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MERCADO
FINANCEIRO

Comemorado anualmente no dia 16 de julho, o Dia do Comerciante é 
uma data para homenagear todos os profissionais que trabalham nesta 
atividade de extrema importância para o desenvolvimento econômico 
do país.   

Conheça quatro dicas que facilitam a gestão  
de estoque do seu negócio

As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes na vida de 
todos: em casa, no trabalho, nas escolas, nos meios de comunicação 
e nas relações sociais.    

Como as áreas da empresa podem executar 
um trabalho de forma alinhada

Para conquistar o cliente num mercado competitivo como o atual, 
é necessário que o empreendedor tente se aprofundar no mercado 
no qual atua, com pesquisas sobre o comportamento, expectativas e 
necessidades do consumidor.    

Dicas infalíveis para atrair mais clientes 
para o seu negócio
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Dinheiro, Governança, Produto e Time: 
desafios das startups early stage

A cada dia nasce uma startup 
em nosso país. De acordo com a 
Associação Brasileira de Startups 
(Abstartups), já existem mais de 
14 mil startups. 

Mas, nem todas essas startups 
estão preparadas para se manter 

ou até mesmo sobreviver nos dias de 
hoje. Pensando nesse cenário, a Fisher, 
empresa líder e referência em Venture 
Building no país, separou algumas dicas 
para quem quiser iniciar ou até mesmo 
manter uma startup em pé.

Segundo o estudo realizado pela CB 
Insights, 38% das startups faliram por 
conta de falta de dinheiro ou dificuldade 
de conseguir investimentos; 35% não 
têm product market-fit; 20% não con-
seguiram competir com a concorrên-
cia; 19% não acertaram no modelo de 
negócio; 18% tiveram dificuldade com 
desafios regulatórios e 15% tiveram 
problemas de preços, dentre outros.

Para Pietro Bonfiglioli, fundador da 
Fisher, os dados mostram que entra 
ano e sai ano, os motivos pelos quais 
as empresas acabam tendo problemas 
ou até mesmo fechando são: Dinheiro, 
Governança, Produto e Time. 

“Dividindo esses quatro pilares, po-
demos dizer que os problemas entre 
sócios e a escolha do time certo é 
uma das principais causas e dores das 
startups. Outra questão é sobre a não 
necessidade daquele produto / serviço 
no mercado, o resultado acaba sendo 
frustrante e nenhuma dor (necessidade) 
é solucionada”, complementa Pietro.  

Como atuar nos quatro pilares (di-
nheiro, governança, produto e time)? 
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Dinheiro: entenda que startup é um 
business de captações contínuas e que elas 
vão acontecer a cada 18 ou 24 meses, ou 
às vezes menos. Mas, é importante saber e 
ficar atento à queima de caixa, começar   as 
captações com antecedência e entender 
que isso demora, porque senão a startup 
vai acabar ficando sem dinheiro. 

Governança: cuide muito bem do 
cap table, tome cuidado com os direitos 
que vão ser concedidos aos investidores, 
direito de voto, direito de preferência, 
pois tudo isso lá no futuro pode se voltar 
contra o empreendedor, ou pode sim-
plesmente amarrar a startup. Ter uma 
governança muito bem definida desde 
o começo é necessário.

Produto:  o empreendedor preci-
sa se apaixonar pela dor e não pelo 
produto, procure gastar muito tempo 
identificando, analisando o mercado, 
antes de começar a construir o produto/
serviço. É evidente que se não houver 
uma necessidade é muito difícil que a 
solução proposta se sustente.

Time: escolha muito bem os sócios 
da empresa primeiro, consequente-
mente, saiba escolher os colaboradores 
necessários e procure dedicar tempo 
montando o squad ideal, no futuro isso 
fará diferença.

E o mercado de Venture Builder? As 
dicas são as mesmas?

No mercado de Venture Builder, o 
lado positivo é que o mesmo processo 
já foi realizado várias vezes, então 
já é possível antecipar todos esses 
desafios e começar a tratá-los desde 
o dia zero, para que eles não virem 
problemas. 

A metodologia de venture building 
conta com uma rede e um processo 
de captação contínuo, uma definição 
de produto/serviço muito bem esta-
belecida para conseguir entender de 
fato a dor (necessidade)  do mercado, 
resultado em uma solução assertiva. - 
Fonte e outras informações: (https://
www.fishervb.com/).

Reprodução/https://conteudo.falconi.com/falconi_juntos

Programa de capacitação tecnológica online  
e gratuito

@O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para o Academy 
Bootcamp, um Programa de Capacitação Tecnológica promovido 

pelo instituto em parceria com uma instituição de ensino superior (FB 
UNI), utilizando recursos gerenciados pela SOFTEX, criado para formar 
profissionais em tecnologias estratégicas para o mercado de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - TIC. Com foco para o incentivo de uma 
cultura de resolução de problemas práticos e auto aprendizado por meio 
de metodologias modernas de ensino, ferramentas e tecnologias inova-
doras, o Bootcamp é um treinamento intensivo para que os estudantes 
absorvam o conhecimento teórico de maneira conjunta com a prática. 
As inscrições podem ser realizadas até 27 de julho por meio do link ht-
tps://www.atlantico.com.br/academy-bootcamp/.     Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI

A PRIVACIDADE DE DADOS é FuNDAMENTAL 
PARA O SETOR DE DATA CENTERS     Leia na página 4

Foto: Divulgação DHL

Avião próprio para o transporte  
de mercadorias

A DHL Express, empresa de logística internacional, está investindo 
R$ 370 milhões no Brasil para diminuir o tempo de entrega de merca-
dorias, ampliar a atuação em ações ESG e aumentar a participação de 
mercado da empresa. Um dos destaques é o avião exclusivo para fazer 
a rota Miami-Campinas-Bogotá, um Boeing 767 com capacidade de 52 
toneladas - frequência de seis vezes na semana, com uma pausa técnica 
para manutenção. O avião, que chegou pela primeira vez ao Brasil dia 
10 de julho no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, recebeu investi-
mento de R$ 130 milhões. O novo voo da DHL é para dar a garantia de 
embarque para todos os clientes, independente do tamanho da remessa, 
em qualquer época do ano, sem depender das malhas aéreas comerciais.    

 Leia a coluna completa na página 5
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Propriedade rural
A partir de 15 de agosto, os 

proprietários de imóveis rurais 
devem apresentar a Declaração do 
Imposto sobre a Propriedade Ter-
ritorial Rural (DITR) referente ao 
exercício de 2022. O prazo termina 
em 30 de setembro. A obrigação 
de apresentar o documento vale 
para pessoa física ou jurídica pro-
prietária, titular do domínio útil 
ou possuidora de qualquer título, 
inclusive a usufrutuária (ABr).

PRIMORDIAL
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-infaliveis-para-atrair-mais-clientes-para-o-seu-negocio/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fim-dos-cookies-obriga-marketing-digital-a-rever-estrategias/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conheca-quatro-dicas-que-facilitam-a-gestao-de-estoque-do-seu-negocio/?swcfpc=1


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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira 27 de julho de 20222

O metaverso 
como ponto de 

transformação para 
as financeiras

Nas duas últimas 
décadas, um dos 
principais pontos 
de foco da indústria 
de tecnologia foi o 
desenvolvimento de 
plataformas para 
conectar o ambiente 
online ao offline 

As redes sociais, os 
marketplaces e as 
experiências digitais 

revolucionaram a forma 
como muitos de nós intera-
gimos e consumimos. Mas as 
principais transformações 
relacionadas à convergência 
do real com o virtual devem 
acontecer nos próximos 
anos, com o aprimoramento 
e a ampliação do metaverso.

As conversas em torno 
do metaverso cresceram 
e atraíram a atenção de 
muitas pessoas desde 2021. 

A ideia central é utilizar 
tecnologias como internet, 
realidade virtual e realidade 
aumentada para criar uma 
rede de ambientes online 
capaz de recriar o mundo 
real. Dessa forma, quem 
somos no universo digital 
seria uma extensão de 
quem somos no ambiente 
offline. Ao analisarmos as 
possibilidades do metaver-
so, devemos considerar as 
mudanças que acontecerão 
na indústria de pagamentos. 

Por exemplo, para as insti-
tuições financeiras, o meta-
verso representa um ponto 
de inflexão estratégico e 
deverá acelerar tendências 
como o desenvolvimento 
de soluções e serviços de 
vendas e marketing, as es-
tratégias de gestão de risco 
e a popularização de ativos 
digitais. 

Com o crescimento de-
mográfico dos millennials 
(indivíduos que nasceram 
de 1980 a 1994) e da geração 
Z (nascidos de 1995 a 2010), 
o desafio das empresas 
financeiras é desenvolver 
portfólios e incorporar 
soluções de pagamento 
digital compatíveis com as 
expectativas desses nativos 
digitais. Algumas institui-
ções financeiras já come-
çaram a construir filiais no 
metaverso. Além de usarem 
os universos virtuais como 
um novo canal de entrega, 
as organizações devem 
entendê-los como fontes 
relevantes de dados. 

Visto que as carteiras 
digitais têm sido um pon-
to focal na negociação de 
ativos virtuais e podem se 
converter em uma forma 
de identidade digital, um 
dos objetivos estratégicos 

das empresas é vislumbrar a 
construção de um portfólio 
baseado em carteiras online 
e buscar oportunidades.

Modelos alternativos de 
pontuação de crédito estão 
sendo desenvolvidos para 
preencher uma lacuna 
nos modelos tradicionais, 
centrados principalmente 
em dados financeiros. Um 
exemplo são as estruturas 
baseadas em algoritmos 
que usam outros tipos de 
dados para oferecer um 
panorama mais amplo do 
comportamento financeiro 
e da confiabilidade de um 
consumidor. No modelo 
atual, algumas instituições 
financeiras não têm acesso 
a todas as atividades dos 
consumidores. 

Ao transferirem os gastos 
dos clientes das plataformas 
online atuais para novos 
formatos no metaverso, as 
organizações terão novas 
possibilidades de personali-
zar e desenvolver produtos. 
Nesse contexto, fintechs 
de diferentes regiões do 
mundo estão trabalhando 
em modelos alternativos 
de pontuação de crédito 
para terem sucesso no 
setor e podem vir a gerar 
novas oportunidades de 
colaboração com parceiros 
tecnológicos e financeiros. 

