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O cotidiano da maioria absoluta das pessoas não é mais possível 
sem a tecnologia como protagonista. No entanto, a exigência cada vez 
maior do mercado vem colocando as empresas no divã.  Preocupadas 
com o aumento da complexidade nos campos de Inteligência Artificial (IA) e da 
exigência dos usuários, eles temem que possa haver uma ameaça à existência 
de seus negócios caso suas equipes não consigam dar conta da demanda ou 
de gerar resultados realmente satisfatórios.  

Quando o assunto é tecnologia, coloque 
sua empresa à frente

O avanço da tecnologia sobre o setor fabril pode ser evidenciado em 
diversos aspectos, por meio de benefícios que, somados, culminam em 
uma nova realidade competitiva para a empresa em questão.    

Cinco fatos sobre a tecnologia aplicada  
nas fábricas

Se a pandemia mudou a nossa forma de trabalhar, o local a partir do 
qual o desenvolvemos e a forma como nos relacionamos com outros 
colegas e equipes, a grande questão que se soma a esta equação é que 
as organizações têm grandes oportunidades, mas, também, correm o 
risco de perder seus talentos não cuidados.    

A flexibilização das novas formas de  
trabalho é tema das conversas

Weedezign_CANVA

Entenda qual a tecnologia por trás das 
plataformas de streaming

Os serviços de streaming estão 
em forte ascensão em todo 
o mundo. Segundo o estudo 
“Hábitos de streaming dos 
brasileiros”, encomendado 
pela Roku, 75% dos brasileiros 
utilizam plataformas de 
streaming diariamente. 

“É evidente o sucesso do streaming 
nos últimos anos, e ele mostra o 

quão fundamental é o investimento das 
plataformas em infraestruturas robustas 
para que os servidores possam suportar 
essa crescente demanda”, explica Eliel 
Andrade, Gerente de Produtos e Arqui-
tetura de Soluções da Odata.

Entretanto, o streaming vai além do 
consumo de filmes e séries, dado que 
esta é uma tecnologia de transmissão 
de dados pela internet que possibilita 
o acesso a diversos tipos de conteúdo 
remotamente – sendo um deles o audio-
visual. Da mesma forma, o segmento de 
games também tem ganhado destaque 
nesse modelo, permitindo que um joga-
dor consiga acessar vários jogos sem que 
seja necessário baixá-los ou armazená-los 
fisicamente em seu próprio videogame.

Como o aumento de dados no streaming 
é constante, as plataformas estão atentas 
a algumas características primordiais 
para que essa tecnologia seja viabilizada 
e opere com uma conectividade eficiente 
e fluída. 

“Neste caso, os data centers são cruciais 
para sustentar o alto volume de tráfego 
que os serviços de streaming exigem dos 
servidores, sobretudo em transmissões 
simultâneas, como nas sessões ‘Watch 
Party’, que sincronizam um conteúdo 
entre um grupo de pessoas em que cada 
uma esteja em sua própria casa, ou nas 
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partidas de games com multijogadores 
online”, comenta Andrade. 

E o mais recente estudo da Deloitte 
sobre tendências de mídias digitais, 
aponta a popularidade dos games como 
uma tendência, já que o número de pes-
soas que afirmam que costumam jogar 
regularmente segue em alta: somente 
no Brasil são 89%.

Para essa finalidade, uma grande solu-
ção é o serviço de Colocation, que con-
siste no aluguel de um espaço físico para 
hospedar todo o equipamento necessário 
para a manutenção de uma infraestrutura 
de dados, sendo capaz de oferecer maior 
redundância e resiliência no armazena-
mento das informações, além de baixa 
latência que assegura uma transmissão 
de dados mais veloz, evitando o temido 
“delay” em partidas de games online e 
nas sessões Watch Party.

Desse modo, os data centers são 
equipados com milhares de máquinas 
e dispositivos que dispõem de refrige-
ração, sistemas redundantes nativos, 
entre outros recursos desenvolvidos para 

mantê-los operando apropriadamente, 
como uma alta disponibilidade de energia 
e conexão, capacidade e flexibilidade.

No mercado de streaming, as principais 
plataformas utilizam a tecnologia CDN 
– uma rede de distribuição de conteúdo 
via data centers – para disponibilizar o 
acesso ao consumidor. Para que esse 
processo seja instantâneo, os dados do 
conteúdo digital são repassados pela 
plataforma por vários servidores espa-
lhados pelo mundo, podendo sua entrega 
ser realizada com base na localização 
geográfica do usuário.

“É importante destacar que os data 
centers são totalmente interligados entre 
si, tornando a experiência mais fluída e 
segura. Quando ocorre a queda de uma 
camada do servidor, uma outra já está 
preparada para assumir. Ou seja, quanto 
mais níveis de redundância houver na 
infraestrutura, maior será a resiliência 
dos servidores. Isso contribui para que 
essas quedas sejam quase imperceptíveis 
para o consumidor de um serviço de 
streaming”, finaliza o executivo. - Fonte 
e outras informações: (www.odata.org/).

Reprodução: https://pages.cnpem.br/MLSchool/

Evento sobre machine learning na ciência de 
materiais recebe inscrições até dia 31/7

@A Ilum, escola superior de ciência do Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), recebe até o 

próximo dia 31 de julho inscrições para um dos primeiros eventos 
do país sobre o uso de machine learning em pesquisas científicas 
para a descoberta de novos materiais. Entre as diversas aplica-
ções do aprendizado de máquinas que serão abordadas pelos 
especialistas, estão materiais quânticos, vidros, ligas de alta 
entropia, descritores para moléculas, nanotecnologia, materiais 
para energia e bidimensionais. O evento está marcado para os 
dias 5 a 7 de setembro. A participação é gratuita e o evento 
será realizado de forma híbrida, com 80 vagas para acompanhar 
presencialmente, na sede da Ilum, e remotamente em (pages.
cnpem.br/MLSchool).     Leia a coluna completa na página 6
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O QuE É NECESSáRIO AvALIAR ANTES DE 
EFETuAR A MIgRAçãO PARA A NuvEM

    Leia na página 4

TRANSFORMAçãO DIgITAL

Foto: Luft Logistics

Refrigeração solar de medicamentos  
em caminhões

A Luft Healthcare, operadora da Luft Logistics voltada à área 
da Saúde, acaba de lançar um projeto piloto de caminhões com 
refrigeradores elétricos 100% alimentados por energia solar 
fotovoltaica, que ocupa toda a área do teto do baú do caminhão, 
para o transporte de medicamentos e produtos de saúde. O 
projeto de inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental 
visa atender à resolução da Anvisa, que dispõe sobre as Boas 
Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de 
Medicamentos. O primeiro caminhão a receber o sistema no 
Brasil, um Mercedez-Benz Atego 1725, percorre o país transpor-
tando medicamentos. O sistema permite que os produtos sejam 
transportados na temperatura entre 15º a 25º no interior do baú.     

 Leia a coluna completa na página 5
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Consumo das famílias
O consumo das famílias caiu 

2,1% em maio, frente a abril. Já 
na comparação interanual mensal, 
houve evolução de 4,7% em maio 
e de 5,8% no trimestre móvel en-
cerrado em maio. Na comparação 
trimestral, todos os componentes 
tiveram crescimento, exceto o 
consumo de bens duráveis. O 
item Serviços permanece como 
destaque entre os componentes 
que cresceram (ABr).
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Os impactos da 
inflação na cadeia 
de suprimentos 
das indústrias

Durante a primeira 
fase da pandemia, 
entre o início de 
2020 e meados de 
2021, a inflação 
não foi um tema 
importante para a 
sociedade e para o 
mundo empresarial

Os reajustes de insu-
mos, fornecedores e 
mão de obra, até en-

tão, eram de 1 dígito baixo e 
o foco das empresas estava 
em garantir disponibilidade 
para manter as fábricas e 
os mercados abastecidos, 
além de investir em tecno-
logia, inovação e na agenda 
de sustentabilidade. 

O cenário começou a mu-
dar no segundo semestre 
do ano passado, à medida 
que as commodities tive-
ram um salto de preços e 
os indicadores macroeco-
nômicos apontaram para 
uma aceleração, trazendo 
esse tema de volta para a 
mesa como uma das, senão 
a principal, preocupação 
dos executivos. 

O primeiro sinal foi a ex-
pressiva elevação do IGPM 
ao longo de 2021, índice de 
referência para aluguéis e 
outros contratos, que têm 
componentes associados 
às matérias primas (aço, 
vidro, alumínio, etc.) e que, 
por conta da pandemia, 
tiveram grandes elevações. 
Esse movimento levou a 
uma corrida para rene-
gociação de contratos de 
aluguel e, depois de meses 
de muita incerteza, parece 
ter havido uma certa aco-
modação. 

Quando o IGPM deu 
mostras que iria voltar a 
patamares menores, houve 
uma enorme aceleração nos 
custos dos combustíveis, 
agora associada à cotação 
internacional do petróleo, 
ao dólar e ao conflito na 
Europa. O preço do diesel, 
insumo básico para o setor 
de transporte e logística, 
subiu mais de 50% em um 
curto espaço de tempo. 

Dessa vez, todo o setor 
percebeu que o desafio 
para chegar a uma nova 
acomodação é maior e, por 
consequência, as conver-
sas para revisão de preços 
tendem a ser mais difíceis e 
mais frequentes. À medida 
que os índices de inflação 
se mantêm em patamares 
elevados, a margem de ne-
gociação das tarifas diminui 
e as antigas ferramentas das 
áreas de compras (“pro-
curement”) já não têm o 
mesmo efeito. 

Os impactos são sentidos 
em toda a cadeia, até chegar 
ao consumidor final, que 
por consequência reduz 
a frequência de compras, 
troca produtos tradicionais 

por marcas mais baratas, 
ou até deixa de consumir 
itens não essenciais. Nesse 
cenário, novas abordagens 
são necessárias e parece ha-
ver grande espaço para que 
as empresas adotem uma 
postura mais colaborativa 
para enfrentar o inimigo 
comum: a ineficiência. 

O primeiro passo é ter 
um olhar amplo da cadeia, 
verificando as oportuni-
dades de racionalização e 
simplificação, reduzindo 
etapas ou mesmo mudan-
do amplamente o desenho 
organizacional. Todos os 
elementos geradores de 
custo devem ser levados 
em conta: localização de fá-
bricas e centro de distribui-
ção, políticas de estoque, 
incentivos tributários, etc. 
Trabalhar melhor a conso-
lidação e transferência de 
carga, além da frequência 
de abastecimento, também 
são estratégias eficientes. 

Adicionalmente, para 
que a equação funcione 
bem, também devem ser 
trazidos para a mesa os 
fornecedores, prestadores 
de serviço e os clientes 
varejistas e distribuidores. 
Todos trabalhando com o 
objetivo final de eliminar 
as ineficiências. Como úl-
tima etapa, com o suporte 
de operadores logísticos, 
deve-se explorar poten-
ciais sinergias através do 
compartilhamento de es-
truturas de armazenagem 
e transportes.

A adoção de novas tecno-
logias, com destaque para o 
monitoramento a distância 
e roteirização inteligente 
de frota, digitalização de 
processos, automação de 
atividades de movimen-
tação, utilização de RPA 
e inteligência artificial, 
possivelmente associada 
ao “Machine Learning”, 
para previsão de demanda 
e planejamento logístico, 
entre outras, também deve 
fazer parte dos esforços 
para ganho de eficiência. 

