Rua 
Ubaldino de Sá Bittencourt, 130, CEP: 86125000, Centro, Tamarana, Estado do Paraná, 
Tamarana, PR, filha de Silvio Lisboa dos Santos e de Maria Palca dos Santos.

RAFAEL GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV-A-188.FLS.028-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de 
mil novecentos e noventa e três (07/04/1993), residente e domiciliado Rua Bartolomeu 
Ferrari, 899, bloco C, apartamento 41 - CEP 08253-610, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Vicente Guimarães e de Sonia 
da Silva Guimarães. ÁGATHA SIMONE DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, 
profissão bancária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e nove (07/01/1989), residente e domiciliada Travessa 
Pindorama de Goiás, 58, casa 02 CEP 08230-740, Vila Verde, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Jarbas Antonio da Silva e de Ana Hélia dos Santos.

ANTONIO BATISTA GOMES, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/317.FLS.055 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no 
dia três de agosto de mil novecentos e noventa e oito (03/08/1998), residente e domi-
ciliado Rua Gaspar Guterres, 154, CEP: 08275385, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Aleluia Gomes e de Aldenice Batista dos 
Santos. CAROLINE ASTOLPHO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/352.FLS.262-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
setembro de mil novecentos e noventa e nove (11/09/1999), residente e domiciliada 
Rua Gaspar Guterres, 154, CEP: 08275385, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldemir Astolpho e de Sandra Romão Correia Astolpho.

FRANCISCO ALVARO NUNES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão diretor 
de incorporação, nascido em Cedro, Estado do Ceará, Cedro, CE no dia quinze de 
julho de mil novecentos e sessenta e nove (15/07/1969), residente e domiciliado Rua 
Zorrilho, 96, CEP: 08220210, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alvaro Barros de Oliveira e de Francisca Eliete Nunes de Oliveira. 
PATRÍCIA DAS NEVES RIZZATO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/363.FLS.120-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/07/1986), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 96, CEP: 08220210, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Angelo Rizzato e de Maria 
Inês das Neves Rizzato.

ALLAN AUGUSTO CASSIANO DE TOMASI, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em Jandaia do Sul, Estado do Paraná (CN:LV-A 036,FLS.138-JANDAIA DO 
SUL/PR), Jandaia do Sul, PR no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e quatro (28/02/1994), residente e domiciliado Rua Rosina Ferraresi Marsura, 
125, CEP 08220 720, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio 
Luiz de Tomasi e de Arlete da Conceição Cassiano de Tomasi. TATIANE MENDES DA 
CUNHA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-204,FLS.019 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e noventa e quatro (25/05/1994), residente e domiciliada Rua Francisco 
da Cunha, 197, CEP 08225-260, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Leodegario Mendes da Cunha e de Nair dos Santos Cordeiro da Cunha.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido 
em João Pessoa, Estado da Paraíba, João Pessoa, PB no dia vinte e três de junho de 
mil novecentos e cinquenta e cinco (23/06/1955), residente e domiciliado Rua Marietta 
Lara de Faria, 92, A, CEP: 08260125, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Pedro Luiz dos Santos e de Maria de Lourdes de Assis Santos. IVANETE BERNAR-
DES, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/100.FLS.176-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no 
dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (24/10/1965), resi-
dente e domiciliada Rua Marietta Lara de Faria, 92, A, CEP: 08260125, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Arthur Bernardes Filho e de Ivone de Moraes.

CAIQUE GOMES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.267-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa (30/08/1990), residente e domiciliado 
Avenida Professor João Batista Conti, 1487, bloco A, apartamento 54, CEP: 08255210, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelso Go-
mes e de Solange Aparecida da Silva Gomes. AMANDA MORAIS MOREIRA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/308.FLS.195 1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no 
dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e um (12/08/1991), residente e do-
miciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1487, bloco A, apartamento 54, CEP: 
08255210, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilmar Alves Moreira e de Vandecir Morais Moreira.

SAMUEL BASTOS DE MIRANDA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, nasci-
do em Wagner, Estado da Bahia, Wagner, BA no dia sete de julho de mil novecentos e 
sessenta e seis (07/07/1966), residente e domiciliado Rua Giovanni Nasco, 537, bloco 
B, apartamento 32 CEP 03928-090, Conjunto Habitacional Teotonio Vilela, nesta Capi-
tal, São Paulo, SP, filho de Laurencio Pinheiro de Miranda e de Eulina Bastos de Miran-
da. EDNA SANTOS PINHEIRO, estado civil solteira, profissão encarregada de limpeza, 
nascida em Araçuaí, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 055,FLS.062, Araçuaí, MG no 
dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta e três (25/07/1973), residente e 
domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 193, CEP 08290-190, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pinheiro de Aguilar e de Maria Angélica Santos 
Pinheiro.

O Brasil saiu da 13ª para 
a 7ª posição no ranking de 
empreendedorismo mundial. 
Esse número, apresentado 
em março pela GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) 
considera a taxa de empresas 
abertas há mais de três anos e 
meio em 50 países. 

A possibilidade de realização 
dos negócios, que tomaram 
fôlego durante a pandemia, 
se devem a um conjunto de 
condições que fizeram o Brasil 
tomar esse rumo: demissão de 
empregos formais e créditos fa-
cilitados para abrir um negócio 
próprio. Porém, Maria Brasil, 
presidente da Conaje (Con-
federação Nacional de Jovens 
Empresários), explica que a 
manutenção das portas abertas 
depende de conhecimento em 
boa gestão.