Nos Estados Unidos, já 
existe um cartão de crédito 
voltado para o público jovem 
que, aliado a um algoritmo 
exclusivo, permite que o 
consumidor construa seu 
histórico de crédito. Outro 
ponto fundamental para 
o sucesso das instituições 
financeiras no metaverso 
é investir em marketing 
e no desenvolvimento de 
parcerias. A colaboração 
com empresas de jogos, 
entretenimento e esportes 
pode ser uma maneira efi-
caz de capturar a atenção e 
engajar consumidores das 
gerações millennial e Z, que 
costumam apresentar alta 
taxa de fidelidade. 

Com essa nova estrutu-
ra, as empresas do setor 
financeiro devem definir 
estratégias e prioridades 
para aproveitar as oportu-
nidades trazidas por essa 
nova revolução digital, em 
um momento semelhante 
ao de duas décadas atrás, 
quando os marketplaces 
online revolucionaram os 
hábitos de compra dos con-
sumidores. Uma coisa está 
clara: o metaverso será um 
divisor de águas à medida 
que formos evoluindo da 
internet da informação para 
a internet do valor.

(*) - É líder da Visa 
Consulting & Analytics para a 

América Latina e o Caribe.

Javier Vázquez (*)

As empresas do segmento de 
beleza estão recuperando o fô-
lego em 2022. Apesar de ainda 
encontrarem dificuldades para 
reestabelecer o nível de fatu-
ramento anterior à pandemia, 
muitos empresários contabili-
zaram uma alta nos ganhos nos 
meses de junho e maio deste 
ano se comparado aos mesmos 
períodos de 2019 – 29% e 27%, 
respectivamente. 

É o que mostra pesquisa reali-

zada pela Associação Brasileira 
de Salões de Beleza (ABSB) em 
parceria com o Sebrae. De acordo 
com a analista de Competitivida-
de do Sebrae, Andrezza Torres, 
é importante que os empresá-
rios do setor reforcem a oferta 
de serviços que conquistem os 
clientes. 

“Tanto profissionais quanto 
espaços de beleza têm que se 
unir para disponibilizar agendas 
que tragam ao consumidor o 

melhor serviço, que é aquele que 
oferece as técnicas profissionais 
e estrutura, estoque de insumos 
cosméticos e equipamentos sa-
nitários e de uso profissional, ou 
seja, o ideal é que ambos estejam 
promovendo o serviço de beleza 
juntos”, avalia. 

Mesmo com o avanço lento, mui-
tos negócios do setor ainda sentem 
os efeitos das restrições impostas 
pelo Coronavírus. É o caso de 14% 
dos entrevistados, que viram seu 

faturamento diminuir em 30%, e de 
12% que faturaram 40% a menos 
em junho de 2022 em contraponto 
a 2019. 

Os números se assemelham 
aos resultados de maio, quando 
18% dos pesquisados amargaram 
30% de queda no faturamento se 
confrontado com 2019; enquanto 
outros 18% registraram uma redu-
ção de 40% em igual período. Outro 
dado que preocupa os empreen-
dedores é a falta de profissionais. 

Segundo os entrevistados, par-
cela significativa das equipes dos 
salões de beleza seguem atendendo 
em domicílio: 43% deles dizem que 
os profissionais estão trabalhando 
sem a parceria da empresa. O 
índice supera o de trabalhadores 
que não estão fazendo serviços 
por fora, que chega a 42%. En-
quanto isso, 15% dos profissionais 
continuam atendendo clientes em 
parceria com os salões. - Fonte: 
(AI/SEBRAE).

Salões de beleza recuperam faturamento anterior à pandemia

Mesmo em constante visibilidade no universo de startups 
e conquistando cada vez mais destaque entre líderes, a 
área de CX continua sendo pouco aplicada e investida 
pelas companhias. De acordo com pesquisa da Zendesk, 
apenas 27,2% das organizações acreditam estar investin-
do adequadamente em iniciativas de suporte ao usuário. 

A pesquisa afirma que, 91,6% dos consumidores da 
América Latina concordam que uma experiência do cliente 
positiva aumenta a chance de fazer uma nova compra. 
Para falar sobre o assunto, Bruno Stuchi, empreendedor 
e fundador da Co.Aktion, holding que visa transformar a 
experiência do cliente por meio de empresas: Aktie Now, 
Droz, Callwe e PeopleXperience, separou algumas dicas 
para quem quer iniciar a jornada. Confira: 
 1) Transmita transparência e clareza para a equipe 

- Esse passo é o principal para começar uma ótima 
experiência com o cliente. Isso se dá, pois, quando 
uma empresa é transparente com seu time, todos 
estão na mesma página, ou seja, se utilizam da mesma 
comunicação para informar as demandas. Ser claro 
com os colaboradores é incentivar a todos a fazer 
parte dos mesmos princípios da empresa. 

 2) Aprenda a escutar as necessidades dos clien-
tes - Trabalhar diretamente com o público requer 
muita habilidade de escuta. Por mais que estejamos 
no mercado há anos, as tendências, modo de pensar 
e agir mudam diariamente. Ter uma equipe ágil que 
entenda as reais necessidades dos seus clientes, e 
que esteja disposta a traçar novas rotas se necessário 
é primordial no processo.

 3) Aplique pesquisas sobre o trabalho de CX - 
Receber críticas sobre nosso trabalho não é uma 
tarefa fácil de lidar, mas é um processo importante 
para as empresas, principalmente no que se refere 
a mensurar e solucionar possíveis problemas. 

  Aplicar uma pesquisa, com perguntas intuitivas e 
estratégicas ajuda a entender o que está sendo en-
tregue de fato para os parceiros. Não tenha medo de 
avaliar o próprio trabalho, como dito na dica anterior, 
traçar outras rotas também é uma forma de atingir 
a melhor experiência. 

Além de levar um maior reconhecimento, o atendimento será 
ainda melhor.

Apesar disso, ao con-
trário do que sugere 
o senso comum, uma 

pesquisa que acaba de ser 
divulgada pelo Gartner 
mostra que quanto mais 
maleável é uma organiza-
ção com relação às normas 
estabelecidas para seus 
funcionários, maiores são os 
níveis de identificação das 
equipes com seus processos 
e objetivos. 

De acordo com o estudo, 
53% dos profissionais que 
tinham flexibilidade radi-
cal com relação a quando, 
onde e como realizam suas 
atividades afirmaram ter 
alta conexão com a cultura 
de suas empresas. Por outro 
lado, apenas 18% relataram 
o mesmo tipo de sentimento 
entre aqueles que desfrutam 
de menos flexibilidade. Para 
a realização do trabalho 
foram entrevistados mais 
de 3.900 trabalhadores em 
dezembro de 2021. 

O Gartner adverte que, 
para impulsionar a conexão 
cultural por intenção, os 
líderes de RH devem identi-
ficar os momentos em que os 
funcionários têm maior pro-

A autonomia do usuário será a tendência dos benefícios do 
futuro do trabalho.

Flexibilidade aumenta conexão 
com a cultura da empresa

Uma das maiores preocupações para as empresas com a consolidação do home office e do modelo 
híbrido se refere à conexão dos colaboradores com a cultura corporativa

que contribua para engajar 
o colaborador com a cultura 
da empresa, é preciso evoluir 
para a distribuição de  um 
valor de consenso entre as 
duas partes de forma que 
quem quiser gastar mais 
no almoço, saberá que será 
necessário economizar mais 
no transporte ou em outro 
aspecto de benefício.

“A autonomia do usuário 
será a tendência dos bene-
fícios do futuro do trabalho 
e desta forma eles serão 
protagonistas na definição 
dos níveis de conexão dos 
trabalhadores com a cultura 
das empresas”, diz. Segundo 
a pesquisa do Gartner, as or-
ganizações que conseguem 
conectar os funcionários à 
sua cultura podem aumentar 
o desempenho dos funcioná-
rios em até 37% e a retenção 
em até 36%.

“No ambiente de negócios 
volátil de hoje, esses ganhos 
se traduzem em uma van-
tagem competitiva signifi-
cativa”, disse a diretora da 
prática de RH do Gartner,  
Alexia Cambon. - Fonte e 
outras informações: (https://
otimiza.pro).

babilidade de se ‘sentirem’ 
vistos ao invés de ‘serem’ 
vistos. A consultoria afirma 
que estas situações de proxi-
midade emocional ocorrem 
quando um colaborador se 
sente importante, valorizado 
e reconhecido.

Neste sentido, uma das fer-
ramentas mais importantes 
é a política de benefícios. O 
CEO da Otimiza, Anderson 
Belem, explica que as em-
presas têm buscado seguir 
esta tendência de adaptação 
aos novos tempos tornando 
os instrumentos de auxílio 
mais flexíveis e garantindo 

a autonomia de uso para os 
trabalhadores.

“No modelo tradicional são 
as empresas que decidem,  
por exemplo, o valor médio 
que a pessoa vai usar por 
dia no transporte ou quanto 
ela vai gastar para almoçar, 
assim como o tamanho 
de sua cesta básica. Mas, 
considerando que o mode-
lo de trabalho híbrido já é 
uma realidade, este tipo de 
rigidez se torna totalmente 
desconectado do dia a dia”, 
afirma. 

O executivo diz que para 
adotar uma política flexível 
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Cinco passos para iniciar sua jornada 
rumo a experiência do cliente

 4) Invista em tecnologias - Atualmente, existem 
diversas formas de se comunicar com o usuário, 
seja por WhatsApp, ligações ou até e-mail market-
ing. Por isso, é essencial conhecer o seu público 
e investir em tecnologias úteis e práticas, como 
chatbots, por exemplo, que além de trazer uma 
linguagem mais fluida e informal, também pode 
trazer métricas sustentáveis no dia a dia com os 
clientes. 