E sim, algumas dessas 
abordagens exigem inves-
timentos, porém, na quase 
totalidade das vezes, eles 
se pagam e trazem bene-
fícios mensuráveis, não 
apenas para este momento 
de aperto nos custos. Tra-
zem também ganhos em 
termos de qualidade do 
serviço, tempo de entrega 
e resiliência da cadeia, fa-
tores fundamentais como 
pudemos ver nestes anos 
de pandemia. 

Tendo este olhar, a in-
flação passa a ser mais um 
elemento de disrupção que 
pode gerar novas oportu-
nidades de negócio e criar 
diferenciação. 

 
(*) - É vice-presidente de operação 

da DHL Supply Chain 
(https://www.dhl.com/br). 

Plínio Pereira (*)

Experimentos e produção para nichos em crescimento, 
além de preços mais altos com, em média, 30% a 40% mais 
valor do que as garrafas refinadas em cantinas “normais”: 
os vinhos submersos estão chamando atenção de enólogos, 
sommeliers e chefs estrelados que criaram degustações 
e menus especiais para usar esse tipo de garrafa. Além 
disso, a garrafa é especial também porque os recipientes 
veem incrustrados com o fruto do trabalho dos muitos 
organismos marinhos presentes no fundo do mar e que 
nos vidros produzem desenhos e relevos parecidos com 
uma obra de arte.

Isso sem falar nas reservas dessas garrafas feitas por 
grandes compradores para ter as primeiras edições, 
como resorts de luxo em ilhas exclusivas que usarão os 
vinhos como “experiências”, como no caso de um desses 
estabelecimentos nas Maldivas, o Emerald Resort & Spa. 
Para lá, vão 378 unidades de Sangiovese provenientes 
das colinas toscanas e já no fundo do oceano próximos à 
ilha privada do próprio grupo. Segundo os proprietários, 
o grupo italiano The Emerald Collection, a cantina suba-
quática está posicionada de forma a não causar problemas 
no crescimento natural dos corais. 

Elas estão a 30 metros de profundidade e ficarão lá por 
seis meses, sem stress dos raios solares, mudanças de 
pressão e embalados pelo movimento das correntes - o 
que aparenta fazer com que o vinho adquira taninos mais 
sedosos e refinados ao olfato e ao paladar, notas florais 
acentuadas, maior sensação de frescor e notas de frutas 
vermelhas como morango e framboesa.

“O envelhecimento subaquático dos nossos vinhos limita 
o impacto ambiental em relação à vinificação puramen-
te terrestre, limita as emissões de CO2, reduz o uso de 
recursos energéticos e, sobretudo, faz com que o vinho 
repouse e envelheça de maneira otimizada dando um re-
sultado final excelente”, destaca o responsável sommelier 
do grupo, Nash Kanyaangarara.

Já a cantina imersa a 35 metros de profundidade ao 
longo de Cala di Forno, próximo a Talamone, na Toscana, 
tem nove mil garrafas de vinho de Terre di Talamo (com 
uvas shyrah, cabernet sauvignon e franc, além de merlot). 
Conservados a uma temperatura de 16 graus e sob uma 
pressão de 4,5 toneladas, as garrafas são conservadas em 
estruturas de ferro e há proteções de vidro para evitar 
infiltrações que sugariam o líquido. Assim que ficarem 
prontas, as garrafas são “pescadas”, protegidas e passam 

Os vinhos submersos estão chamando atenção de enólogos, 
sommeliers e chefs estrelados.

Já em relação ao  WhatsApp 
Business, versão do 
aplicativo de conversas 

voltada para as empresas, 
são mais de 5 milhões de 
usuários. 

O surpreendente é que 
o Brasil é o seu segundo 
maior mercado, perdendo 
apenas para a Índia. De 
acordo com uma pesquisa 
feita pelo Sebrae, 72% dos 
empreendedores brasileiros 
já usam a ferramenta, em 
lojas e negócios de pequeno 
porte. A partir dessa procu-
ra, surgiu a janela 24 horas, 
uma delimitação criada com 
o objetivo de encorajar essas 
empresas, que atuam por 
esse canal de comunicação, 
a responderem seus clientes 
com mais rapidez. 

Segundo Calebe Ribeiro, 
analista de marketing de pro-
duto da Huggy, plataforma 
de atendimento digital que é 
parceira da Meta, a chamada 
“janela de 24 horas de con-
versação” é o tempo limite 
que as empresas têm para 
responder às mensagens 
recebidas pelo WhatsApp. 
“Uma janela é aberta sempre 
que o seu cliente envia uma 
nova mensagem para você. 
Quando isso acontece, o seu 

Uma janela é aberta sempre que o seu cliente envia uma nova 
mensagem para você.

Quando se constrói uma plataforma 
bancária que roda dentro da própria 
cadeia, você consegue criar produtos 
específicos e aproveitar muito melhor 
o dinheiro que está lá dentro.

“São percentuais que parecem 
pequenos, mas que num grande 
volume de negócios dentro de um 
ecossistema acabam se tornando 
spreads maiores. É um longo cami-
nho, assim como toda instituição 
bancária que demorou para chegar 
até aqui de forma lucrativa, mas é 
um processo que a empresa precisa 
construir para aproveitar melhor 
as fortalezas do seu negócio”, 

diz Carlos Benitez, CEO da BMP, 
pioneira em oferecer serviços de 
BaaS no país. 

Mas quando vale a pena uma 
empresa montar uma estrutura de 
BaaS? “O sistema é apenas despe-
sa quando se resume a oferta de 
um simples wallet e de um cartão 
pré-pago. O custo para se montar 
esse tipo de operação não vai tra-
zer uma rentabilidade muito alta, 
pois quem vai usar quer uma conta 
gratuita sem o pagamento de uma 
tarifa mensal ou quer fazer uma 
transferência barata ou gratuita”, 
afirma Carlos.

Tudo isso gera muito custo para 
se ter sistemas proprietários de an-
tifraude, desenvolvimento interno e 
atendimento ao cliente. Por exemplo, 
se o token de autorização de um 
cliente não funcionar, ele vai ter que 
ligar no SAC - ou seja, mais despesas. 

“Por outro lado, se a empresa tem 
uma cadeia onde existe trânsito de 
capital que possibilita a oferta de 
crédito direcionado para os seus 
participantes, é interessante que 
ela construa uma estrutura de 
BaaS. A rentabilidade está no crédi-
to, e não no ambiente transacional 
de pagamentos”, explica o CEO.

Em 2021, a BMP intermediou 4,7 
milhões de operações de crédito 
e os volumes movimentados nas 
suas plataformas chegaram a R$ 
30 bilhões. Para este ano, a meta 
é chegar a 7,5 milhões de opera-
ções de crédito (R$ 17 bilhões) e 
R$ 100 bilhões movimentados. A 
Companhia tem como principal 
diferencial a oferta de produtos 
personalizados para empresas - o 
cliente chega, diz o que procura, 
quanto tem de capital, onde quer 
chegar e a BMP monta uma estra-
tégia exclusiva. 

Em uma pesquisa inédita sobre o 

crescimento e a expansão do bank 
as a service realizada pelo IMR 
Instrospective Market Research, os 
dados apontam que o Brasil repre-
senta 73% do mercado de BaaS na 
América do Sul, com uma Receita 
de USD 1,392 bilhões em 2021. 

“O cenário continua positivo para 
quem quer montar uma estrutura 
BaaS, mas é preciso ponderar se 
o seu negócio realmente precisa 
dessa ferramenta. Surfar na onda 
do mercado nem sempre é a melhor 
escolha para todo tipo de empresa”, 
finaliza Carlos. - Fonte e mais infor-
mações: (https://moneyp.com.br/).

Entenda o que é a janela 24h 
no WhatsApp e como usá-la

Uma pesquisa realizada pelo Panorama Mobile Time/Opinion Box, mostrou que o WhatsApp é o 
aplicativo mais aberto por dia no Brasil, e de acordo com a Baum Digital, 80% dos usuários europeus e 
latino-americanos o utilizam todos os dias como o principal meio de comunicação

de melhorar a atuação pro-
fissional dentro do What-
sApp Business, uma vez 
que ele é voltado para esse 
segmento. Isso traz maior 
credibilidade tanto para o 
aplicativo, incentivando que 
mais pessoas o usem, quanto 
para a própria empresa que 
será reconhecida pelo aten-
dimento organizado e ágil. 

“Dentro da Huggy, por 
questões de segurança, 
ao realizar o envio de uma 
mensagem fora da janela de 
24 horas, em qualquer canal 
da Meta, você deve receber 
uma notificação dizendo que 
não será possível enviar a 
mensagem, pois ela está 
fora da janela. Ou seja, para 
retomar o contato, o cliente 
final precisa mandar uma 
nova mensagem, seja ela 
voluntária ou respondendo 
a um modelo de mensagem 
que foi enviado”.

Por fim, Ribeiro finaliza 
dizendo que é muito impor-
tante estar atento a essas 
políticas, para conseguir 
atuar da melhor forma den-
tro de uma das redes sociais 
mais usadas e populares do 
mercado atual. - Fonte e 
outras informações, acesse: 
(https://www.huggy.app/).
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negócio tem a liberdade de 
conversar e prestar um bom 
atendimento”

Diante disso, fora dessa 
janela, somente é possível 
entrar em contato com o seu 
cliente por meio do envio de 
um modelo de mensagem, 
um recurso oferecido pela 
API do WhatsApp Business 
que permite disparar men-
sagens seguindo alguns 
critérios definidos pela Meta. 
Para definir esse recurso, o 
WhatsApp separou dois ti-
pos de conversa. O primeiro 
é quando o cliente inicia a 
conversa, ou seja, mesmo 
que ele possa dar início a uma 
comunicação a qualquer 

momento, a empresa não 
pode ultrapassar 24 horas 
para responder. 

Já o segundo é quando a 
empresa inicia o contato pelo 
aplicativo. Nesse caso é ne-
cessário enviar um modelo 
de mensagem, padronizado 
e aprovado pelos critérios 
da Meta. Assim que o cliente 
responde essa janela é aber-
ta, logo, o retorno tem que 
ser feito dentro do prazo, 
caso contrário, será preciso 
retomar o contato em um 
outro momento com um 
novo modelo de mensagem. 

O que é preciso compreen-
der dessa ferramenta é que 
ela foi criada com o objetivo 

Cantinas subaquáticas ganham cada 
vez mais espaço na Itália

por secagem na cantina terrestre.
Também Andrea Montone, mergulhador profissional, 

obteve uma permissão para ter uma cantina subaquática 
de 400 metros quadrados ao longo da praia toscana para 
fazer a fermentação dos espumantes e de Prosecco. Para o 
especialista, o movimento do mar que balança as garrafas 
exalta o perfume dos vinhos, elimina os efeitos dos sulfitos 
e faz cair a acidez.

Assim como nesses casos, o vinho sardo de Santa Maria 
La Palma, Akènta Sub, está sendo refinado a 40 metros de 
profundidade. Na Ligúria, a cantina Bisson usa esse tipo 
de processo há mais de 10 anos e é a pioneira nesse tipo 
de refinamento na Itália. Ali, são três mil garrafas anuais 
de vinhos branco e rosé refinados a 60 metros de profun-
didade. Questionado se essa opção poderia ser o futuro do 
setor considerando o impacto das mudanças climáticas e 
o aumento das temperaturas, o sommelier e professor da 
Associação Italiana de Sommeliers (AIS), Bruno Ferrari, 
diz que não acredita nisso por questões práticas. 