“Enquanto a taxa de em-
preendedores estabelecidos 
cresceu, a de empreendedo-
res iniciais caiu”, explica a 
presidente. De acordo com 
ela, os mesmos motivos que 
representam o sucesso do 
empreendedorismo, são os 
que provocam seu fracasso: 
imediatismo e falta de gestão 
de renda, como para promover 
o pagamento dos empréstimos 
contratados com facilidade 

nesse período. O Brasil tem 43 
milhões de empreendedores. 
Mais de 30 mil deles são asso-
ciados à Confederação. 

Olhando para o aperfeiço-
amento de seus associados, 
exatamente esses novos em-
preendedores, a instituição 
lança a 1ª edição do Empreende 
Conaje, anteriormente batizado 
de Minha Primeira Empresa, 
para microempreendedores e 
pessoas que desejam formalizar 
seu negócio. O projeto é contí-
nuo, sempre com novas turmas. 

A ação promove suporte para 
o desenvolvimento de planos 
de negócios; instruções de 
empreendedorismo e gestão 
empresarial; análise de perfil 
comportamental; suporte de 
crédito; estudos de casos prá-
ticos do universo de negócios e 
experiência em sala com visitas 
de exemplos de sucesso das re-
giões para abordagens práticas. 

A iniciativa acontece em 
diversos estados brasileiros 
e tem apoio dos movimentos 
locais de cada estado. A Conaje 
trabalha, ainda, para que as 
legislações atendam micro-
empreendedores informações 
que não possuem voz ativa 
nos espaços legislativos. Fonte 
e mais informações; (https://
conaje.com.br/).

Empreendedorismo exige 
investimentos em bons gestores

Além disso, a maio-
ria (72%) delas 
planejam criar ou 

comprar novos negócios. 
Sobre estratégias para o 
futuro, empatam em pri-
meiro lugar (37% cada) 
produção de conteúdo, 
implantação de business 
intelligence e oferta de 
outros serviços, como 
consultoria de tecnologia, 
plataformas de marketing 
digital para pequenos em-
preendedores e a área de 
growth. 

A estratégia de uso de in-
fluencers está nos planos 
de um terço (29%) dessas 
empresas e a medição de 
campanhas e performan-
ce foi citada por 24%. 
Essas são algumas das 
conclusões do estudo “O 
futuro das agências: ESG, 
aquisições, crescimento e 
concorrência”, conduzida 
pela KPMG em conjunto 
com o Meio & Mensagem 
com 50 líderes de agências 
de publicidade no Brasil.

“As agências precisam 
se transformar para cor-
responder às expectativas 
do novo mercado, o que 
pressupõe a busca por 
novas habilidades e perfis 
de profissionais, o redi-
mensionamento de áreas e 
outras providências trans-
versais ao negócio. Com 
esta pesquisa chegamos a 
um material inédito sobre 
o momento atual dessas 

As agências precisam se transformar para corresponder às 
expectativas do novo mercado.

Futuro das agências de publicidade 
está em novos negócios

A grande aposta das agências de publicidade tem sido a criação de novos negócios, prática executada 
por 66% dessas empresas

chs (85%) e healthtechs 
(77%). Estabelecer um 
fee mensal pela prestação 
de serviços é o caminho 
indicado como mais usual 
pelas agências, com a am-
pla maioria (86%) citando 
essa forma de remunera-
ção. Já o desconto padrão 
foi mencionado por 44% 
dos participantes, e a ho-
ra-profissional por 30%. 

Sobre tendências para 
os próximos anos, o suc-
cess fee deve se tornar 
predominante (60%), 
seguido por fee mensal 
(48%) e remuneração fe-
chada por projeto (44%). 
ESG também foi pauta da 
pesquisa e evidenciou que 
o aspecto social supera 
elementos ambientais e 
de governança. 

As prioridades para a 
maioria (70%) dos res-
pondentes está em pro-
mover a igualdade salarial 
e sanar desigualdades de 
gênero e etnia, aumentan-
do a diversidade nos car-
gos de liderança. Entre os 
clientes dessas agências, a 
preocupação com os as-
pectos ESG tem a seguinte 
distribuição: meio am-
biente (20%), governança 
(20%) e social (60%). O 
conteúdo está disponível 
na íntegra em (https://
home.kpmg/br/pt/home/
insights/2022/06/agencias
-publicidade-investem-i-
novacao-futuro.html).
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empresas com projeções 
futuras que fornecem ao 
mercado informações re-
levantes para os negócios. 

Entre os assuntos que 
estão na pauta dos lí-
deres do setor estão 
desafios financeiros de 
crescimento, renovação 
do modelo de negócio e 
ESG”, afirma Francisco 
Clemente, sócio-líder 
do segmento de Mídia 
e Esportes da KPMG 
no Brasil. Em relação à 
inclusão de serviços ou 
soluções no portfólio, 
59% das agências passa-
ram a oferecer a medição 
de campanhas e perfor-
mance, 56% começaram 
a ofertar business intelli-
gence, 46% tornaram-se 
produtoras de conteúdo 
e 33% implementaram a 
estratégia de comunica-
ção com influencers. 

Quando questionados 
sobre as principais ini-
ciativas em inovação, os 
respondentes aponta-
ram ampliação de escopo 
(49%) e transformação 
digital (27%). Sobre es-
tratégias de prospecção 
a maioria (64%) dos res-
pondentes cultivam uma 
reputação criativa com 
investimentos em capital 
humano e prêmios. Para 
um terço (36%) deles a 
estratégia atual é a aqui-
sição de novos talentos 
e novas capacidades e 
30% confiam no caminho 
tecnológico, priorizando 
a análise de dados (data 
analytics). 

Sobre o perfil de clien-
tes, há um leve otimismo 
relacionado às startups, 
citadas por 26% dos res-
pondentes. Entre elas, 
foram indicadas finte-
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