 5) Ressalte a importância do tema para a empresa 
- Por fim, CX não é o trabalho mais procurado por 
CEO’s, porém pesquisas já apontam que empresas 
que incorporam a prática, aumentam sua receita em 
até 70%.  Ressaltar por meio de dados a importância 
que a experiência do cliente traz aos negócios, além 
de levar a um maior reconhecimento, o atendimen-
to será ainda melhor. - Fonte e mais informações: 
(https://coaktion.com/).
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Ativo              2021
Circulante 27.920,54
Disponibilidades 27.920,54
Caixa e Bancos 27.920,54

Ativo Não Circulante 12.112.688,92
Realizável a longo prazo 4.046.178,92
Valores a receber 4.046.178,92
Empréstimos MMC 1.778.089,46
Empréstimos JRC 1.778.089,46
Empréstimos ABM TRADING 490.000,00

Permanente 8.066.510,00
Investimentos 100.000,00
Auto Posto Jamaica 100.000,00

Imobilizado 7.966.510,00
Imóveis 7.966.510,00

Total Ativo 12.140.609,46

Passivo              2021
Circulante 78.044,60

Obrigações Tributárias 78.044,60
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos e Financiamentos 0,00

Patrimônio Líquido 12.062.564,86
Capital Social 1.552.852,00
Nacional 1.552.852,00

Lucros/Prejuízos Acumulados 10.509.712,86
Lucros/Prejuízos Acumulados 10.509.712,86

Total Passivo 12.140.609,46

             2021
Receita Bruta 2.822.791,67
Receita de Locação 2.822.791,67
Impostos Incidentes sobre Locação (103.031,93)

Resultado Líquido 2.719.759,74
(+/-) Despesas Administrativas (13.145,00)
(+/-) Despesas Tributárias (22.654,31)
(+/-) Despesas Financeiras (1.779,80)
(+/-) Despesas Operacionais (82.421,56)
(+/-) Receita não operacional 138,64
(=) Lucro Líquido (Prejuízo) antes do IR/CSLL 2.599.897,71
(-) Imposto Renda e Contribuição Social (283.119,73)
(=) Lucro/Prejuízo Líquido Final 2.316.777,98

Balanço Patrimonial Demonstrativo de Resultado (R$)

MCN EMPREENDIMENTO E PMCN EMPREENDIMENTO E PMCN EMPREENDIMENTO E PMCN EMPREENDIMENTO E PMCN EMPREENDIMENTO E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ: 61.281.218/0001-56

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

Maria Dolores Martinez do Canto - Representante Legal
Rodrigo Camargo Remesso - Contador - CRC 1SP 184242/O-5

As demonstrações completas estão disponíveis na sede da Companhia

MCN Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 61.281.218/0001-56

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia de 08 de
agosto de 2022 às 10:00 horas, na sede social, à Avenida Guilherme Cotching, nº 726 - conjunto 81 - Vila
Maria - CEP: 02113-010, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discutir e
votar as demonstrações financeiras e destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021; b) Reeleição dos diretores para o exercício de 2022 a 2024; Continuam à disposição dos
Srs. Acionistas os documentos a que se refere a letra “a” a da ordem do dia acima.                     (27, 28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005128-23.2018.8.26.0270 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Itapeva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Assunção Pereira 
Pandino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Alberto Gardini, Brasileiro, Solteiro, Empresá 
rio, RG 16712464X, CPF 109.477.968-78, que lhe foi proposta uma ação monitória por parte de 
Cgmp Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda, alegando em síntese, ser credora do 
requerido em razão do não pagamento das faturas de n° 209743079, 213368067 e 217106452. 
Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Itapeva, aos 14 de julho de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019780-84.2018.8.26.0451 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Piracicaba, Estado de SP, Dr(a). Mauro Antonini, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Marcelo Fernando da Silva, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, alegando em síntese:" Faz Saber a 
Marcelo Fernando da Silva, CPF Nº 380.600.668-70 que CGMP – Centro de Gestão de Meios de 
Pagamentos S/A, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 9.693,20. devidamente atualizada e, 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao 
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Piracicaba, 11 de Julho de 2022.". Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, após o decurso do prazo do presente edital: a) em mais quinze dias úteis 
pague(m) o débito apresentado em planilha de cálculos, corrigido até a data do efetivo pagamento, 
acrescentados de honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) do valor da causa – caso o 
pagamento seja efetuado nesse prazo, não será necessário o pagamento das custas processuais; 
b) ou, em quinze dias úteis, igualmente contados após o decurso do prazo do edital, requeira(m) 
parcelamento do débito, necessariamente por meio de advogado, efetuando desde logo depósito de 
30% (trinta por cento) do valor da execução, incluindo honorários advocatícios de 05% (cinco por 
cento) e, neste caso, os valores das custas processuais, quitando o restante em até 06 (seis) 
parcelas iguais mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês; c) 
ainda poderá(ão) ao invés de pagar ou parcelar o débito, opor-se à monitória, caso assim prefira, 
independentemente de penhora, em igual prazo de quinze dias úteis a fluir após o decurso do prazo 
do presente edital, por meio de embargos à monitória, por intermédio de advogado e nos próprios 
autos da ação principal; caso não sejam opostos embargos, serão presumidas verdadeiras as 
alegações formuladas pela autora, sendo automaticamente constituído de pleno direito o título 
executivo judicial em favor desta, no valor por ela declarado. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Piracicaba, aos 14 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016060-17.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira 
Conrado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Gleison Da Silva, CNPJ 20.313.836/0001-53, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Link Max Rol – Eireli-me, no 
valor de R$ 4.119,98 (ref. Out/2017) fundamentada em duplicatas mercantis. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o a dívida, custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10%, sob 
pena de penhora. No caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 
poderão ser reduzidos pela metade. Poderão ser opostos embargos à execução no prazo de 15 
dias ou no mesmo prazo, mediante depósito de 30%, poderá ser requerido o parcelamento do 
restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês 
(art.916 do CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0041545-17.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 17ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Luciana Biagio Laquimia, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Antônio Carlos Lemos Junior, CPF/ME Nº253.077.718-78 e terceiros 
interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-
se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, 
por edital, quanto à penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos que o executado detêm sobre o 
lote 02 da quadra GR do Loteamento denominado Ninho Verde – Gleba II, objeto da matrícula Nº 
22422 do 1ª Cartório de Registro de Imóveis de Botucatu/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) 
depositário(a)(s), Antonio Carlos Lemos Junior, CPF/ME Nº 253.077.718-78". O(A)(s) depositário 
(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, 
observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2022. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1006616-59.2019.8.26.0405.   O Dr. Mario Sergio Leite, Juiz 
de Direito da  2ªVC do Foro de Osasco/SP. Faz Saber a Christopher Nwokoukwu Nwachukwu, 
nigeriano, solteiro, empresário, RG Nº Y.228.559.G, CPF/MF Nº 804.234.935-15, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no valor de R$ 1.812,24, referente  às  
da taxa de conservação e melhoramentos do lote 06, da Quadra DL, do Loteamento STA.Cristina – 
Gleba VII – (atualmente denominado Riviera de STA. Cristina XIII -   Setor Marina).   Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. Osasco, 23 de Junho de 2022. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000348.31.2019.8.26.0100. O Dr. Guilherme Silveira 
Teixeira, Juiz de Direito da 23ªVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Ademar Fernando Serra 
Ilha, R.G. Nº627819539, CPF/MF nº866.209.670-00, que Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. E RVM Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
5.829,33, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 24, da Quadra FJ, do 
loteamento STA. Cristina VII (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII - SETOR 
MARINA). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, aos 30 de maio de 2022 

Edital de Intimação, Com Prazo de 20 dias Proc. 0009376-97.2011.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma 
da Lei, etc, Faz Saber a executada Edilene Demartin Biffani CPF/ME Nº 043.074.548-63, que, por 
este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes 
move Momentum empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a executada em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada sua intimação, por edital, da penhora do lote 20 da quadra BJ do 
empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba I e, penhora dos direitos aquisitivos que a 
Executada detém sobre o lote 23 da quadra HT do empreendimento Ninho Verde – Gleba II,” do(s) 
qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Edilene Demartin Biffani CPF/ME Nº 043.074.548-
63.". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa 
autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações 
inerentes, bem como da penhora sobre os direitos sobre o lote 23 da quadra "HT" do loteamento 
denominado Ninho Verde Gleba II, situado no Município de Pardinho, Comarca de Botucatu – SP, 
matrícula 39.548 do 1º Ofícial de Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu – SP. Nada Mais. 
Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 19 de Outubro de 2021. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001766-47.2012.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Joel Xavier da Silva, RG 9.044.101, CPF 007.300.738-23, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese a cobrança do valor de R$2.674,88 (fevereiro/2012), 
referente à falta de pagamento das taxas de conservação e melhoramentos do lote 3, da Quadra 
MU, do Loteamento Terras de Santa Cristina Gleba VII. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2022 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0025745-07.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Valquiria de Mattos Tomie, CPF Nº 060.772.738-13, que nos autos 
de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 105.973,56 
(atualizado em Junho 2022)que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 29/06/2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015322-85.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Maria Carolina de Mattos 
Bertoldo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wilson Mendonça, CPF 375.173.508-97, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 48.683,13, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2022 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo 0006745-84.2022.8.26.0564 A DRA. Carolina 
Nabarro Munhoz Rossi, MMa. Juíza de Direito da 1ªVC da Comarca de São Bernardo do Campo, 
Estado de SP,na forma da lei, etc. Faz Saber a Regiane Pereira Diniz, CPF nº 671.972.806-72, que 
lhe foi ajuizado Incidente de Cumprimento de Sentença prolatada em 29/04/2022, transitada em 
julgado em 14/06/2022, nos autos da ação Monitória, registrada sob nº1007524-90.2020.8.26.0564, 
ajuizada por União Social Camiliana, que rejeitou os embargos monitórios e julgo procedente a 
ação, para o fim de declarar constitutivo o titulo executivo judicial, à luz ao disposto no artigo 701 § 
2º do Código de Processo Civil, convertendo, outrossim, o mandado inicial em mandado executivo 
e fixado os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, acrescentando-se custas e 
despesas. E constando nos autos que o devedor, encontra-se em lugar incerto e não sabido é 
expedido este edital, com prazo de vinte dias, através pelo qual fica Intimado, para pagamento do 
débito no prazo de quinze(15)dias (NCPC,artigo 523) que corresponde a R$17.710,08 em 
06/05/2022, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito; advertido de que, transcorrido o 
prazo previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independente 
mente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, a sua impugnação (CPC, art. 
525); bem como de que, não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 
de dez por cento (10%), além de nova verba honorária, também de dez por cento (10%). Nada 
Mais. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. SBCampo, 11 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1013887-61.2015.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Drª Vanessa Miranda Tavares de Lima, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Katlheen Larissa Lucena, CPF 408.635.058-05, que lhe foi propôsta 
uma ação de Busca e Apreensão por parte de Adidas AG e outro, alegando em síntese: Os autores 
ajuizaram ação Ordinária em Geral com Pedido de Reparação de Perdas e Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar 
produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos Prejuízos 
calculados, em maio de 2015, em R$ 10.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 14 de julho de 2022. 