Outra que investe no setor é a startup Jamin, que está 
experimentando o processo com quatro mil garrafas de 
vinhos e destilados. O projeto foi iniciado em parceria 
com o Departamento de Ciências e Tecnologias Agrárias 
a Universidade de Florença e da AIS e quer desenvolver a 
categoria de bebidas chamadas de “Under Water Wines”. 
A ideia é validar e comercializar o primeiro e único Cham-
pagne UnderWater com o processo de maturação suba-
quático, “obtendo assim a primeira etiqueta Champagne 
AOP com o termo UnderWater em 300 anos de história 
da denominação” (Agnese Ferrara/ANSA).
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Bank as a Service: saiba quando é rentável montar a estrutura



www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira 20 de julho de 2022

www.netjen.com.br

3

ABANDONO DE EMPREGO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito de
Guaianases, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 45.592.771/0001-53, presentado por Maurício Ronaldo
Carvalho Novaes, com sede à Rua Evaldo Calabrez, 120 - CEP: 08410-070 - Vila Princesa Isabel -
São Paulo - SP, comunicamos a Levi Ferreira de Sousa Junior, CTPS nº 00095194, Série 139/SP,
aplicação da justa causa para encerramento do seu contrato de labor face em sua ausência desde
01/06/2022 sem qualquer justificativa legal, ensejando a aplicação desta medida gravosa, nos termos
do artigo 482, alíneas “i” e “e” da CLT, configurando abandono de emprego e desídia.

Conectcar Instituição de Pagamento e 
Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

CNPJ nº 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2022

1. Data, Hora e Local: 30 de junho de 2022, às 09:00 horas, por meio de videoconferência, sendo 
também admitidas as participações telefônicas, nos termos do artigo 12, parágrafo 6º, do estatuto social 
da Companhia. 2. Mesa: Presidente: Bruno Campos Garfinkel; e Secretário: Alexandre Grossmann 
Zancani. 3. Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alexandre 
Grossmann Zancani, Bruno Campos Garfinkel, Marcos Roberto Loução, Renato da Silva Carvalho, 
Ricardo Kaoru Inada e Rodnei Bernardino de Souza. 4. Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre a 
aprovação da eleição do Diretor Superintendente da Companhia. 5. Deliberações: os membros do 
conselho de administração, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, aprovaram, por 
unanimidade: (i) aprovar a eleição do Sr. Eduardo Vasconcelos Antonio, brasileiro, casado, tecnólogo 
em telecomunicações, portador da cédula de identidade RG nº 20.111.060, e inscrito no CPF/ME sob 
o nº 146.722.288-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 6º andar, Torre III, Vila Nova 
Conceição, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor 
Superintendente da Companhia. O Diretor ora eleito toma posse do cargo nesta data e permanecerá 
no exercício do cargo pelo período remanescente ao mandato da Diretoria, mais especificamente até 
17 de dezembro de 2022. Diante do exposto acima, a composição da Diretoria da Companhia, com 
mandato de 2 (dois) anos, conforme disposto no artigo 15 do Estatuto Social, passa a ser a seguinte: 
Sr. Eduardo Vasconcelos Antonio, brasileiro, casado, tecnólogo em telecomunicações, portador da 
cédula de identidade RG nº 20.111.060, e inscrito no CPF/ME sob o nº 146.722.288-78, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 6º andar, Torre III, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Superintendente; e o Sr. Valdir 
Nemesio Cesario, brasileiro, casado, matemático, portador da cédula de identidade RG nº 32.964.370-
8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.772.278-70, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 1.830, 6º andar, Torre III, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro. O Diretor ora eleito aceita a eleição 
e declara, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar impedido de exercer atividades 
mercantis, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; 
em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, foram 
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de 
sumário. Após ter sido reaberta a sessão, esta ata foi lida pelo presidente, achada conforme e assinada 
por todos os presentes. São Paulo, 30 de junho de 2022. Bruno Campos Garfinkel - Presidente; 
Alexandre Grossmann Zancani - Secretário. Conselho de administração: Alexandre Grossmann 
Zancani; Bruno Campos Garfinkel; Marcos Roberto Loução; Renato da Silva Carvalho; Ricardo Kaoru 
Inada; Rodnei Bernardino de Souza. JUCESP nº 362.022/22-7 em 14/07/2022.

O controle de acesso desempenha um papel fundamen-
tal na segurança de muitas empresas, permitindo que 
se restrinja ou conceda aos visitantes, colaboradores ou 
prestadores de serviço o acesso a locais ou recursos es-
pecíficos. O avanço cada vez mais rápido das tecnologias, 
proporciona às empresas diversas opções de controle de 
acesso, desde sistemas simples de senhas até mais sofis-
ticados como leitura facial. 

O especialista em soluções de controle de acesso e diretor 
da franquia ADD Time, Carlos Rojas, explica os tipos de 
sistemas disponíveis no Brasil e para qual ambiente são 
mais adequados. 
 1) Senhas - O controle de acesso por senha, em que 

cada usuário possui um código para acessar a área, 
é ideal para locais privativos como estoques, cofres 
e salas de acesso restrito. Em empreendimentos 
comerciais e residenciais, também funciona como 
controle em portarias e recepções, tanto como 
método exclusivo de acesso como para completar 
a identificação. 

 2) Cartão de proximidade - O controle de acesso 
por cartão de proximidade é bastante utilizado em 
condomínios e empresas. A solução consiste em um 
dispositivo magnético que contém um código vincu-
lado ao cadastro do usuário, possibilitando a entrada 
ao aproximar o cartão do display que faz a leitura dos 
dados. Nessa opção é possível personalizar a marca 
da empresa ou ainda os dados do colaborador no 
cartão, funcionando também como um crachá. 

  Em uma aplicação residencial, pode ser usado pelos 
moradores para liberação de portas e acesso as áreas 
comuns de um condomínio, como academia e piscina.

  No cartão de proximidade é possível armazenar 
dados pessoais do usuário, como nome, número 
do documento de identificação e o nível de acesso 
concedido. Além disso, é possível revogar os privi-
légios de acesso, caso a visita tenha expirado ou o 
colaborador tenha sido desligado da companhia, por 
exemplo.

 3) Biometria - O controle de acesso por biometria 
assegura a identificação do usuário a partir de uma 
característica única e pessoal, como a impressão 
digital.

  Trata-se de um método seguro e eficiente, e ideal para 
situações de alto fluxo de pessoas, como portarias e 

Tecnologias proporcionam opções de controle de acesso, 
desde sistemas simples de senhas até mais sofisticados 

como leitura facial.

Dados da pesquisa “O 
Futuro da Vida no 
Trabalho” feita pela 

Sodexo Insights em parce-
ria com a Harris Interactive 
mostram que 52% dos cola-
boradores afirmam estar se 
sentido mais produtivos no 
modelo remoto. 

Além disso, em relação 
aos impactos do home 
 office, 53% citam o traba-
lho mais bem-feito e 83% 
o sentimento de maior 
engajamento. Porém, a 
pergunta agora é: como 
fazer para manter esses 
indicadores lá em cima? 
Pensando nisso e ciente 
de que o RH tem um pa-
pel decisivo nessa hora, a 
Sodexo Insights, platafor-
ma de pesquisas, estudos 
e análises relevantes no 
mercado e para o mercado, 
preparou algumas dicas 
que mostram como asse-
gurar um bom rendimento 
dos times de trabalho.

“Investir em políticas 
flexíveis que permitam 
um melhor gerenciamento 
de tempo no expediente, 
assegurar o acesso à refei-
ção de qualidade por meio 
de benefícios voltados à 

Maioria dos colaboradores afirmam estar se sentido mais 
produtivos no modelo remoto.

No intuito de evitar 
contratempos ao 
contribuinte que 
viaja ao exterior e 
retornam ao país 
com bens adquiridos 
durante a viagem,  
a Receita Federal 
elaborou o Guia do 
Viajante. A omissão 
ou declaração falsa 
ou inexata de bens 
enquadrados como 
bagagem resultará em 
multa de 50% do valor 
excedente à cota de 
isenção

Por sua vez, os bens que 
não se enquadrarem 
como de uso pessoal 

são sujeitos ao pagamento 
do Imposto de Importação, 
porém existe uma cota de 
isenção para viagens aére-
as ou marítimas, sendo o 
limite de US$ 1 mil. Para 
chegadas por lagos, rios ou 
por fronteiras terrestres, a 
cota corresponde a US$ 500 
por pessoa. O contribuinte 
tem direito a uma cota adi-
cional de US$ 1 mil sobre as 
compras feitas em lojas free 
shops em aeroportos.

Importante esclarecer 
que as isenções de impostos 
são individuais e intransfe-
ríveis. Não se pode somar 
as cotas para se beneficiar, 
mesmo dentro da própria 
família. Além da cota de 
valor, existem limites de 
quantidade: o contribuinte 
só pode entrar no país com 
até 12 litros de bebidas 
alcoólicas. 

As compras que ultra-
passarem a cota permitida 

devem ser declaradas e 
tributadas em 50% em cima 
do que estourar o limite de 
isenção. Dinheiro em espé-
cie, em moeda nacional ou 
estrangeira, acima de R$ 10 
mil e itens monitorados pela 
Vigilância Sanitária, pela Vi-
gilância Agropecuária e pelo 
Exército também devem ser 
declarados.

A declaração pode ser 
feita pela internet, por meio 
da Declaração Eletrônica de 
Bens do Viajante (e-DBV). 
O pagamento antecipado 
agiliza a passagem pela 
alfândega e pode ser reali-
zado em dinheiro, na rede 
arrecadadora ou por cartão 
de débito no balcão de aten-
dimento da alfândega. Tam-
bém é possível pagar home 
banking ou por terminais de 
autoatendimento.

Outro fator que demanda 
atenção do contribuinte é a 
entrada no país com itens 
proibidos, como  cigarros, 
bebidas exclusivas para 
exportação, réplicas de 
armas de fogo, agrotóxicos, 
espécies animais da fauna sil-
vestre sem parecer técnico 
e licença, espécies aquáticas 
para fins ornamentais e de 
agricultura, sem permissão 
do órgão competente e 
substâncias entorpecentes. 
O transporte de mercadorias 
proibidas, com destinação 
comercial, de produtos proi-
bidos pirateados ou de outra 
pessoa; produtos ocultos, no 
corpo ou na bagagem, estão 
sujeitos a sanções adminis-
trativas e penais.

Eduardo Moisés

Compras no exterior: 
cotas de isenção e 

itens proibidos

A produtividade 
das equipes em tempos de 

home office e trabalho híbrido
A grande dúvida que pairava sobre a mente de gestores era se teriam equipes produtivas em tempos 
de home office e trabalho híbrido. Essa questão foi sanada

office e ferramentas de 
trabalho compatíveis 
com as novas formas 
de interação e comu-
nicação.

 3) Serviços como apoio 
psicológico, jurídico, 
social e financeiro, 
além de orientação 
nutricional, que con-
tribui para a saúde e o 
bem-estar, fazem com 
que os colaboradores 
fiquem mais satisfei-
tos e engajados com o 
trabalho.

 4) Incentive o seu time 
a adquirir novos co-
nhecimentos. Esti-
mule aprendizagem 
constante através de 
projetos e mentorias 
internas, cursos, por 
exemplo, oportunida-
des para que aprendam 
algum novo idioma ou 
se especializem na área 
de atuação.

5. Ofereça programas de 
reconhecimento e re-
compensa, como car-
tões-presentes, que 
são ótimas escolhas 
para estimular as equi-
pes. - Fonte: (AI/Sode-
xo Brasil).
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alimentação e oferecer o 
auxílio home-office para 
custear as despesas do 
trabalho remoto, revisitar 
processos e garantir ferra-
mentas desenvolvidas para 
o modelo remoto ou híbrido, 
são algumas das ações que 
podem ser implementadas 
para motivar e reter os 
melhores talentos de uma 
empresa”, avalia Fabiana 
Galetol, diretora de Pesso-
as da Sodexo Benefícios e 
Incentivos.