Uma pesquisa realizada pela Con-
federação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em 
parceria com a Offer Wise Pesquisas, 
mostrou um aumento no número 
de idosos com acesso à internet no 
Brasil. Os dados apontam que, em 
2021, 97% das pessoas com mais de 
60 anos utilizaram a internet, no país. 
A inclusão digital pode facilitar a co-
municação e o acesso à informação, 
além de proporcionar entretenimento 
aos mais velhos. 

“A inclusão digital contribui para a 
inclusão social, podendo potencializar 
as relações familiares, aproximar filhos, 
netos e amigos, manter a mente ativa 
e oferecer diversão”, afirma Artur 
Kronbauer, professor dos cursos de 
Ciência da Computação e Sistemas de 
Informação da Universidade Salvador 
(UNIFACS). 

Além disso, ele frisa que a utiliza-
ção de assistentes virtuais pode ter 
inúmeras outras utilidades, como 

lembrá-los sobre compromissos, fazer 
compras ou chamar um transporte por 
aplicativo. Entretanto, é preciso estar 
atento ao recurso mais adequados à 
condição física e mental do idoso para 
proporcionar uma melhor experiência 
do usuário. 

Pensando nisso, profissionais espe-
cializados na área de Interação Huma-
no-Computador desenvolvem projetos 
adequados para cada público-alvo. Os 
resultados indicam quais mecanismos 
podem motivá-los a aprender e a se 
tornarem cada vez mais independentes 
em relação à tecnologia. 

“Inúmeros estudos nacionais e in-
ternacionais vêm sendo desenvolvidos 
para a adequação de interfaces para 
pessoas da terceira idade, gerando re-
comendações que podem ser seguidas 
no projeto de dispositivos e softwares 
para o público idoso, por exemplo”, 
ressalta o especialista.  

Seguindo as recomendações dos es-
tudos, profissionais responsáveis pela 
criação e desenvolvimento de apare-

lhos de celular, relógios inteligentes, 
sites, aplicativos e outras plataformas, 
indicam estratégias como: 

	 •	Disponibilizar	ícones	de	fácil	com-
preensão seguido de legenda ou 
descrição;  

	 •	Elaborar	 botões	 com	 rótulos	 ao	
invés de imagens;  

	 •	Destacar	as	funcionalidades	prin-
cipais do sistema;  

	 •	Exibir	um	painel	de	ajuda	e	dicas	
sobre as funcionalidades no pri-
meiro acesso do usuário; 

	 •	Orientar	 o	 usuário	 por	 meio	 de	
mensagens com linguagem clara, 
objetiva e educacional; 

	 •	Utilizar	 fonte	 com	 boa	 leitura	 e	
cores com contraste;  

	 •	Manter	o	foco	do	sistema	na	ação	
corrente do usuário sem exibir 
funcionalidades secundárias;  

	 •	Manter	links	sublinhados.	

Fonte e outras informações: (https://
www.unifacs.br/).

Fernando Poziomczyk (*)

Tendo que decidir qual 
profissão escolher 
sendo ainda tão jo-

vem, não são raros os casos 
de quem se frustra com a 
escolha – acendendo um 
alerta importante para a 
necessidade de revermos 
questões centrais sobre 
nosso modelo de carreira.

Muitos	 jovens	 se	 sentem	
pressionados a decidir qual 
profissão seguir, principal-
mente durante o ensino 
médio. De fato, alguns já de-
monstram interesse genuíno 
em determinada área – em 
muitos casos, baseados em 
históricos de seus próprios 
familiares.	 Mas,	 em	 sua	
grande maioria, a pressão 
por escolher o caminho a 
seguir com tão pouca idade 
pode ser indício de grande 
frustração futura.

Somado a isso, quando 
comparado com exemplos 
internacionais, percebemos 
que o modelo educacional 
brasileiro – incluindo o nível 
universitário – explora pou-
co as verticais profissionali-
zantes. Ao invés de trazerem 
em sua grade conteúdos que 
evidenciem, ao máximo, a ro-
tina de cada profissão, focam 
em materiais didáticos, que 
não unem a teoria à prática. 

Cada pessoa possui seu próprio tempo de descoberta e 
compreensão do que gosta e deseja para seu futuro.

O serviço de consulta 
ao pagamento da 
restituição do Imposto 
de Renda Pessoa 
Física (IRPF) pode 
ser acessado de 
forma gratuita pelos 
cidadãos por meio 
da plataforma digital 
GOV.BR

Referido acesso pode 
ser realizado a qual-
quer momento e per-

mite verificar a situação da 
declaração e o cronograma 
de pagamentos.

Imperioso salientar que 
os lotes de restituição do 
imposto de renda possuem 
critérios legais de priorida-
de. Ao todo as restituições 
foram divididas em cinco 
lotes. Os idosos vêm em 
primeiro lugar, seguidos dos 
contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o ma-
gistério e, depois, os demais 
contribuintes. Se houver 
empate nos critérios, a prio-
ridade é para quem entre-

gou a declaração primeiro.
O pagamento das resti-

tuições foi iniciado em 31 
de maio e o segundo lote 
também já foi pago em 30 
de junho. O próximo lote 
terá seus valores credita-
dos aos contribuintes na 
próxima sexta-feira, dia 
29. Outros dois lotes terão 
seus valores creditados ao 
longo do segundo semestre 
de 2022, em 31 deu agosto 
e 30 de setembro..

É possível ao contribuinte 
verificar a atual situação 
de sua declaração e co-
nhecer mais sobre o serviço: 
ao acessar a página, ele deve 
clicar no botão “iniciar”, 
de cor verde no destaque 
na tela e, na nova janela, 
inserir os dados e avançar. 
Outros serviços digitais da 
plataforma GOV.BR podem 
ser acessados por meio da 
opção “serviços” no menu 
do site.

Eduardo Moisés

Consulta ao pagamento da 
restituição do Imposto de 

Renda está disponível 
na plataforma GOV.Br

Como evitar 
decisões equivocadas na carreira?

Você é feliz em seu trabalho? Para 72% dos brasileiros, a profissão atual não lhes traz satisfação, relatando 
o desejo de buscar um cargo que traga mais valor para sua vida, segundo dados da pesquisa Isma Brasil

ra depende de um conjunto 
de fatores baseados no quan-
to nos conhecemos. Quanto 
maior for a compreensão 
acerca de suas habilidades, 
preferências e limitações, 
mais claro será o entendi-
mento sobre a jornada a ser 
percorrida. 

Para aqueles que já são ex-
perientes e desejam mudar 
sua área de atuação, o cami-
nho poderá ser ainda mais 
desafiador – mas, não deve 
ser encarado como motivo de 
desistência. Afinal, o brilho 
nos olhos é uma caracterís-
tica que poucos currículos 
superam. As relações de 
trabalho estão mudando em 
alta velocidade. Em substi-
tuição aos salários elevados, 
os valores e propósitos dos 
cargos serão alguns dos 
pontos mais decisivos para 
os profissionais. 

Diante de mudanças inegá-
veis, aqueles que se focarem 
em aprimorar o conhecimen-
to sobre si próprios, suas 
ambições e sua visão de 
negócios, certamente terão 
mais chance de se satisfazer 
profissionalmente, com ris-
cos reduzidos de tomarem 
decisões equivocadas.

(*) - É sócio da Wide, consultoria 
boutique de recrutamento e seleção 

(https://wide.works/).
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Diante de mundos distan-
tes, que não convergem, 
as empresas passam a ter 
cada vez mais dificuldade 
para encontrar profissionais 
preparados para lidar com 
as responsabilidades diárias. 
Como resultado inevitável 
dessa disparidade, mais 
da metade dos brasileiros 
desejam trocar de carreira. 

Em meio a um sistema 
fortemente generalista e 
pouco incentivador à experi-
mentação, o melhor jeito de 
reduzir, ao máximo, decisões 
equivocadas que gerem 
frustrações profissionais, é 
iniciando desde cedo um 
processo profundo de auto-
conhecimento. Cada pessoa 

possui seu próprio tempo de 
descoberta e compreensão 
do que gosta e deseja para 
seu futuro. 

E, ao invés de exigir 
essa resposta antes dos 18 
anos, o mundo ideal seria 
aquele que estimulasse as 
tentativas, minimizando o 
peso dos erros e buscando 
compreender, ao menos, o 
básico de informações das 
áreas que lhe chamam mais 
atenção para, a partir disso, 
reduzir as chances de sele-
cionar aquela que não vai lhe 
trazer	satisfação.	Muito	além	
de descobrir o que aprecia, 
é preciso identificar aquilo 
que não gosta.

Toda construção de carrei-

Tecnologia para idosos pode 
facilitar rotina na terceira idade
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A tecnologia permite que as pessoas acessem e forneçam informações de qualquer lugar do mundo. Segundo o IDC  
(International Data Corporation), o número de dados gerados por dia passa de 2,5 quintilhões de bytes,  

número esse que com a transformação digital só tende a crescer. 

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 27 de julho de 20224

Chunumunu_CANVA

Por isso, a qualidade do data center onde serão preser-
vados os dados é tão importante quanto. Aspectos como 
a proteção contra danos, a localização, a redundância e a 
verificação de acesso são o arco principal da privacidade de 
dados no mercado de data centers. A Diretora Jurídica da 
ODATA ainda destaca alguns requisitos fundamentais para 
assegurar as condições de segurança de dados para o setor:  

•   Mapeamento de quais dados são tratados, por quais 
áreas e com qual finalidade;  

•   Atualização  de  softwares  e  sistemas  de  controle  de 
hardware;  

•   Monitoramento frequente de recursos;  
•   Política de controle de acesso físico e online;  
•   Divulgação e treinamento dos colaboradores em relação 

às boas práticas de TI;  
•   Garantia  de  que  a  informação,  mesmo  manipulada, 

mantenha seu conteúdo e suas características originais;  
•   Disponibilidade, ao manter a informação sempre dis-

ponível para uso legítimo.  

Tendências de privacidade de dados até 2024 - De 
acordo com o Gartner, até o final de 2024, 75% da população 

Devido a isso, muitos dados pessoais ficam expostos 
online, correndo riscos de serem acessados para o 
uso indevido, o que fez ser necessário criar uma lei 

(LGPD) para o cumprimento da segurança dessas informa-
ções, tornando a privacidade de dados primordial para que 
as empresas operem dentro da lei. Esses ambientes devem 
estar preparados para ajudar a atender às regulamentações 
e demandas de clientes por segurança, privacidade e pro-
teção de dados.  

“É fundamental prezar pela segurança do local, com 
controles  e  verificação  de  acesso.  Já  sobre  a  proteção 
de danos virtuais, é importante dispor de tecnologias 
de segurança, como a criptografia de dados, firewalls e 
programas  antimalware,  que  tornam  a  intercepção  de 
informação mais difícil”, comenta a Diretora Jurídica da 
Odata, Erika Patara. 