A executiva destaca ainda 
que 87% dos entrevistados 
pela pesquisa “O Futuro da 

Vida no Trabalho” afirma-
ram que querem ter apoio 
no delivery de material de 
escritório e 78% gostariam 
de uma estação de traba-
lho ergonômica. Confira a 
seguir as dicas:
 1) Invista em políticas 

flexíveis que permitam 
horários e espaços de 
trabalho que se ade-
quem ao dia a dia do 
colaborador.

 2) Ofereça um pacote de 
benefícios completo: 
seguro-saúde, creche, 
benefícios de alimen-
tação, auxílio home- 

Os quatro principais tipos de 
controle de acesso para empresas

recepções, uma vez que a leitura das digitais é um 
procedimento rápido. 

  As impressões digitais são cadastradas previamente 
e vinculadas a permissões, sejam elas temporárias ou 
permanentes. “Existem equipamentos biométricos 
que possuem recursos para eliminar riscos de fraude, 
como o do dedo de silicone, proporcionando mais 
segurança para a instalação”, explicou Carlos Rojas, 
da ADD Time.

 4) Reconhecimento Facial - O controle de acesso por 
reconhecimento facial é o sistema mais moderno e 
avançado disponibilizado no mercado atualmente. A 
tecnologia permite a liberação do usuário a partir de 
um cadastro de seu rosto no prédio. A ferramenta 
é capaz de verificar se se trata de um rosto de uma 
pessoa viva, se está em movimento ou ainda se é 
uma fraude, como uma foto da pessoa, por exemplo. 

Todas as quatro soluções de controle de acesso são in-
tegradas com um software de gerenciamento que permite 
a gestão remota das permissões dos usuários. 

“Investir em segurança é a maneira mais eficaz de 
garantir a integridade física da instalação, dos clientes 
e colaboradores, além de proporcionar mais economia a 
longo prazo”, finalizou Rojas. - Fonte e outras informações: 
(https://www.addtime.com.br/).
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Sob o desejo de utilizar e se vestir 
com artigos de marcas como Hermès, 
Chanel, Cartier, Dior, Gucci, entre 
outras, cada vez mais pessoas são 
levadas ao mercado de seminovos 
em busca de preços mais acessíveis. 
O que muitos desses novos consu-
midores de alto padrão talvez não 
saibam é que, indiretamente, estão 
contribuindo para que o segmento 
da moda se torne mais sustentável e 
benéfico ao meio ambiente. Dentro 
deste nicho já existe, inclusive, o 
conceito de “moda circular”, pautado 
pela reutilização e aumento da vida 

útil das peças, como tendência. 
No Brasil, um reflexo desse movi-

mento pode ser observado dentro da 
Front Row, marketplace de artigos 
de luxo novos e seminovos que, em 
2021, registrou um crescimento de 
78% no faturamento em relação ao 
ano anterior. Lílian Marques, CEO 
da empresa, avalia que o surgimento 
dos chamados “brechós de luxo” foi 
crucial para atrair esse novo público, 
formado, segundo ela, por quem 
não teria acesso a produtos novos 
comprados diretamente das grandes 
marcas, seja pelo preço mais elevado 

ou pela falta de condições flexíveis 
de pagamento. 

“Geralmente são mulheres, em 
grande parte mães e profissionais 
ativas no mercado de trabalho, entre 
30 e 55 anos. Seu foco principal é ter 
acesso a bens de luxo que não en-
contrariam facilmente em lojas, por 
estarem esgotados ou com preços 
mais elevados”, explica. Outro fator 
que contribui de maneira sustentá-
vel, segundo ela, é a preocupação 
maior de quem está começando a 
adquirir bens de luxo em aumentar 
o tempo de vida útil dos mesmos. 

“Obviamente, quando falamos de 
peças de alto padrão, a pessoa terá 
um cuidado maior em conservar e 
cuidar de um bolsa que custa R$ 30 
mil, por exemplo. Seja para o uso pró-
prio por mais tempo ou até mesmo 
pensando em desapegar no futuro 
sem que elas desvalorizem”, diz. 
Apesar de existir a parcela que, além 
do preço, considera a preocupação 
com um consumo consciente, ela 
está longe de representar a maioria. 

No ano passado, uma pesquisa 
feita pela McKinsey & Company em 
parceria com a Business of Fashion 

mostrou que 34% dos entrevistados 
são levados a comprar um produto 
pela sua sustentabilidade. Lilian 
afirma, porém, que do lado de 
quem revende, esse aspecto é mais 
considerado. “Na mesma medida, 
cresce o número de fornecedoras 
desapegando das peças. Antes era 
visto como tabu, pois isso sinalizaria 
que a pessoa estava “precisando 
vender”, mas hoje muitas veem como 
um retorno pessoal, de certa forma 
“cool”, fazer parte desse movimento 
sustentável”, garante Lilian. Fonte: 
(https://frontrow.com.br/). 

Artigos de luxo incentivam moda circular no Brasil
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No setor de Tecnologia da Informação (TI), a arquitetura de sistemas cloud (em nuvem) trouxe mais escala, flexibilidade e 
inovação. Ela continua sendo um importante fator de aceleração para a transformação digital, englobando desde inteligência 
artificial até analytics e IoT (Internet das Coisas), gerando novas possibilidades de negócio e flexibilizando a cadeia de valor. 

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 20 de julho de 20224
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Composta por equipamentos de hardware com 
garantia média de cinco anos, esses precisam ser 
constantemente renovados para não tornar o sistema 
obsoleto e vulnerável a ataques. 

Além disso, ambientes on premise exigem climatiza-
ção, nobreaks, disponibilidade de geradores de energia, 
implementação de licenças aos usuários, segurança 
física e segurança técnica contra incêndio e invasão 
por hacker, por exemplo, entre outras necessidades 
que tornam o departamento de TI dispendioso. 

 
Riscos de uma migração mal feita - Para obter 

sucesso, inclusive em termos de controlar os custos 
com a TI, é necessário seguir os passos para uma mi-
gração “limpa”. Existe a LGPD, que prevê a obrigação 
legal para o tratamento de dados e multa em caso de 
vazamento de informações. 

A nuvem se torna uma forte aliada para as empresas 
que que buscam por uma opção mais flexível, com 

Walter Ezequiel Troncoso (*) 

 

De acordo com a 6ª Pesquisa Anual de Uso 
da Nuvem (Annual Cloud Survey) realizada 
pela Denodo com organizações de diversas 

regiões do mundo, a adoção da computação em 
nuvem continua em rápida ascensão, com mais da 
metade (54%) dos participantes declarando que 
estão em um nível intermediário ou avançado de 
uso do recurso. 

 
Para uma jornada inteligente de migração nas em-

presas e organizações, é necessário evoluir a estru-
tura de forma constante, inclusive personalizando 
os processos da operação. Esta jornada visa desde a 
construção completa de infraestrutura, migração de 
aplicativos de negócios como software ERP até a go-
vernança da operação e automação de processos por 
meio do FinOps - um modelo operacional que combina 
sistemas e práticas a fim de proporcionar a percepção 
de algo bastante fundamental: os custos dos serviços 
em nuvem. 

 
Os sistemas de cloud têm várias camadas que ofe-

recem personalização e flexibilidade, de modo que as 
necessidades organizacionais sejam atendidas. Afinal, 
que empresa não quer otimizar a operação e agilizar 
a transformação digital? Por meio de uma profunda 
avaliação das necessidades e recursos e da organiza-
ção de cada camada envolvida, chega-se à otimização 
dos processos, redução de custos e garantia de um 
maior controle. 

 
Riscos de não migrar - Existem organizações 

que ainda optam por um ambiente on premise, com 
servidores alocados internamente. Este é um am-
biente que exige um bom espaço físico para dispor 
as tecnologias necessárias, e uma infraestrutura de 
TI atualizada para rodar os sistemas e manter os 
dados próprios. 

redução de custos e um padrão com camadas de se-
gurança além daquelas que uma infraestrutura interna 
é capaz de oferecer. 

Apesar de existirem diversos motivos para efetuar 
a migração o quanto antes, há fatores que precisam 
ser considerados para uma migração bem-sucedida. 

É preciso avaliar questões-chave como gerenciamento 
de custos, gerenciamento e otimização de nuvem, nuvem 
híbrida, possíveis erros na arquitetura (qual o melhor 
formato?), armazenamento, mapeamento dos servido-
res, segurança em nuvem e necessidade de suporte.  

 
Descentralização do consumo de recursos - Para 

ser conduzida de forma estratégica, a migração para 
a nuvem, além da TI, a empresa precisa contar com a 
participação das suas demais áreas na gestão dos dados 
armazenados e no compartilhamento dos custos. 

 
Isso porque a área de TI é conhecida como uma área 

de alto custo para as empresas, principalmente por 
assumir os gastos de serviços e infraestrutura utilizados 
pelos demais setores. Realizar o tagueamento dos da-
dos permite verificar os custos de cada área, evitando 
assim desperdícios de consumo e contribuindo para 
uma gestão eficiente dos dados. 

 
Desta forma, além da empresa ter um ROI (retorno 

sobre o investimento) mais assertivo em cada área, 
a estratégia permite que os custos não fiquem todos 
com a TI, e ela passe a apresentar números de redu-
ção com a implementação da migração para a nuvem, 
entre outras soluções propostas pela área. 

 
Em resumo, não deve haver falhas de planejamento e 

principalmente de alinhamento com todas as áreas do 
negócio antes de migrar para a nuvem, para que tudo 
seja feito de forma alinhada aos objetivos do negócio. 

 
Gerenciamento de riscos - É preciso lembrar que 

culturas empresariais reativas podem gerar milhões 
em perdas. Quando o assunto é cibersegurança, uma 
especial atenção à segurança em nuvem deve ser dada 
desde o início do projeto de migração. Neste quesito, 
alguns pontos fundamentais são gestão de acessos, 
compliance, criptografia, entre outros métodos im-
portantes para garantir a segurança. 

Para estar à frente de usuários mal-intencionados é 
preciso saber operar em caso de ataque, garantindo 
ações emergenciais que protejam e garantam a segu-
rança dos dados. Vale destacar que o plano de migração 
para a nuvem deve estar diretamente relacionado a 
uma mudança de mentalidade dentro da empresa e 
treinamentos internos para que as mudanças sejam 
entendidas e viabilizadas. 

Entre os benefícios que a migração bem feita pode 
proporcionar estão redução de custos; pagamentos 
conforme uso; transformação digital; ambiente para 
inovação; governança em tempo real; maior flexibili-
dade e maior segurança. 

 
(*) - Engenheiro de sistemas de informação pela Universidad Tecnológica Nacional 

e Arquiteto em soluções SAP, é sócio-fundador da Inove Solutions, especializada 
em transformação digital e cibersegurança (www.inovesolutions.com).
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Ativos alternativos e a 
teoria do mais tolo

Entre os jogadores de 
pôquer (eu não sou) 
há um jargão que diz: 
“se você participa de 
uma rodada e não 
sabe quem é o burro da 
mesa, levante-se e saia, 
porque o burro é você”

Como no pôquer, segun-
do os especialistas, no 
jogo do mercado de 

ativos financeiros, os ganhos 
são assimétricos. Poucos 
jogadores lucram generosa-
mente; os demais suportam 
as perdas. É a crença na 
teoria do mais tolo, ampla-
mente corrente nas bolsas 
de valores. O objetivo deste 
artigo é provocar reflexão 
sobre o uso de criptomoedas 
para aquisição imobiliária.