Apesar de não atuar diretamente no processamento de 
dados dos usuários e de não exercer a responsabilidade 
sobre tais informações, cabe aos data centers, garantir a 
proteção física dos ambientes para que a gestão das infor-
mações seja segura, o que torna a privacidade de dados 
uma das prioridades do setor. 

A família de normas ISO 27.000 define o padrão mundial 
para a gestão da segurança da informação em ambientes de 
TI e figura como uma das ferramentas para o atendimento 
de regulamentação de proteção de dados (LGPD e GDPR). 

Portanto, uma outra forma de proteção usada pelo setor 
é investir em certificações internacionais de segurança de 
dados, como a ISO 27000 e a PCI DSS. “Uma boa forma de 
promover a proteção física neste setor é alinhá-lo a padrões 
internacionais de segurança de dados. 

Tais  certificações  estabelecem  processos  capazes  de 
manter  uma  política  de  cibersegurança  mais  confiável”, 
explica Patara.  

Além de precisar atender aos requisitos legais, as empre-
sas devem ter em mente que proteger as informações dos 
clientes é estabelecer uma relação de confiança com eles. 

mundial terá seus dados pessoais cobertos por modernos 
regulamentos de privacidade. Com a expansão dos esforços 
de regulamentação de privacidade em dezenas de jurisdi-
ções nos próximos dois anos, muitas organizações verão 
a necessidade de lançar – ou mesmo de aprimorar – seus 
programas de privacidade de dados. 

Segundo a mesma pesquisa, o orçamento médio anual de 
privacidade das grandes organizações deve ultrapassar a cifra 
de US$ 2,5 milhões até 2024. No estudo Top Trends in Privacy 
Driving Your Business Through 2024, o Gartner afirma que as 
principais tendências para os próximos dois anos são: 

1. Remoto se torna “tudo híbrido” - Com os mode-
los de interação no trabalho e na vida pessoal se tornando 
híbridos, aumenta cada vez mais a necessidade por rastrea-
mento, monitoramento e processamento de dados pessoais. 
Ou seja, se torna fundamental investir na mitigação dos 
riscos à privacidade. 

Desse modo, as organizações devem adotar uma abor-
dagem centrada no ser humano para a privacidade. E os 
dados de monitoramento devem ser usados minimamente, 
com um propósito claro, como melhorar a experiência dos 
funcionários, por exemplo. 

2. Localização de dados - Em uma sociedade digital 
sem fronteiras, tentar controlar o país onde os dados re-
sidem parece contraintuitivo. No entanto, esse controle é 
um requisito direto ou um subproduto de muitas leis de 
privacidade emergentes. 

Os riscos para uma estratégia de negócios multipaíses 
impulsionam uma nova abordagem para o projeto e aqui-
sição de nuvem em todos os modelos de serviço, pois os 
líderes de segurança e gerenciamento de risco enfrentam 
um cenário regulatório desigual com diferentes regiões 
exigindo diferentes estratégias de localização. 

Em função disso, o planejamento de localização de dados 
passará a ser uma prioridade máxima no projeto e aquisição 
de serviços em nuvem. 

3. Técnicas de computação que melhoram a priva-
cidade - O processamento de dados em ambientes menos 
confiáveis, a análise e o compartilhamento de dados com 
várias partes se tornaram fundamentais para o sucesso 
de uma organização. Em vez de adotar uma abordagem 
enrijecida, a crescente complexidade dos mecanismos e 
arquiteturas de análise exige que os fornecedores incor-
porem um recurso de privacidade por design. 

Ao contrário dos controles comuns de segurança de dados 
em repouso, a computação de aprimoramento de privaci-
dade (PEC) protege os dados em uso. Como resultado, as 
organizações podem implementar processamento e análise 
de dados que, antes, eram impossíveis, devido a questões 
de privacidade ou de segurança. 

4. UX de privacidade centralizado - O aumento da 
demanda do consumidor por temas relacionados aos seus 
direitos,  assim  como  o  aumento  das  expectativas  sobre 
transparência, impulsionará a necessidade de uma expe-
riência de usuário de privacidade (UX) centralizada. 

Assim,  até  2023,  o  Gartner  prevê  que  30%  das  orga-
nizações voltadas para o consumidor final passarão a 
oferecer um portal de transparência de autoatendimento, 
como forma de conceder a ele a gestão de preferência e 
consentimento. - Fonte e mais informações, visite (http://
odatacolocation.com).
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A PRIVACIDADE DE DADOS É FUNDAMENTAL 
PARA O SETOR DE DATA CENTERS

PRIMORDIAL



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

Experiência sem vendedor 
aumenta vendas 

e acelera negócios

Com faturamento 
em alta e mercado 
em ascensão, os 
canais digitais vêm 
transformando as 
experiências de 
compra e venda

E as estratégias utiliza-
das têm dado certo, 
visto que o e-com-

merce brasileiro teve alta 
de 48,4% em 2021. Além da 
aceleração digital ocasiona-
da pela pandemia do novo 
Coronavírus e suas varian-
tes, outro ponto contribuiu 
para isso: a preferência dos 
compradores.

Segundo levantamento 
feito pelo Gartner, 33% de 
todos os clientes desejam 
uma experiência de vendas 
sem vendedor. Vale dizer 
que a geração do milênio, ou 
seja, os nascidos entre 1980 
e 1995, fazem com que esse 
número seja ainda maior, 
44%. A pesquisa também 
prevê que um aumento 
exponencial nas interações 
digitais derrube modelos 
de vendas tradicionais nos 
próximos anos.

Na prática, o estudo Futu-
re of Sales da Gartner men-
sura que 80% das interações 
de vendas B2B entre forne-
cedores e os compradores 
ocorrerão em canais digitais 
em 2025. Envolver, interagir 
e negociar são pilares que 
sustentarão lojas físicas e 
o varejo em geral. 

Porém, a venda virtual por 
meio de canais digitais não 
é tendência, é a realidade, 
especialmente no ecom-
merce B2B, onde os clientes 
possuem CNPJ. 

A pergunta de ouro dian-
te desse cenário é uma só: 
como se manter competitivo 
em meio a tanta concor-
rência? 

A resposta é uma só: 
oferecer uma experiência 
intuitiva, rápida e muito 
simples. No entanto, para 
oferecer uma experiência 
intuitiva, rápida e muito 
simples é preciso gerenciar 
com excelência todas as 
etapas que antecedem o 
clique final. 

Isso significa gerenciar 
transações e acompanhar 
os resultados através de 
um dashboard completo, 
que facilite as decisões e 
torne-as mais assertivas. 
Sem recursos especializa-
dos e ferramentas robustas 
muito dificilmente haverá 
resultado. 

Além disso, a infraestrutu-
ra adequada é quem poderá 
oferecer rapidez e maior 
desempenho ao canal. 

Datacenters de alta dis-
ponibilidade e escaláveis 
visando a performance, 
segurança e tranquilidade 
da operação também são de-
cisivos. Com investimento 
em tecnologia e inovação, é 
possível acompanhar a maré 
positiva do e-commerce, 
aumentando faturamento, 
reduzindo custos e otimi-
zando processos. 

Para o cliente - que já 
decidiu o que prefere - e 
para o empresário - que já 
entendeu isso -, chegar em 
todos os lugares, inclusive 
onde a força comercial não 
alcança, é garantia de voos 
cada vez mais altos. 

(*) - É CEO da F1 Commerce 
(www.f1commerce.com).

Eduardo Oliveira (*)

tuita no formato hackathon. Neste ano, a instituição visa gerar novas 
experiências aos participantes, a fim de estimulá-los a criar soluções 
que fomentem a Sustentabilidade e Gestão Pública Compartilhada. 
Podem participar os que estejam matriculadas ou que já concluíram o 
ensino médio, assim como aqueles que estão matriculados ou que já se 
formaram no ensino superior. Além de dar aos competidores a oportu-
nidade de expandir seus conhecimentos e compartilhar experiências. 
O evento é um espaço de fomento à inovação e desenvolvimento de 
projetos que contribuam diretamente para um progresso social, eco-
nômico e ambiental. Inscrições: (https://educacao.santamarcelina.org.
br/hackfasmtech#rd-section-l5jy9uar).

E - Floricultura Nacional 
Os interessados em participar, de forma presencial ou online, do 11º 
Seminário Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura) já podem fazer 
a inscrição no site da instituição (www.ibraflor.com.br), que é gratuita 
para associados e na forma remota para todos. Para não sócios na forma 
presencial a inscrição custa R$ 180,00. São disponibilizadas 350 vagas 
físicas. O evento será realizado no dia 25 de agosto, das 8h às 18h, na 
Cooperativa Veiling Holambra. No evento, o diretor de Comunicação e 
Marketing do Ibraflor, Renato Opitz, apresentará a atualização de in-
formações sobre o setor da floricultura brasileira obtidos por meio dos 
diagnósticos elaborados pelo CEPEA – Centro de Estudos em Economia 
Aplicada da Esalq/USP.

F - Crédito pelo WhatsApp
Já foram contratados mais de R$ 10 milhões em crédito pessoal pelo 
WhatsApp, com uma jornada de contratação inteiramente dentro da 
conversa com o assistente virtual do Banco do Brasil. Além disso, 74% 
dessas contratações foram realizadas por clientes que não haviam contra-
tado crédito com o BB. Desde o lançamento, o Banco vem aprimorando 
o uso da inteligência analítica e abordagem ao cliente, que têm resultado 
em aumento na quantidade dos desembolsos. O BB é o único Banco a 
ofertar ao cliente a jornada completa de contratação de crédito dentro 
do próprio WhatsApp.

G - Meio Ambiente 
Profissionais da área tecnológica, personalidades, entidades, insti-
tuições públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas e proprieda-

A - Monkeypox Virus 
A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio da Comissão 
Pró-Primatas Paulistas, informa que o Monkeypox virus, embora seja 
conhecido por causar a “varíola do macaco”, é um vírus que infectou 
roedores na África; os macacos, assim como o homem, são hospedeiros 
acidentais. Apesar do vírus receber essa nomenclatura, o mesmo não 
tem a participação dos primatas na transmissão para as pessoas. Todos 
os casos identificados no mundo foram atribuídos à contaminação por 
transmissão entre humanos. O alerta é importante para que a população 
tenha consciência de que a espécie não é responsável pela existência 
do vírus e não deve sofrer nenhuma retaliação. Saiba mais em: (https://
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/proprimatas/).