A teoria acima citada, por 
óbvio, não é oficial. Não há 
quem a subscreva. Mas é re-
flexo da realidade. Segundo 
ela, é possível comprar-se um 
ativo supervalorizado por-
que sempre haverá alguém 
mais tolo disposto a pagar 
mais por ele. Quase sempre 
é verdade. O problema apa-
rece quando não se consegue 
encontrar quem o compre 
antes que o preço caia. 

Ou seja, não há ninguém 
mais tolo que o comprador. 
Se alguém tem algum ati-
vo e não encontra quem o 
compre, o prejuízo está ga-
rantido, alerta a professora 
Vicki Bogan, da Universidade 
Cornell, NY, USA. Ativos su-
pervalorizados evidenciam 
bolhas financeiras, conhe-
cidas como “explosões de 
irracionalidade”. 

A primeira grande bolha 
especulativa da história 
mundial ficou conhecida 
como “mania das tulipas”, na 
Holanda do século 17, onde 
houve euforia coletiva para 
compra de tulipas exóticas. 
Os bulbos dessas flores atin-
giram preços tão elevados 
que muitos venderam até 
seus imóveis residenciais 
para comprá-los. 

Criou-se até um mercado 
futuro de bulbos não colhi-
dos. A escalada dos preços 
chegou ao fim, em 1637. O 
preço despencou, e a eco-
nomia holandesa foi ao caos. 

Outros exemplos se segui-
ram, como o crash da bolsa 

de valores de Nova York, em 
1929, e a mais recente, de 
todos nós conhecida: a crise 
financeira mundial de 2008. 

Nesta, os imóveis, nos 
EUA, eram refinanciados 
duas ou mais vezes sucessi-
vas, sempre por valor maior 
que o anterior, que cobria a 
dívida do mutuário e ainda 
lhe sobrava algum dinheiro. 
O crédito era cedido com 
base em “avaliações” irreais. 
As prestações, óbvio, eram 
cada vez maiores. Os últi-
mos tolos, sem ter a quem 
repassar os imóveis cujas 
prestações não podiam pa-
gar, os devolviam ao banco. 
A quebradeira foi geral!

Pois bem! As primeiras 
moedas na história mundial 
eram metálicas e valiam de 
acordo com o seu peso, mas 
traziam intrínsecas dificulda-
des, como a portabilidade e 
a divisibilidade. A solução foi 
a transformação da moeda 
em papel lastreada em ouro. 
Esse modelo prevaleceu até 
os anos 1970. No entanto, 
Charles de Gaulle, presiden-
te francês, requisitou a troca 
dos dólares em poder da 
França por ouro dos cofres 
americanos, causando gran-
de crise nos EUA naqueles 
anos. 

Foi então que o presiden-
te Nixon/EUA, em 1971, 
decidiu descartar o padrão 
ouro como garantia do dólar. 
As atuais moedas têm seu 
lastro na riqueza de cada 
país. A emissão de moedas 
sem a equivalente produção 
de riquezas somente causa 
inflação. Satoshi Nakamoto, 
considerando o resgate aos 
bancos falidos em 2008, nos 
EUA, que desvalorizou a 
moeda americana, decidiu, 
com base na tecnologia 
Blockchain, criar a primeira 
moeda digital criptografada 
do mundo, “à prova de infla-
ção”, a Bitcoin. 

Entretanto a “infalível” 
moeda virtual desvalorizou-
se em mais de 50%, em 2022. 
Outra moeda, a Ethereum, 
caiu 69%. Não foram en-
contrados mais tolos para 
comprá-las!

(*) - Graduado em Direito e Ciências 
Matemáticas, é empresário no 

mercado da construção civil em 
Curitiba e presidente do Sistema 

Cofeci-Creci.

João Teodoro (*)

D - Crédito Pré-aprovado 
O Magalu, plataforma multicanal que está digitalizando o varejo 
brasileiro, vai oferecer crédito pré-aprovado para mais de 10 mi-
lhões de clientes. A ação acontece em meio a um cenário de grande 
escassez de crédito para o consumidor final – uma consequência do 
aumento da inflação e das taxas de juros. A campanha tem como 
alvo clientes da empresa que se adequam aos critérios de concessão 
de crédito estabelecidos pelo próprio Magalu e pela financeira do 
grupo, a LuizaCred. Cerca de 5 milhões de clientes com esse perfil 
já receberam material de comunicação dirigida, que inclui um vídeo 
protagonizado por Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de 
Administração do Magalu. 

E - Espírito Público 
Estão abertas até o dia 10 de agosto as inscrições para o maior 
prêmio dedicado aos profissionais públicos do Brasil. Em sua quinta 
edição, o ‘Prêmio Espírito Público 2022’ oferece prêmios de R$10 
mil (categoria Pessoas que Transformam) e R$15 mil (categoria 
Projetos que Transformam). Além do prêmio em dinheiro, os ven-
cedores participarão de uma cerimônia de premiação e também de 
uma imersão de aprendizagem com especialistas em gestão pública. 
Com o objetivo de identificar, reconhecer e valorizar profissionais 
dedicados à qualidade dos serviços públicos no país, o prêmio já 
contemplou 75 pessoas e três instituições em todas as regiões do país 
desde a sua primeira edição. Inscrições e mais informações: (www.
premioespiritopublico.org.br). 

F - Gestão Humanizada
A Qualicorp, plataforma de escolhas de planos de saúde, é uma das 
empresas apoiadoras do espetáculo “Vozes Negras – A Força do 
Canto Feminino”, a primeira série de teatro musical do Brasil. A 
temporada vai até o dia 7 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em 
São Paulo. O apoio cultural faz parte do compromisso da empresa 
com a diversidade e a inclusão. Desde outubro de 2020, a empresa 
consolidou suas diretrizes sobre o tema no programa Qualiplural, 
que visa proporcionar um ambiente seguro, respeitoso e acessível a 
todos os seus colaboradores. Com foco em uma gestão humanizada, 
as ações de inclusão levaram a um aumento no quadro de pessoas 
negras e pardas, que representam hoje 33% do número de funcio-
nários da Quali (www.qualicorp.com.br). 

A - Comunidade Neuroatópica 
A quarta edição do Autismo Tech, evento organizado pela ‘aTip’, 
inicia as inscrições para profissionais da comunidade neuroatípi-
ca, que queiram empreender ou que simplesmente buscam uma 
oportunidade para desenvolver seu talento e acessar o mercado de 
trabalho. Pelo segundo ano consecutivo a MetLife é uma das apoia-
doras deste projeto, que tem a meta de reunir cerca de 100 pessoas 
em um Hackathon, que acontece entre os dias 14 e 24 de setembro, 
período em que empresas apoiadoras e convidados se juntam em prol 
do desenvolvimento de projetos inovadores para a empregabilidade 
e o protagonismo da comunidade autista.  Mais informações estão 
disponíveis no site: (www.autismotech.com). 

B - Praia Paulistana
Com o tempo ensolarado da capital paulista, o Parque Ibirapuera 
bateu recorde de visitantes que procuravam aproveitar momentos de 
lazer ou praticar atividades físicas. Ao todo, durante o último fim de 
semana, o Ibirapuera recebeu um total de 291.389 mil visitantes. Com 
opções de lazer que agradam pessoas de diferentes gostos e estilos, 
até então, o número mais alto já registrado no local foi em fevereiro 
de 2022, quando recebeu cerca de 138 mil visitantes. O Ibirapuera 
funciona todos os dias, das 5h às 23h e respeita todos os protocolos 
de segurança do Plano São Paulo. Quem esteve no Ibirapuera pode 
aproveitar o evento Samsung Best of Blues & Rock, sessões no 
Planetário, a exposição de Tim Burton, na Oca, a 11ª Mostra 3M de 
Arte, além de mostras de arte espalhadas pelos diferentes espaços 
culturais (www.urbiaparques.com.br).

C - Operador de Máquinas
Na edição de 2022 de ‘O Desafio Mundial de Operadores’ o objetivo da 
Sotreq é novamente demonstrar a excelência do trabalho desenvolvido 
no Brasil e chegar à final da competição. Para isso, está convidando 
operadores de máquinas que atuam no país, permitindo-os mostrar 
suas incríveis habilidades de um jeito dinâmico e divertido. O objetivo 
é reconhecer operadores dentro do território de atuação da Sotreq 
(regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste) que trabalhem com 
equipamentos de qualquer fabricante. O critério para a inscrição é que 
a pessoa tenha mais de 21 anos. Inscrições: acessar o site (https://de-
safiosotreq.com.br/),  onde a empresa disponibiliza todos os detalhes 
para ingressar na competição. As inscrições estão disponíveis até o dia 
7 de agosto. 

G - Matrícula Antecipada 
O processo de inscrição para o Programa de Matrícula Antecipada aos in-
teressados em ingressar na rede pública de ensino, no ano letivo de 2023, 
pode ser feito nos postos do Poupatempo, no Estado de São Paulo, mediante 
agendamento; ou diretamente nas escolas estaduais e diretorias de ensino. 
O prazo para inscrição vai até o dia 5 de agosto. Para realizar o serviço nas 
unidades do Poupatempo, é preciso agendar pelo portal (www.poupatem-
po.sp.gov.br) ou em totens de autoatendimento e escolher a unidade. No 
dia e horário marcados, basta comparecer ao posto escolhido com o RG 
ou a Certidão de Nascimento e o comprovante de endereço do estudante. 

H - Álbum da Copa
A editora italiana Panini informou que o álbum de figurinhas da Copa 
do Mundo de 2022 será lançado no dia 15 de agosto. No entanto, a pré-
venda da edição já está disponível no site oficial da empresa. De acordo 
com informações da fabricante, o álbum terá 670 figurinhas, sendo 50 
especiais e 80 raras. Na pré-venda, o livro de capa dura é comercializado 
por R$ 44,90, enquanto o tradicional custa R$ 12. Os pacotinhos, no 
entanto, custarão R$ 4,00. O Mundial está agendado para começar em 
21 de novembro, com o duelo entre Senegal e Holanda, pelo grupo ‘A’. 
A seleção brasileira, por sua vez, caiu na chave ‘G’ da Copa do Mundo, 
que também possui Sérvia, Suíça e Camarões. Os comandados de Tite 
estrearão no torneio em 24 de novembro, diante dos sérvios (ANSA).

I - Empresas Inovadoras
O jornal Valor Econômico, em parceria com a Strategy &, consultoria 
estratégica da PwC, vai premiar as empresas mais inovadoras do país 
na 8ª edição doPrêmio Valor Inovação Brasil, que acontece de forma 
online no próximo dia 26 (terça-feira) . A cerimônia de premiação vai 
destacar as empresas que mais valorizam a inovação em suas estratégias 
de negócio em 25 setores econômicos em uma transmissão ao vivo no 
site do evento (https://www.premioinovacao2022.com.br) e nas redes 
sociais do Valor. O tema da pesquisa deste ano é “5G e a revolução nos 
modelos de negócio”, uma vez que a chegada da tecnologia ao país tem 
estimativas de grande impacto econômico a longo prazo.

J - Mídia e Entretenimento
Após dois anos ausente em razão da pandemia, o Set Expo retorna ao 
calendário de eventos da cidade de São Paulo. O maior encontro do setor 
de mídia e entretenimento da América Latina volta este ano em formato 
presencial, feira e congresso, e acontece de 22 a 25 de agosto, no Expo 
Center Norte. A visitação à feira - gratuita para os profissionais do setor 
- é uma excelente oportunidade de networking. Não apenas para realizar 
negócios, mas também para ficar por dentro das tendências e novidades. 
O evento recebe profissionais de todos os ramos de atividades ligadas 
ao audiovisual, como, por exemplo, emissoras de televisão, operadoras 
e produtoras. E, também, de todos os níveis, como executivos, técnicos, 
engenheiros de som e imagem. Mais informações e inscrições, acesse: 
(https://www.set.org.br/events/setexpo/feira/).
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Após os escândalos financeiros 
dos últimos anos, a Secretaria para 
Economia do Vaticano publicou on-
tem (19) mais uma grande mudança 
na orientação para os investimentos 
da Igreja Católica. A partir de 1º de 
setembro, entra em vigor uma nova 
política que veta atividades finan-
ceiras “com natureza especulativa”.