B - Transformação Social
A Natural One, empresa líder no segmento de sucos naturais no Brasil 
– promove a segunda edição do Coletivo Natural, premiação que busca 
impulsionar a cultura do empreendedorismo nacional por meio da sus-
tentabilidade, atuando como um catalizador digital de ideias inovadoras 
pautadas pela criatividade, respeito ao meio ambiente e transformação 
social. As inscrições devem ser feitas pelo site (www.coletivonaturalone.
com.br). Além de incentivar financeiramente os três projetos vencedores, 
com um total de R$ 90mil (R$30 mil para cada), a empresa contemplará 
os ganhadores com um live coaching com mentoria exclusiva.  

C - Flores & Frutas
Os últimos meses exigiram muita capacidade de adaptação e resposta 
da indústria de flores, frutas, legumes e verduras (FFLV). O setor foi 
impactado por fenômenos climáticos, escassez e aumentos nos preços 
de insumos e dificuldades logísticas, entre outros fatores. Os players 
dessa indústria, agora, poderão voltar a se atualizar sobre desafios e 
oportunidades no único evento do país especializado na cadeia de for-
necimento de hortifrutícolas e flores: a ‘Brazil Conference & Expo’, que  
acontece no dia 30 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo, sob 
realização da International Fresh Produce Association e promoção da 
Francal Feiras. Mais informações: (https://www.freshproduce.com.br).

D - Gestão Pública 
A Faculdade Santa Marcelina Muriaé (FASM) promove, nos dias 26 e 
27 de agosto, o evento ‘HackFasm Tech’, uma competição 100% gra-

des rurais de todo o território nacional, que tenham desenvolvido 
iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, podem 
concorrer ao 20º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente. As inscrições 
são gratuitas no site (https://trofeuseriema.org.br). Realizada pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás 
(Crea-GO), a premiação objetiva contribuir para a geração de novas 
ideias e fortalecer projetos que visam o uso sustentável dos recursos 
naturais, bem como estimular setores da economia nas boas práticas 
ambientais. 

H - Empreendedorismo Digital
Está de volta um dos maiores festivais de empreendedorismo digital, 
marketing, tecnologia e inovação da América Latina: o FIRE Festival. Em 
sua quinta e maior edição presencial, o evento acontece no Expominas, 
em Belo Horizonte, dos dias 1 a 3 de setembro. Cerca de 6 mil pessoas 
devem participar. Organizado pela Hotmart, empresa global de tecno-
logia e líder na Creator Economy, o festival traz o mote “Viva tudo de 
novo” como convite às pessoas que já participaram de outras edições e 
reforça o retorno do presencial para quem ainda não viveu a experiência. 
Serão mais de 120 atrações durante o evento, entre palestras, painéis e 
ativações. Saiba mais em: (https://firefestival.hotmart.com/).

I - Semana Digitaliza RH
A LG lugar de gente, empresa especializada no desenvolvimento de 
soluções de tecnologia para gestão de pessoas, reúne diversos espe-
cialistas durante a Semana Digitaliza RH para discutir como acelerar, 
de forma mais estratégica, a transformação digital nas empresas, 
independente do porte ou segmento. O evento acontece entre os 
dias 1 e 5 de agosto, com inscrições gratuitas pelo link: (https://page.
lg.com.br/lps/digitaliza-rh/). As atrações serão online e transmitidas 
ao vivo. Os participantes terão a oportunidade de trocar experiências 
que despertam insights para promover uma gestão de pessoas cada 
vez menos operacional e burocrática, avançando para um modelo mais 
simples e estratégico. 

J - Setor Energético
A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do país, inicia 
a “Chamada Aberta” para o ciclo 2022/2023 da Plugue, o seu hub de 
inovação aberta criado em 2021. Até o dia 31 de agosto, startups, 
universidades, institutos de pesquisa e empresas poderão se inscrever 
pelo site (https://www.plugue.energy/). A participação é gratuita, e os 
interessados deverão apresentar suas soluções para um dos 10 desafios 
propostos pela Companhia nas seguintes áreas: Digital construction; 
Soluções energéticas; Energia limpa; Cidades do amanhã; e Soluções 
de supply de gás. Para as soluções rápidas será feito um Pitch Day, 
onde as ideias são apresentadas para uma banca avaliadora composta 
por líderes da companhia que analisam diversos requisitos que devem 
estar em linha com a estratégia da empresa. 

www.netjen.com.br
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O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), a prévia da 
inflação oficial, ficou em 
0,13% em julho. A taxa é 
menor que as de junho deste 
ano (0,69%) e de julho de 
2021 (0,72%). O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) informou 
hoje (26), no Rio de Janeiro, 
que essa é a menor taxa 
mensal do IPCA-15 desde 
junho de 2020 (0,02%). 

O indicador acumula 
inflação de 5,79% no ano 
e de 11,39% em 12 meses. 
O maior impacto da prévia 
da inflação em julho veio 
do grupo alimentação e 
bebidas, com alta de pre-
ços de 1,16% no período, 
acima do 0,25% da prévia 
de junho. Entre os alimen-
tos que mais colaboraram 
com a alta de preços está o 
leite longa vida, que subiu 
22,27% no período. 

Derivados do leite tam-
bém tiveram inflação: re-
queijão (4,74%), manteiga 
(4,25%) e queijo (3,22%). 

Entre os alimentos que mais colaboraram com a alta de preços 
está o leite longa vida, que subiu 22,27% no período.

A decisão britânica foi 
anunciada na últi-
ma sexta-feira (23), 

apenas quatro dias após a 
Comissão de Comércio Inter-
nacional dos Estados Unidos 
(ITC) decidir revogar as 
tarifas de defesa comercial 
(antidumping) que há mais 
de 5 anos vinham sendo 
cobradas dos produtos de 
aço laminados a frio prove-
nientes do Brasil.

Eliminadas as salvaguar-
das, o aço brasileiro se 
torna comercialmente mais 
competitivo. O Reino Unido 
e os Estados Unidos são 
dois dos principais mer-
cados para os produtos 
siderúrgicos brasileiros. 
Dos cerca de US$ 7,3 bi-
lhões que o Brasil exportou 
ao mundo em 2019, mais 
de US$ 3,4 bilhões foram 
destinados ao Reino Unido 
e aos Estados Unidos.

Eliminadas as salvaguardas, o aço brasileiro se torna 
comercialmente mais competitivo.

Confiança da 
construção recua 
0,7 ponto 

O Índice de Confiança 
da Construção (ICST), da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 0,7 ponto de 
junho para julho deste ano. 
A queda veio depois de uma 
alta de 1,2 ponto na passa-
gem de maio para junho. 
Com o resultado, o ICST 
atingiu 96,8 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. 
Na média móvel trimestral, 
o indicador também recuou 
(0,3 ponto).

A queda do índice em julho 
foi provocada pela piora das 
perspectivas para os próximos 
meses, medidas pelo Índice de 
Expectativas. A confiança dos 
empresários da construção 
em relação ao futuro recuou 
2,3 pontos e caiu para 98,9 
pontos, voltando a ficar abaixo 
do nível neutro (100 pontos), 
após três meses. 

Já o Índice de Situação 
Atual, que mede a confiança 
em relação ao presente, su-
biu 0,9 ponto e atingiu 94,8 
pontos. O Nível de Utilização 
da Capacidade (Nuci) da 
Construção subiu 0,8 ponto 
percentual e chegou a 77,9%, 
maior valor desde dezembro 
de 2014 (78,4%) (ABr).

EUA e Reino Unido revogam taxas 
de produtos siderúrgicos do Brasil
O Ministério da Economia confirmou que o Reino Unido decidiu não mais aplicar medidas tributárias 
protetivas sobre a importação de chapas de aço e de produtos de aço laminados a frio

Já os Estados Unidos 
deixarão de cobrar taxas 
adicionais que podiam 
chegar a 46% (35% de di-
reito antidumping e 11% 
de medida compensató-
ria) dos produtos de aço 
laminados a frio compra-
dos do Brasil. Segundo o 
Ministério da Economia, a 
decisão norte-americana se 
aplica exclusivamente aos 
produtos brasileiros, tendo 
sido mantidas as medidas 
protetivas aplicadas a ou-
tros países.

No mesmo dia em que 
revisou as condições para 
a importação de produtos 
siderúrgicos do Brasil, a 
Comissão de Comércio 
Internacional dos Estados 
Unidos reavaliou as medidas 
protetivas aplicadas aos 
produtos da China, Índia, 
Japão, Coreia do Sul e Reino 
Unido (ABr).

De acordo com o Mi-
nistério da Economia, 
as autoridades britânicas 
foram convencidas pelo 
argumento de que o volume 
da exportação brasileira se 
enquadrava nos parâme-
tros de isenção tributária 
autorizada por acordos as-
sinados no âmbito da OMC. 

Há cerca de um ano, toda 
chapa de aço e produto de 
aço laminados a frio que 
as siderúrgicas brasileiras 
vendiam ao Reino Unido 
acima do volume máximo 
periodicamente revisto 
pelas autoridades britâni-
cas estavam sujeitos a uma 
sobretaxa de 25%. 
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Prévia da inflação oficial 
cai para 0,13% em julho

Outros produtos com desta-
que foram as frutas (4,03%), 
feijão-carioca (4,25%) e 
pão francês (1,47%). Os 
transportes foram os gastos 
que mais contribuíram para 
conter a prévia da inflação 
em julho. Eles registraram 
deflação (queda de preços) 
de 1,08% no período. Na pré-
via de junho, o grupo havia 
registrado inflação de 0,84%.

O resultado em julho foi 
influenciado pelas quedas 
de preços dos combustíveis 

(-4,88%), em especial a 
gasolina (-5,01%) e o eta-
nol (-8,16%). Ao mesmo 
tempo, as passagens aéreas 
subiram 8,13%. Os demais 
grupos de despesas tiveram 
as seguintes variações de 
preços: vestuário (1,39%), 
despesas pessoais (0,79%), 
saúde e cuidados pesso-
ais (0,71%), artigos de 
residência (0,39%), edu-
cação (0,07%), comunica-
ção (-0,05%) e habitação 
(-0,78%) (ABr).
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Rejeição,  
virus mortal

A rejeição a candidato 
pode ser fatal. E 
o pleito deste ano 
mostra que os dois 
candidatos com mais 
chance de chegar ao 
segundo turno – Lula 
e Bolsonaro – têm altos 
índices de rejeição. 