Segundo o documento, “pretende-
se fazer com que os investimentos 
sejam focados para contribuir em 
tornar o mundo mais justo e susten-
tável; protejam os valores reais do 
patrimônio líquido da Santa Sé; este-
jam alinhados com os ensinamentos 
da Igreja Católica, com específicas 
exclusões de investimentos finan-
ceiros que contradizem os princípios 
fundamentais, como a santidade da 
vida ou a dignidade humana ou o 
bem comum”.

Em tal sentido, “é importante 
que sejam destinados a atividades 
financeiras de natureza produtiva, 
excluindo as [atividades] de nature-
za especulativa, e sobretudo sejam 
guiados pela escolha de investir em 
um lugar melhor que o outro, em um 
setor produtivo melhor que qualquer 
outro, e isso é sempre uma escolha 

Documento exige fim de especulações 
com dinheiro da Igreja.

Esses e outros dados 
foram divulgados on-
tem (19) e fazem par-

te de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Locomotiva e 
pela empresa Unico, startup 
que desenvolve formas de 
identificação digital.

Para o estudo, o Instituto 
Locomotiva ouviu, entre os 
meses de abril e maio 1.561 
adultos das classes A à D e 
com acesso à internet. Os 
entrevistados são de todas as 
regiões do país, e a margem 
de erro dos dados é de 2,5 
pontos percentuais.

Segundo as respostas, 98% 
da população afirmam já ter 
enfrentado alguma dificulda-
de para confirmar a própria 
identidade, 94% declaram 
já ter perdido tempo e 84% 
relatam ter sofrido prejuízos 
financeiros.

A necessidade de confirmar sua identidade presencialmente foi 
mais frequente em serviços bancários e financeiros.
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Receita alerta 
sobre golpes 
aplicados via 
internet

A Receita Federal divulgou um alerta 
sobre golpes que têm sido aplicados via 
internet, nos quais o nome da Receita 
e de suas alfândegas têm sido usados 
em anúncios de vendas de produtos a 
preços muito abaixo do mercado. Em 
nota, o fisco informa que os esteliona-
tários responsáveis por esses golpes de 
e-commerce usam de anúncios pagos 
para enganar os consumidores.

No conteúdo de falsas propagandas, 
os criminosos “usam de forma ilícita o 
nome das unidades da Receita Fede-
ral responsáveis pelas atividades de 
controle aduaneiro” (as alfândegas), 
na tentativa de simular veracidade na 
aplicação do golpe, informa. A Receita 
esclarece que nem ela nem as alfân-
degas comercializam qualquer tipo de 
mercadoria.

“Essas unidades são responsáveis por 
gerir e executar atividades de controle 
aduaneiro, de atendimento e orienta-
ção ao cidadão e as relativas ao combate 
aos ilícitos tributários e aduaneiros, 
inclusive à contrafação, à pirataria, 
ao tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, ao tráfico internacional 
de armas de fogo e munições e à la-
vagem e ocultação de bens, direitos e 
valores, observadas as competências 
específicas de outros órgãos” (ABr).

Pesquisa mede impacto da burocracia 
para comprovar identidade

Seis em cada dez brasileiros já perderam um dia de trabalho para comparecer a um local em que era 
preciso confirmar sua identidade, e também é essa a proporção dos que faltaram a alguma aula para 
resolver esse tipo de burocracia

na hora de conseguir um 
emprego ou obter auxílio do 
Estado. Segundo a pesquisa, 
três em cada dez pessoas já 
perderam alguma oportuni-
dade de trabalho porque não 
tinham documento compro-
vando a qualificação, e um 
terço dos entrevistados não 
conseguiu se cadastrar em 
programas sociais porque 
faltava algum documento. 

Os entrevistados consi-
deraram que os serviços 
públicos oferecem mais 
burocracia nesse sentido, 
já que 71% afirmam ter 
perdido tempo ou dinheiro 
desnecessariamente nesses 
locais, mas o setor privado 
fica apenas dois pontos 
percentuais atrás, se for 
considerada a margem de 
erro, com percentual de 
64% (ABr).

A necessidade de confir-
mar sua identidade presen-
cialmente foi mais frequente 
em serviços bancários e 
financeiros, o que ocorreu 
no caso de 93% dos entre-
vistados. Mesmo quando 
são considerados apenas os 

últimos 12 meses, 69% das 
pessoas afirmaram que pre-
cisaram comparecer a essas 
instituições para comprovar 
que eram elas mesmas. 

Problemas burocráticos 
relacionados à identificação 
também causaram prejuízos 

Vaticano divulga nova 
política de investimentos

moral e cultural”. A nova política foi 
debatida no Conselho para Economia 
e com especialistas do setor e foi 
enviada aos chefes de dicastérios 
(ministérios do Vaticano) da Cúria 
Romana.

Ainda conforme o Vaticano, as 
novas regras foram aprovadas de 
“maneira experimental” por cinco 
anos - quando serão analisadas no-
vamente. Essa é mais uma mudança 
determinada pelo papa Francisco 
para tentar encerrar com os escân-
dalos de uso do dinheiro da Igreja 
Católica (ANSA).
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OpiniãO
Sinergia das tecnologias 

aplicadas ao e-commerce 

Transações eletrônicas 
existem desde o início 
da era computacional, 
mas naquele tempo 
elas eram muito 
diferentes do que 
conhecemos hoje. 

As primeiras lojas 
virtuais surgiram na 
metade dos anos no-

venta, nos Estados Unidos, 
e possuíam usabilidade pre-
cária - não tanto pela falta 
de preocupação relacionada 
a isso, mas porque nem ha-
via ferramentas suficientes 
para se criar algo intuitivo. 
Os meios de pagamento 
também não eram tão 
comuns como hoje, aliás, 
cartões de crédito eram 
inacessíveis para a maioria 
das pessoas, assim como a 
própria internet. 

Felizmente, este cenário 
mudou. Cerca de 12% das 
vendas do varejo mundial 
são realizadas pela inter-
net, nos dias atuais, e este 
número vem crescendo a 
cada ano. Desta forma, as 
ferramentas de tecnologia 
e os processos estão cada 
vez mais aprimorados. A 
preocupação com a usabi-
lidade e a experiência do 
usuário tem permitido às 
ferramentas serem cada vez 
mais intuitivas, tornando a 
jornada de compra cada vez 
mais fluida e natural. 

Basta olharmos para o lado 
e perceber que nossos pais 
ou até mesmo nossos avós 
estão usando smartphones 
e desfrutando da tecnologia. 
Mas isso não se deu com 
um passe de mágica. Para 
que essa experiência fosse 
possível, foi necessário 
muito estudo e pesquisa (e 
continua sendo) acerca das 
ferramentas a serem aplica-
das no e-commerce. Elas 
não são poucas e ainda há 
mais um detalhe: elas pre-
cisam trabalhar em perfeita 
sinergia para que o cliente 
tenha uma jornada de com-
pras sem contratempos. 

Este ainda é um dos prin-
cipais desafios do comércio 
eletrônico atualmente: con-
tar com um ecossistema de 
ferramentas tecnológicas 
totalmente integradas, cujo 
fluxo da informação ocorra 
automaticamente, sem a 
intervenção de pessoas. Por 
meio delas, a informação é 
processada rapidamente e, 
assim, o pedido do cliente 
chegará mais rápido, além 
de não precisar de um gran-
de efetivo para gerenciar o 
processo. 

Outra vantagem é o ar-
mazenamento de toda essa 
massa de dados, que po-
demos usar para montar 
relatórios e Dashboards 
que nos farão compreen-
der melhor nosso negócio 
e nosso cliente. Todas as 
áreas de um e-commerce 
são fundamentais, não só 
a tecnologia. Mas garantir 
um cenário tecnológico 
integrado, com ferramentas 
que suportam alto volume 
de dados e entreguem alta 

performance, é uma base 
para que os demais depar-
tamentos possam trabalhar 
com segurança e focar no 
varejo. 

Esse ecossistema de tec-
nologias permite às pessoas 
atuarem nesse meio com 
mais produtividade, desde 
que sejam ferramentas bem 
calibradas. O que vemos 
quando não está tudo inte-
grado é a troca de comunica-
ção entre uma ferramenta e 
outra dependendo que uma 
pessoa salve a informação 
de um sistema e insira em 
outro - processo que é mui-
to mais lento e passível de 
erros. No e-commerce, isto 
representa um verdadeiro 
pesadelo. 

Quanto maior for o bu-
siness, mais ferramentas 
serão necessárias, por conta 
de suas peculiaridades. Para 
pequenos e-commerces, 
por exemplo, é interes-
sante usar ferramentas 
que tenham várias respon-
sabilidades. Atualmente, 
encontramos softwares que 
são ERP, Hub e plataforma 
de e-commerce em uma 
só ferramenta. Mas quan-
do a escala da operação 
aumenta, são necessárias 
ferramentas mais robustas, 
e existe uma tendência de 
que quanto mais robusta é 
a ferramenta, mais específi-
cas são suas features. 

No e-commerce, a fluidez 
da informação automati-
zada impacta diretamente 
nas vendas, primeiramente 
na questão de organização. 
O varejo online precisa de 
fluxos e dados organizados 
para que a maior preocu-
pação não seja processar 
informação manualmente 
e sim focar em estratégias 
de vendas. Outro ponto é 
que a agilidade com que a 
informação é exibida para o 
cliente torna a experiência 
de compra melhor, fazendo-
-o se sentir seguro. Isso traz 
benefícios que vão muito 
além da venda em si. 

Para uma boa sinergia 
entre os sistemas, uma dica: 
investir em ferramentas 
que possuam APIs para se 
integrar, em pessoas que 
entendem o processo e as 
ferramentas e na harmonia 
entre as equipes de cada 
software. E não ter medo 
de fazer diferente, porque 
nem tudo tem uma receita 
pronta. É preciso testar 
novos caminhos, novas inte-
grações, novas ferramentas 
e analisar qual se adequa 
melhor, criar softwares 
próprios se necessário. 

Mas lembre-se de que 
não é preciso “reinventar a 
roda”. Quanto mais organi-
zados forem os softwares 
e processos, melhor será 
a experiência de compra 
do usuário, informação em 
tempo real, clareza, usabi-
lidade... Tudo isso aumenta 
a conversão do e-commerce 
e permite uma jornada de 
compras cada vez melhor. 

 
(*) - É diretor de tecnologia da 

Estrela10.

Marcelo Dantas (*) 

A demanda cai, mas a 
inflação eleva preços de chips 
A Intel comunicou aos seus clientes que, no final deste ano, aumentará os preços da maioria dos 
processadores e chips que fabrica em até 20%.

Vivaldo José Breternitz (*)

Isso certamente significará aumen-
tos de preços em equipamentos de 
informática, de laptops a servidores, 

numa época em que as vendas desses 
produtos estão caindo. Segundo a Intel, 
esses preços serão elevados em função 
das pressões inflacionárias que vem 
enfrentando.

Com a COVID-19 mantendo as pes-
soas trabalhando em casa, as vendas 
de PCs e outros equipamentos do tipo 
dispararam em 2020-21. Isso, em ter-
mos práticos, foi uma bolha que agora 
estourou, fazendo com que clientes da 
Intel, como Acer, ASUS e outros tenham 
alertado a empresa para a desacele-
ração das vendas que está chegando.