O petista em torno de 
40% e o presidente 
perto de 60%, em 

pesquisa recente da Qua-
est. Quando um candidato 
registra um índice de rejei-
ção maior que a taxa de in-
tenção de voto, é prudente 
providenciar a ambulância 
para entrar na UTI eleitoral. 
Caso contrário, morrerá 
nas primeiras semanas do 
2º turno. A rejeição é uma 
predisposição negativa que 
o eleitor adquire e conserva 
em relação aos perfis.

Para compreendê-la, é 
preciso compreender suas 
razões. A equação aceita-
ção/rejeição se fundamenta 
na reação emotiva de inte-
resse/desinteresse, simpa-
tia/antipatia, que Pavlov 
chama de reflexo de orien-
tação. A rejeição tem uma 
intensidade que varia de 
candidato para candidato.

Em São Paulo, Paulo Maluf e 
Orestes Quércia são inseridos 
na moldura de alta rejeição, re-
sultante do estigma de corrup-
ção com que foram brindados 
ao longo de décadas. Quércia, 
em 1990, foi amarrado ao 
conceito: “quebramos o Ba-
nespa, mas elegeremos o Luiz 
Antônio Fleury.” Frase que 
ele e o próprio Fleury sempre 
negaram ter sido feita. Mas o 
lema pegou. Maluf passou a 
administrar a rejeição depois 
de muito esforço. 

Tentou mudar comporta-
mentos, tornou-se menos 
arrogante, deixou o nariz 
menos arrebitado, descen-
do-o para uma posição de 
humildade e começando a 
conversar humildemente 
com todos. Mas a voz ana-
salada o prendia na cadeia 
da antipatia.

Erros e rejeições de ad-
versários contribuíram para 
atenuar a predisposição ne-
gativa contra ele, purgando-
-se, então, por pecados de 
outros. “Ruim por ruim, vou 
votar em mim”, lema de Ti-
ririca (PL-SP) para agarrar 
os eleitores. 

Em regiões administra-
das pela velha política, a 
rejeição a determinados 
candidatos se soma ao fami-
lismo. Em alguns Estados, 
sobrenomes tradicionais 
acabam saturando perfis. 
Em quase todas as regiões, 
há altos índices de rejei-
ção, comprovando que os 
eleitores, mais racionais e 
críticos, querem passar uma 
borracha em domínios per-

petuados. O voto, mesmo 
de maneira lenta, sobe do 
coração para a cabeça.

A rejeição pode ser atenu-
ada, quando o candidato vai 
a fundo nas causas que cor-
roem seu nome. Pesquisas 
qualitativas indicam certos 
fatores: atitudes, jeito de 
encarar o eleitor, oportu-
nismo, mandonismo, orgu-
lho, vaidade, arrogância, 
desleixo, compra do voto, 
história política negativa, 
envolvimento em escân-
dalos, ausência de boas 
propostas, descompromisso 
com demandas sociais.

Não se equaciona a rejeição 
da noite para o dia. Quando 
o candidato demonstra muita 
pressa para diminuí-la ou 
entra na malha do populismo, 
a atitude será percebida. 
Nesse caso, pode ocorrer 
bumerangue, a ação se vol-
tando contra o populista. 
Ganha força a predisposição 
contra ele. Trabalhar com a 
verdade, eis um ponto-chave 
para diminuir a rejeição. O 
eleitor distingue factoides de 
fatos políticos, boas de más 
intenções, propostas sérias 
de coisas mirabolantes.

A rejeição de Luiz Inácio 
e Jair Bolsonaro tem causas 
conhecidas. Lula leva consi-
go a imagem da divisão no 
país, pobres contra ricos, a 
luta de classes, Nós contra 
Eles. Por mais que tente 
escorregar, hoje, para che-
gar ao centro do corrimão, 
continua causando medo. O 
temor de que possa alterar 
as regras de nossa democra-
cia. O petismo ainda não se 
livrou da carga pesada de ter 
erigido uma “catedral ética”, 
desmoronada com as águas 
da Operação Lava Jato.

Bolsonaro carrega a iden-
tidade da direita radical, 
ameaçando se escudar nas 
forças armadas para asse-
gurar o poder por anos a 
fio. O autoritarismo por ele 
encarnado se faz presente 
na expressão virulenta com 
que atira contra adversários, 
manchando a liturgia gover-
namental e emporcalhando 
a imagem das instituições. 
Exemplo foi esse encontro 
com embaixadores para es-
crachar as urnas eletrônicas 
e denunciar, sem provas, a 
fraude nas eleições brasilei-
ras. São ações destempera-
das para mobilizar as bases.

Menos de 70 dias para o 
pleito serão suficientes para 
diminuir a rejeição? Um 
terceiro nome poderia se 
viabilizar? O eleitor deixará 
de votar ou votará em bran-
co caso não tenha opção? 
P.S. É possível o registro de 
abstenção, votos brancos e 
nulos ultrapassando a casa 
dos 30%. A conferir.

  
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

A ISS está chegando ao fim 
de sua vida útil

Começou a contagem regressiva para o fim da ISS, Estação Espacial Internacional, que entrou em 
operação em fins do ano 2000. 

Vivaldo José Breternitz (*)

A NASA anunciou que em 2030 a 
ISS iniciará uma lenta descida 
rumo à Terra, em uma complexa 

operação, pois seu peso de 420 tone-
ladas exige cuidados para evitar que 
caia em áreas habitadas. 

Em 2031 a ISS cairá no mar, no Pon-
to Nemo, um local também chamado 
Polo da Inacessibilidade, que fica no   
Oceano Pacífico, nas coordenadas 49° 
Sul e 123° Oeste.

Não há local mais distante de terra 
firme que o Ponto Nemo; ele fica a 
2.700 quilômetros da ilha Ducie, que 
não é habitada e é rodeada de recifes 
de coral.

O Ponto Nemo foi batizado em home-
nagem ao Capitão Nemo, personagem 
do romance Vinte Mil Léguas Subma-
rinas, escrito por Júlio Verne – era o 
comandante do submarino Nautilus. 
Nemo significa "ninguém" em latim, 
pois muito pouco se sabia de seu pas-
sado; é um personagem fascinante, do-
tado de vasto conhecimento científico. 

Esperemos que a nova estação induza 
à cooperação internacional, lembrando 
que a ISS já recebeu tripulantes de 
diversas nacionalidades, inclusive o 
brasileiro Marcos Pontes.  

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

A desativação da ISS estava prevista 
para 2024, mas o presidente americano 
Joe Biden anunciou há algumas semanas 
a extensão de sua vida útil até 2030, de-
vendo ser substituída por uma estação 
construída por um grupo de empresas 
privadas, sob a coordenação da Nano-
rack, Northrop Grumman e Origin.
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News@TI
Teclados gamer que combinam alto 
desempenho com visual discreto

@A Razer, marca líder 
mundial em estilo 

de vida para gamers, aca-
ba de anunciar o retorno 
da aclamada linha de 
teclados Deathstalker, 
agora composta pelos no-
vos DeathStalker V2 Pro, 
DeathStalker V2 Pro Tenkeyless e DeathStalker V2. Com design sóbrio 
e discreto, a linha DeathStalker V2 é ideal para jogadores que procuram 
um teclado para desktops com muita ergonomia e fácil de organizar. 
Todos os novos produtos DeathStalker têm foco no alto desempenho 
e, por isso, apresentam duas variantes dos switches ópticos low-profile 
da Razer, uma linear e outra “clicky” (com cliques mais acentuados). 
Além da experiência premium oferecida pelos periféricos, os usuários 
dos teclados DeathStalker V2 poderão aproveitar a leveza, resistência e 
beleza de uma estrutura fina de alumínio de qualidade superior e teclas 
com gravação dos comandos a laser com revestimento ultradurável 
(https://www.razer.com/campaigns/win-it-your-way).

Azion lança Marketplace para aplicações de 
Edge Computing

@A Azion lançou seu marketplace global, que é um catálogo de soluções 
integradas de parceiros da plataforma de edge da empresa. O market-

place simplifica o acesso a uma rede de edge distribuída globalmente, 
permitindo que ISVs, comunidades open-source e desenvolvedores de 
software ofereçam suas soluções na Plataforma de Edge da Azion, utilizada 
por empresas no mundo todo. A Azion é uma plataforma full-stack que 
simplifica e acelera a maneira como as empresas criam, protegem, entregam 
e observam aplicações modernas em qualquer lugar. O relatório The Q4 
2021 Forrester Wave™: Edge Development Platforms citou a Azion como 
“a melhor opção para times que precisam de performance de edge global...”. 
Assim, essas empresas podem beneficiar-se da rede da Azion, com mais de 
100 edge locations distribuídas globalmente, ou utilizar a plataforma para 
orquestrar suas próprias infraestruturas em multi-cloud, on-premise ou 
dispositivos remotos. Isso permite que, atualmente, milhares de negócios, 
contabilizando mais de 100.000 aplicações, utilizem a Azion para criar e exe-
cutar edge applications de latência ultrabaixa com a maior eficiência (https://
www.azion.com/pt-br/marketplace?utm_campaign=%5B2022%5D%20
Press%20Releases&utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_
term=Press&utm_content=press-release-marketplace-br).

ricardosouza@netjen.com.br

5G: quais os desafios de Segurança para a nova 
estrutura?

O primeiro marco do cronograma 
de implementação do 5G no Brasil 
já está próximo. Até 31 de julho 
todas as capitais do país e o Dis-
trito Federal deverão possuir pelo 
menos uma antena para cada 100 
mil habitantes, número dez vezes 
maior do que o usado atualmente 
com a tecnologia 4G. Entretanto, 
em janeiro de 2022, o Ministério das 
Comunicações informou que apenas 
12 capitais já estavam totalmente 
prontas para receber a tecnologia, 
tanto em infraestrutura quanto em 
legislação.

Segundo a Conexis (Sindicato 
Nacional das Empresas de Telefonia 
e de Serviço Móvel Celular e Pesso-
al), as empresas de telecom devem 
investir mais de 30 bilhões de reais 
em 2022, não incluindo os valores 
dispendidos no leilão do 5G. Diante 
do investimento a ser realizado pelas 
empresas para implantação de toda 
a infraestrutura necessária para 
atendimento ao cronograma firma-
do que prevê, até julho de 2029, a 
disponibilização de uma antena para 
cada 15 mil habitantes em todas as 
cidades com população acima de 30 
mil habitantes, é fundamental que as 
organizações estruturem um plano 
de segurança de seus ativos, o que, 
consequentemente, garantirá o pleno 
funcionamento dessas estruturas.