O presidente da Acer, Jason Chen, 
observou que sua empresa não está 
mais vendo falta de chips no mercado, 
inclusive com alguns CEOs de forne-
cedores de chips procurando-o para 
oferecer seus produtos.

A TSMC, empresa taiwanesa rival 
da Intel já havia anunciado aumento 
de preços a partir do próximo ano; 
esses aumentos, segundo a empresa, 
seriam menores que 10%. Como a 

claras - a Samsung, por exemplo, de-
terminou aos seus fornecedores que 
suspendessem o envio de peças usadas 
nos PCs, TVs e outros dispositivos que 
fabrica.  

Vivemos tempos em que cautela é 
muito necessária, quer no nível empre-
sarial, quer no nível pessoal.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela 
Universidade de São Paulo, é professor, consultor e 

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas

TMSC também fornece chips para 
grandes empresas, como a fabricante 
de processadores AMD, por exemplo, 
os consumidores provavelmente   não 
encontrarão tanto alívio em termos de 
preços trocando de fornecedor.

Alguns fabricantes de equipamentos 
estão começando a acumular estoques, 
o que pode significar aumentos me-
nores no curto prazo. No entanto, as 
perspectivas de longo prazo são menos 
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Conheça três ferramentas essenciais para 
melhorar a gestão no trabalho remoto

A cada dia que passa o home office vem 
se tornando uma realidade mais concreta no 
mercado. Após um longo período convivendo 
com a desconfiança do mercado, a modalidade 
já assume um espaço importante nos dias de 
hoje. Não à toa, uma pesquisa publicada pela 
Faculdade de Economia e Administração 
da Universidade de São Paulo (FEA-USP) 
e pela Fundação Instituto de Administração 
(FIA) mostrou que 73% dos trabalhadores 
estão satisfeitos com essa condição, enquanto 
81% revelaram ainda que o trabalho de casa 
resulta numa produtividade maior ou igual à 
atividade presencial.

E a tendência é de que essa situação se 
expanda ainda mais nos próximos anos. De 
acordo com um levantamento feito pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o país conta hoje com 20,4 milhões 
de profissionais que poderiam desempenhar 
suas funções de forma remota, sem perda na 
qualidade do trabalho. Resultando em gran-
des vantagens, como economia de despesas 
por parte da corporação ao demandar menos 
espaço e investimento em locais de trabalho, 
e não exigir o deslocamento do funcionário, o 
home office se torna uma opção atraente para 
diversos segmentos de mercado.

No entanto, para que esse estilo obtenha o 
sucesso esperado, é essencial que as empresas 
consigam encontrar meios para desenvolver a 
produtividade e a gestão de tempo dos colabo-
radores. Para isso, o mercado oferece alguns 
softwares inteligentes voltados para a gestão 
desses talentos. Pensando nessa necessidade 

está disponível na versão para desktop e 
extensão do Google Chrome.

Basecamp
Outra boa opção do mercado é o Basecamp. 

Com uma estrutura visual baseada em linha do 
tempo, o aplicativo possibilita a organização do 
seu fluxo de trabalho contando com o auxílio de 
uma série de instrumentos importantes, como 
calendário de tarefas, divisão de tarefas e chat. 

O aplicativo contempla todas as etapas 
do projeto, desde o planejamento e análise 
até a conclusão. Além disso, a ferramenta 
abre espaço para atributos complementares 
como emissão de relatórios e histórico do 
participante. 

Microsoft Project
O aplicativo de gerenciamento de tarefas da 

Microsoft é a opção mais antiga do mercado. 
Com a sua versão de estreia lançada em 1985, 
a ferramenta se assemelha bastante ao Micro-
soft Excel, apresentando uma interface mais 
complexa e detalhada na comparação com as 
outras opções.

Por outro lado, apesar da estética relati-
vamente confusa, o aplicativo se destaca por 
estar apto a receber relatórios personalizados, 
o controle de custos e análise de cargas de 
trabalho. 

Além disso, outro ponto forte do Microsoft 
Project é que o próprio software conta com um 
recurso analítico próprio, sendo assim capaz 
de identificar irregularidades em determinado 
recurso ou  conflitos entre as datas e eventos. 

e nas diversas opções disponíveis, listamos aqui 
as três principais alternativas do mercado.

Labor
Projetado pela Novatics, principal desenvol-

vedora de produtos digitais do Brasil, o Labor é 
o software de maior destaque dentre as opções 
do mercado por ser o mais completo e com o 
maior custo-benefício. Com a possibilidade de 
dividir as tarefas nominalmente, a ferramenta 
permite o gerenciamento de tempo individua-
lizado de cada etapa do projeto, o que facilita 
na hora de converter todo esse trabalho em 
valores e na integração entre o time.

“O fato de atuar de forma unitária para cada 
uma das etapas garante benefícios importantes 
tanto para a empresa, quanto para o colaborador. 
Enquanto o aplicativo informa a lucratividade 
do projeto com base nas horas previstas e já 
gastas para o gestor, o Labor ainda preza pelo 
desenvolvimento do colaborador ao lhe garantir 
autonomia no gerenciamento do tempo das suas 
atividades e maior controle do recebimento 
das horas trabalhadas”, explica Flávio Alves, 
fundador e CEO da Novatics.

Outro diferencial importante oferecido pela 
ferramenta é a possibilidade de criação de re-
latórios sobre cada projeto já com o envio da 
Nota Fiscal, facilitando não apenas o pagamento 
pelo financeiro da empresa, mas também o 
trabalhador, principalmente PJ, que tem maior 
domínio pelos valores recebidos. O Labor ainda 
oferece o status de cada pagamento, podendo 
constar os projetos que já foram pagos e os que 
ainda necessitam de acerto. Contando com uma 
quantidade ilimitada de usuários, o programa 

News@TI
mas de negócios e inovar para acompanhar o futuro das empresas. A 
plataforma 5G privado da NTT Ltd. aproveita os princípios de design 
thinking para integrar segurança e privacidade desde a sua concepção, 
proporcionando desempenho e ótimos benefícios de ROI. Executada 
em uma arquitetura nativa da nuvem, a plataforma pode ser entregue 
via cloud, on-premisse ou na borda, e é pré-integrada com os principais 
parceiros de rede e software, permitindo que as empresas protejam, 
dimensionem e segmentem suas redes com mais flexibilidade (https://
connect.services.global.ntt/5G-Brasil).

BK Brasil lança programa de estágio 
afirmativo para pessoas com deficiência

@Universitários podem se inscrever no novo Programa de Estágio 
da BK Brasil, master franqueada das marcas Burger King® e Po-

peyes® no país. As vagas disponibilizadas são afirmativas e exclusivas 
para Pessoas com Deficiência. As competências abrangem diversas áreas 
do corporativo da companhia. Para participar do Programa de Estágio 
não é necessária experiência, apenas perfil de inovar, se desafiar e ter 
fome de crescimento. A Companhia também não limita as posições a 
formações específicas e permite a inscrição de universitários das áreas 
de humanas ou exatas, cursando a partir do quarto ao sexto (cursos 
Bacharel) ou cursando primeiro semestre (cursos Tecnólogo: 2 anos) 
(https://www.linkedin.com/company/burger-king-do-brasil/jobs/).

49 educação fecha parceria com corporate  
venture de Santa Catarina

@A edtech 49 educação e a Leonora Ventures unem forças para 
acelerar o crescimento e fazer a mentoria de oito startups do 

portfólio da corporate venture. Ao falar em startups, o primeiro pen-
samento que se tem é dos unicórnios - os cases de sucesso - e quase 
nada é evidenciado sobre as companhias que não tiveram o mesmo 
êxito. A PwC Brasil, empresa de consultoria, estima que nove a cada 
dez startups não sobrevivem. Os motivos vão da falta de mercado às 
falhas nas estratégias de marketing. Com essa visão do setor surgiu 
em 2019 a edtech catarinense 49 educação, a primeira Startup Uni-
versity do Brasil, criada dentro do Vale do Silício, na Universidade 
de Stanford, que oferece um programa de mentoria e educação para 
empresas emergentes.  

NTT lança plataforma de rede 5G privada no 
Brasil disponível globalmente

@A NTT Ltd, empresa líder em infraestrutura e serviços de TI, 
anunciou o lançamento da plataforma Private 5G da NTT Ltd. 

no Brasil. Com uma lista completa de serviços de ponta a ponta que 
vão além da rede, a plataforma 5G privada da NTT Ltd. ajuda CIOs e 
CDOs a aproveitar os benefícios do 5G privado para resolver proble-

ricardosouza@netjen.com.br



A Amazônia não 
precisa só de internet

Do alto, tudo é uma 
imensidão verde, 
cortada por rios 
poderosos repletos 
de vida. De perto, no 
entanto, a Amazônia 
é muito mais que 
apenas floresta e água

Vive ali boa parte dos 
nossos povos originá-
rios, constituintes de 

nossa cultura, protetores 
das matas e da biodiversi-
dade local, além de comuni-
dades repletas de conheci-
mento e costumes próprios. 
Toda essa riqueza material 
e imaterial não estão e nem 
devem estar, é claro, alheias 
ao que acontece no restante 
do mundo. Dependemos da 
Amazônia em dimensões 
que vão muito além da nossa 
compreensão consciente.

Por isso, chama a atenção 
de todos quando alguém 
promete conectar 19 mil 
escolas da região à internet, 
como fez recentemente o 
bilionário sul-africano Elon 
Musk, em visita ao Brasil 
no fim de maio. Embora a 
iniciativa tenha sido muito 
comentada, não é novidade 
a tentativa de levar internet 
aos recantos mais distantes 
da Amazônia. 

Existe, há muitos anos, 
um programa destinado 
a levar internet via fluvial 
para escolas que têm a 
impossibilidade de manter 
em sua equipe professores 
especializados, principal-
mente para os Anos Finais 
do Ensino Fundamental e 
para o Ensino Médio. Esta-
mos falando de professores 
de História, Química, Física 
e outros componentes curri-
culares. A solução proposta 
é de que esses estudantes 
tenham um tutor generalis-
ta em sala de aula e aulas 
online, ao vivo, ministradas 
por esses especialistas. 

Essa experiência exis-
tente, traz possibilidades 
ricas de acesso ao saber 
institucionalizado e carrega, 
também, as limitações de 
uma aprendizagem sem a 
troca olho no olho e sem a 
presença deste educador 
no espaço físico da escola. 

Naturalmente, essa não é 
uma solução onipresente, 
no sentido de que não é 
toda escola da região que 
conta com ela - e funciona 
em alguns lugares melhor 
que em outros. Entretanto, 
precisamos nos lembrar que 
as possibilidades de cone-
xão não solucionam todas 
as questões envolvidas na 
Educação de um território 
tão vasto e diverso. 

A internet apenas ame-
niza algumas das lacunas 
existentes. Educação, afi-
nal, se faz na troca, na 
partilha, no estar junto. 
Só conectar essas escolas 
à internet, portanto, não 
é suficiente. São três os 
fatores que propiciam que 
a aprendizagem junto da 
Tecnologia Educacional 
aconteça em plenitude. 
Tecnologia, Metodologia 
e Mediação. Tecnologia e 
Metodologia são funda-
mentais, é claro. Quanto 
melhor pudermos aplicar 
essas duas ferramentas às 
necessidades educacionais, 
melhor será o processo de 
apropriação do conheci-
mento. 

Sem a Mediação, porém, 
que é o trabalho realizado 
pelo professor, no corpo 
a corpo, nenhum dos dois 
primeiros fatores é o bas-
tante. Fornecer internet não 
é, necessariamente, trazer 
para dentro da escola sabe-
res e conteúdos adequados. 

No dia a dia, é o professor 
que precisa saber quais as 
implicações éticas, políticas 
e morais do uso da internet. 
A cidadania digital também 
precisa ser construída por 
todos que compõem a co-
munidade escolar. Estar 
conectado não é apenas 
entregar a Tecnologia e virar 
as costas. 

Além disso, há outro 
aspecto da promessa da 
Starlink a ser observado: por 
quais meios esses estudan-
tes terão acesso à internet 
oferecida pela empresa? 
Qual é o custo para provi-
denciar não apenas a cone-
xão, mas os equipamentos 
que a utilizam? Quanto esse 
projeto vai exigir em outros 
recursos e de onde esses re-
cursos sairão? A Tecnologia 
está posta e é bem-vinda, 
mas não podemos nos es-
quecer de trazer, junto dela, 
a Metodologia e a Mediação.

Outro detalhe a ser ob-
servado é a viabilidade das 
promessas feitas por Musk. 
Talvez seja o caso de olhar 
para experiências prévias 
da Starlink nesse sentido. 
O programa de internet 
via satélite da empresa já 
existe há algum tempo em 
lugares como a Europa e a 
América do Norte. São áreas 
com desafios muito menos 
significativos, em termos de 
logística e área de cobertu-
ra, quando comparadas à 
Amazônia. E, mesmo nessas 
áreas, alguns alarmes já 
soaram. 

A União Astronômica In-
ternacional (IAU, na sigla 
em inglês) divulgou uma 
declaração que afirma que 
a constelação de satélites de 
Musk pode ter consequên-
cias ainda não previstas 
sobre nossa compreensão 
do universo e a proteção 
de animais selvagens com 
hábitos noturnos. Outro 
detalhe a ser observado é a 
viabilidade das promessas 
feitas por Musk. Talvez seja 
o caso de olhar para expe-
riências prévias da Starlink 
nesse sentido. 

O programa de internet 
via satélite da empresa já 
existe há algum tempo em 
lugares como a Europa e 
a América do Norte. São 
áreas com desafios mui-
to menos significativos, 
em termos de logística e 
área de cobertura, quando 
comparadas à Amazônia. 
E, mesmo nessas áreas, 
alguns alarmes já soaram. 
A União Astronômica In-
ternacional divulgou uma 
declaração que afirma que a 
constelação de satélites de 
Musk pode ter consequên-
cias ainda não previstas 
sobre nossa compreensão 
do universo e a proteção 
de animais selvagens com 
hábitos noturnos.

À luz dos tristes aconte-
cimentos recentes no Vale 
do Javari, fica claro que os 
estudantes da Amazônia 
não precisam apenas de in-
ternet, mas de uma atenção 
cuidadosa para seu cotidia-
no muitas vezes marcado 
pelo medo, pela violência 
e pela precariedade. Urge 
a necessidade de enten-
dermos e respeitarmos 
os contextos e trazermos 
escuta e atenção para as ne-
cessidades primordiais des-
sas comunidades, antes de 
impor ofertas pautadas em 
critérios externos aos que 
vivem e constroem esses 
lugares físicos e simbólicos.

Sejamos escuta ativa, 
olhar atento e respeito 
a quem recebe, antes de 
querer se constituir como o 
benfeitor que entrega.

(*) - É coordenadora pedagógica do 
Sistema de Ensino Aprende Brasil.

Angela Biscouto (*)
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O pretendente: DAVI FERNANDES PIRES EUSTACHIO, de nacionalidade brasileira, 
arquiteto, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1988), residente na Austrália 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Francisco Pires Eustachio e de Denise 
Fernandes. A pretendente: CAMILA CASTANHAS COLETTI, de nacionalidade brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1990), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Guilherme Coletti e de Rosana D'Oliveira Castanhas Coletti.

O pretendente: JOÃO PAULO DE MORAES FILHO, de nacionalidade brasileira, engenhei-
ro agrônomo, divorciado, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (22/01/1957), residente na 
Austrália e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Paulo de Moraes e de Maria Alba 
Meyer de Moraes. A pretendente: GISELLE APARECIDA SCHIAVELLI, de nacionalidade 
brasileira, bióloga, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/12/1976), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Schiavelli e de Marili Marchezini Schiavelli.

O pretendente: LEONARDO BATONI ABDALLA, de nacionalidade brasileira, físico, sol-
teiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1988), residente na Austrália e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Elcio Abdalla e de Maria Cristina Batoni Abdalla. A pretendente: 
ALLINE KÍSSILA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, engenheira ambiental, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Pereira da Silva e de Solange Lopes Pereira da Silva.

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, autô-
nomo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1999), residente na Austrália e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Renato Oliveira dos Santos e de Maria Neuma 
do Nascimento Santos. A pretendente: HELEN CRISTINA MALACHIAS PURIFICAÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, corretora de seguro, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/09/1998), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Laurentino Neres 
da Purificação e de Vera Lucia Malachias.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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: RODRIGO MAGON DOS SANTOS, profissão: analista de suporte técni-
co, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
23/08/1981, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José 
dos Santos Filho e de Suely Magon dos Santos. A pretendente: NATÁLIA THUANY 
RODRIGUES, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis, SP, data-nascimento: 29/09/1988, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Gilberto Rodrigues da Silva e de Ilka Rodrigues da Silva.

O pretendente: MARCELO BATISTA DOS SANTOS, profissão: analista de suporte téc-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 
19/08/1990, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto 
Batista dos Santos e de Maria Jose dos Santos. A pretendente: ELISANGELA REGINA 
FLORIANO, profissão: funcionária pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 02/11/1987, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Roque Batista Floriano e de Neusa Maria Amaral Floriano.

O pretendente: SERGIO CALIXTO DA SILVA, profissão: psicólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 15/12/1976, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sebastião Calixto da Silva e 
de Maria de Lourdes da Silva. O pretendente: ADAILTON DE SANTANA CORREIA, 
profissão: designer gráfico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, data-nascimento: 27/12/1991, residente e domiciliado em Penha de França, 
São Paulo, SP, filho de Onorio Correia e de Alicia Ribeiro de Santana.

O pretendente: RAUL LENNON LIMA DE OLIVEIRA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/12/1990, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ademar de Oliveira e de Teresa Cristina de Lima. 
A pretendente: YASMIN LAPLACA PINTO, profissão: analista de R.H., estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/11/1992, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Mauro Pereira Pinto e de Regina Celia Laplaca.

O pretendente: IVAN FRANULOVIC, profissão: empresário, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/05/1982, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Casemiro Franulovic e de Vivalda Amorim de 
Oliveira Franulovic. A pretendente: LETÍCIA CÁSSIA CASTILHO DE MORAES, profissão: 
produtora de televisão, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
data-nascimento: 16/10/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Narciso Raimundo de Moraes e de Ana Maria Ferreira Castilho de Moraes.

A pretendente: VANESSA ROBERTA RODRIGUES DA CUNHA, profissão: química, esta-
do civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/10/1983, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Roberto Rodrigues da 
Cunha e de Lourdete Galassini da Cunha. A pretendente: ALINY APARECIDA DE FREI-
TAS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, 
SP, data-nascimento: 25/11/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Aparecido de Freitas e de Conceição Aparecida Valentim de Freitas.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

JOÃO NORBERTO PISOK, estado civil viúvo, profissão aposentado, nascido 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete 
de setembro de mil novecentos e quarenta e cinco (17/09/1945), residente e 
domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 117, CEP 08280-260, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pisok e de Benedita Teresa Pisok. CLEIDE 
MARIA DO CARMO, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida em 
São José do Belmonte, Estado de Pernambuco, São José do Belmonte, PE no 
dia vinte e três de março de mil novecentos e sessenta e quatro (23/03/1964), 
residente e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 117, CEP 08280-260, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio do Carmo e de Maria 
Alves da Silva.

FERNANDO AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão coordenador, nasci-
do em Cabreuva, neste Estado (CN:LV.A/044.FLS.192 SANTANA DE PARNAÍBA/SP), 
Cabreuva, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(17/12/1995), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 798, apto 34-H, CEP 
08260-090, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosa Maria Aparecida da 
Silva. LAYZA TAYLANE BATISTA VIEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nasci-
da em Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/163.FLS.114 TEÓFILO OTONI/
MG), Teófilo Otoni, MG no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(16/10/1996), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 798, apto 34-H, CEP 
08260-090, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Vieira e de Salete 
Batista Vieira.

SEVERINO BIBIANO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposentado, nasci-
do em Paranatama, Estado de Pernambuco, Paranatama, PE no dia vinte e sete 
de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro (27/11/1964), residente e 
domiciliado Rua Pedro Ricardo Justino Leite, 75, CEP: 08265020, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bibiano Ferreira da Silva e de Inêz Perei-
ra da Silva. MARLI MARIANO, estado civil solteira, profissão aposentada, nas-
cida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.103-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(18/09/1965), residente e domiciliada Rua Pedro Ricardo Justino Leite, 75, CEP: 
08265020, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Silvestre 
Mariano e de Edil Marto Mariano.

WALLISON HENRIQUE SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.280 BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e nove 
(29/10/1999), residente e domiciliado Rua Rio Tefé, 336, casa 03, CEP 08265-310, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio da Silva Santos e de 
Geralda Francisca da Silva. ABIQUEILA DA SILVA NEVES, estado civil solteira, pro-
fissão acompanhante terapêutica, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado 
(CN:LV.A/457.FLS.146-1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São 
Bernardo do Campo, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (26/04/1996), residente e domiciliada Rua Rio Tefé, 336, casa 03, CEP 08265-310, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hamilton Neves e de Suely 
Guerra da Silva Neves.

SILAS FELIX TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/045.FLS.194-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (27/09/1988), 
residente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 199, torre 03, apto 81, CEP 08290-410, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agamenon Alves Teixeira 
e de Antonia Felix Teixeira. MONICA ALVES LOPES, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/043.FLS.156-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(18/12/1987), residente e domiciliada Rua da Lagoa Feia, 199, torre 03, apto 81, 
CEP 08290-410, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley 
Aparecido Lopes e de Rita de Cassia Alves.

DENEILSON DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em 
Belém de São Francisco, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/011.FLS.255-ABARÉ/
BA), Belém de São Francisco, PE no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e 
noventa e três (27/05/1993), residente e domiciliado Rua Gentil Fabriano, 174, CEP 
08270-550, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Carlos 
Gomes dos Santos e de Alenide Barbosa da Silva Gomes. JÉSSICA DOS SANTOS 
COSTA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida no Subdistrito 
Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/224.FLS.145-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e um (20/09/1991), residen-
te e domiciliada Rua Gentil Fabriano, 174, CEP 08270-550, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Costa e de Maria Augusta dos Santos 
Conceição Costa.

LUCIANO TAKASHI BIAZZI, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/128.FLS.167V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e noventa (14/06/1990), residente e domiciliado Rua Edward 
Félix de Moraes, 48, casa 02, CEP: 08220400, Vila Campanela, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Wanderley Alexandre Biazzi e de Rosa Mioshi Agena Biazzi. JÉSSIKA 
APARECIDA SOUSA MEDEIROS, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em 
Carapicuíba, neste Estado (CN:LV.A/106.FLS.251V CARAPICUÍBA/SP), Carapicuíba, 
SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e oito (11/07/1988), residente e 
domiciliada Rua Edward Félix de Moraes, 48, casa 02, CEP: 08220400, Vila Campane-
la, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Rodrigues Medeiros e de Julia Sousa 
Medeiros.

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611
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