Falando sobre segurança de ativos 
utilizados na distribuição dos servi-

que visem o aumento de produtivi-
dade, aliada à mitigação de riscos 
ao negócio, é fundamental.

O primeiro passo é o mapeamento 
das condições de segurança das re-
giões onde está prevista a implanta-
ção de uma estrutura, que deve ser 
embasado em dados de segurança 
pública e da própria operação da 
empresa. Com essas informações é 
possível traçar a melhor estratégia 
e definir quais os recursos de segu-
rança, físicos ou eletrônicos, serão 
úteis para preservação dos ativos.

Envolvendo esse aparato, é ne-
cessário um trabalho contínuo de 
inteligência para o monitoramento 
das regiões de maior complexidade 
e com importância estratégica para 
as empresas, já que o cenário de 
segurança é regionalizado e está em 
constante transformação.

A sinergia entre processos, tec-
nologias e pessoas, apoiados em 
informações e numa gestão ativa, 
permitirão que as empresas que le-
varem esses pontos em consideração 
possuam vantagem em relação aos 
seus concorrentes, pois conseguirão 
atender onde as demais não chegam, 
além de conquistar a confiança dos 
seus clientes por meio da disponibi-
lidade do serviço contratado.

(Fonte: André Ferreira é consultor sênior de 
segurança empresarial na ICTS Security, empresa 
de origem israelense que atua com consultoria e 

gerenciamento de operações em segurança).

ços de telecom, também segundo a 
Conexis, somente em 2021, mais de 4 
milhões de metros de cabos de cobre 
foram subtraídos das estruturas das 
operadoras de telecom. Um número 
alarmante que traz preocupações com 
a implantação do 5G, pois a substi-
tuição dos cabos de cobre pela fibra 
ótica tende a ser acompanhada pela 
migração do delito para outros tipos 
de materiais.

Para a implantação do 5G é neces-
sária maior densidade de estruturas 
para distribuição do serviço e, conse-
quentemente, mais pulverização de 
equipamentos nas áreas atendidas. 
Com esse cenário, o grande desafio 
é: como garantir a segurança desses 
ativos? A missão não é nada fácil e a 
estruturação desses projetos calça-
dos em metodologias de segurança 

A
I/I

C
TS

 S
ec

ur
ity

André Ferreira

Minsait anuncia parceria com a Celonis para 
aportar valor aos processos de negócio

A parceria ajudará as empresas de 
todos os setores a obter os insights 
necessários para atualizar e otimizar 
continuamente seus processos de 
negócios, impulsionando a eficiên-
cia operacional, reduzindo custos e 
melhorando a experiência do clien-
te. A Minsait integrou os recursos 
de gerenciamento de execução e 
mineração de processos orientados 
por dados da Celonis em suas ferra-
mentas e plataformas para fornecer 

novos patamares de transparência 
e informações para uma tomada de 
decisão mais ágil e eficaz. A Minsait 
já possui experiência relevante 
com essa tecnologia em clientes de 
setores como Telecomunicações, 
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Atualmente, quando 
se fala em tecnolo-
gia, esse é um dos 

assuntos mais comentados. 
No entanto, por ser algo 
relativamente novo, as 
dúvidas surgem na mesma 
proporção.

O fato é que o Metaverso 
chegou para, de fato, mu-
dar a realidade e provocar 
novas tendências no mer-
cado, como no Marketing 
Digital que, hoje, é uma das 
principais ferramentas de 
posicionamento e relacio-
namento nas redes sociais. 
O estrategista e especialista 
em Marketing Digital, Fábio 
Pontes, explica que ainda 
não é possível especificar 
totalmente quais serão as 
mudanças de consumo, 
costumes e comportamen-
to que o metaverso pode 
trazer.

“O que se sabe é que 
esse é um ‘universo’ novo, 
e, como toda novidade, há 
muito espaço e potencial 
para desenvolvimento, o 
que poderá gerar grandes 
oportunidades, sejam eco-
nômicas, no mercado de 
trabalho, em relacionamen-
tos, assim como desafios em 
conhecimento, domínio da 
tecnologia, possibilidade 
de acesso por mais pes-
soas, investimento e etc”, 
comenta.
	 •	Oportunidades X De-

safios - Fábio destaca 

Esse é um ‘universo’ novo, e, como toda novidade, há muito 
espaço e potencial para desenvolvimento.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ANTONIO EDIMILSON NUNES FIDELIS, estado civil solteiro, profissão garçom, nas-
cido em Solânea, Estado da Paraíba (CN:LV.A/023.FLS.033 SOLÂNEA/PB), Solânea, 
PB no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (08/02/1988), residente e 
domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 91, CEP 08265-070, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rivaldo Fidelis dos Santos e de Maria Nunes Fidelis. GEUCIANE 
DE JESUS SOUSA, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em São Bento, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/017.FLS.071-SÃO BENTO/MA), São Bento, MA no dia 
quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e três (04/10/1983), residente e domici-
liada Rua Guilherme da Cruz, 91, CEP 08265-070, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ana Tereza Sousa.

DIEGO SOARES FONSECA, estado civil solteiro, profissão gerente administrativo, nas-
cido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.278-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e cin-
co (24/04/1985), residente e domiciliado Rua Surucuás, 766, CEP: 08220000, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inaldo Fonseca 
Ferreira e de Vanda Soares Fonseca. CAMILA LEITE DA SILVA CANHETE, estado 
civil solteira, profissão analista plena, nascida no Subdistrito Perdizes, nesta Capital 
(CN:LV.A/032.FLS.194-PERDIZES/SP), Sâo Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (22/09/1987), residente e domiciliada Rua Manuel 
Ribas, 147, bloco B, apartamento 122, CEP: 08220430, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Cesar Canhete dos Santos e de Irene Leite da Silva.

JEFFERSON SANTOS ROCHA, estado civil solteiro, profissão copeiro, nascido em 
Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/038.FLS.283-ACARAÚ/CE), Fortaleza, CE no dia 
vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (24/02/1999), residente 
e domiciliado Rua Cintra, 1141, casa 01, CEP 08226-014, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto da Rocha e de Roselita 
Roque Santos. TACIANA ARAUJO DE SOUSA, estado civil solteira, profissão opera-
dora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/166.FLS.193-ERMELINO MA-
TARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e 
sete (01/08/1997), residente e domiciliada Rua Cintra, 1141, casa 01, CEP 08226-014, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otaciano 
Jose de Sousa e de Maria Irismar de Araujo.

VICTOR EDUARDO OLIVEIRA MENDES MIGUEL, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/253.FLS.043-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de junho de dois mil (18/06/2000), residente e domiciliado Rua 
Adriano Ratti, 38, casa 01, CEP: 08253130, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Valentim Miguel e de Andreia Oliveira Mendes. 
THAMIRYS SOARES OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrati-
va, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/290.FLS.266V ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e sete (17/10/1997), 
residente e domiciliada Rua Francisco Pinheiro de Sepeda, 199, CEP: 08420190, Jar-
dim Helena, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Marcos Henrique Ferreira de Oliveira 
e de Verônica Soares de Oliveira.

FERNANDO ANTONIO DE LIMA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico de 
radiologia, nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/294.FLS.
227-13º OFÍCIO DO RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia dois de abril de mil 
novecentos e setenta e cinco (02/04/1975), residente e domiciliado Rua Manuel Jorge 
Correa, 40, apto 32-H, CEP 08225-220, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Fernando Antonio de Lima e de Maria Ines Santos de Lima. MARIA APARE-
CIDA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Janiópolis, 
Estado do Paraná (CN:LV.A/006.FLS.044-JANIÓPOLIS/PR), Janiópolis, PR no dia doze 
de outubro de mil novecentos e setenta e um (12/10/1971), residente e domiciliada Rua 
Manuel Jorge Correa, 40, apto 32-H, CEP 08225-220, Jardim Itapemirim, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Luiz Rodrigues e de Maria Justino da Silva.

LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão técnico de ar-condi-
cionado, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/235.FLS.176 PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(18/09/1991), residente e domiciliado Rua Belém Santos, 250, bloco 03, apartamento 
34-A, CEP: 03821170, Vila Sílvia, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Hélio Angelo de 
Souza e de Maria Lucia Ferreira de Oliveira de Souza. JULIANA DOS SANTOS GO-
MES, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital (CN:LV.A/359.FLS.155-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e três (06/12/1993), residente e 
domiciliada Rua Henrique de Faria, 79, CEP: 08230370, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Genilson Jose Gomes e de Luciene Bueno dos Santos.

ADRIANO VALERIO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia cinco de julho de 
mil novecentos e setenta e nove (05/07/1979), residente e domiciliado Rua Shinzaburo 
Mizutani, 19, casa 01, CEP: 08290010, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de José Valério de Souza Filho e de Maria do Carmo Bezerra de Souza. AURENICE 
SANTOS DE GOES, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Palmares, 
Estado de Pernambuco, Palmares, PE no dia nove de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e dois (09/02/1992), residente e domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 19, casa 
01, CEP: 08290010, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elcio José 
de Goes e de Aurileide Santos da Silva.

DJAILSON CARNEIRO DE MOURA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em Cumaru, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-011,FLS.124 BEZERROS/PE), Cumaru, 
PE no dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e oito (05/11/1978), resi-
dente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco F, apartamento 03 
- CEP:08210-540, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Narciso Carneiro de Moura e de 
Maria Luzia de Moura. JESSICA CRISTINA ANDRADE PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Mauá, neste Estado (CN:LV-A-150,FLS.156-ITAQUERA/
SP), Mauá, SP no dia três de junho de mil novecentos e noventa e um (03/06/1991), 
residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco F, apartamento 
03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Andrade Pereira e de Elizabeth Andrade 
Pereira.

GUILHERME CUNHA DE OLIVEIRA MELO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 161,FLS.183-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de dois mil (12/02/2000), residente e domi-
ciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 617, CEP: 08280-430, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Andre de Oliveira Melo e de Tatiana da Silva Cunha. JÚLIA 
CAPARROZ CHIAPETTA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-146,FLS.274-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
setembro de dois mil e um (01/09/2001), residente e domiciliada Rua Joaquim Ferreira 
de Oliveira, 280, CEP: 08270-480, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Douglas da Silva Chiapetta e de Fabiana Eli Leandro Caparroz.
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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DOUGLAS TADEU DE OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão motorista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(23/02/1973), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião 
Eduardo de Oliveira dos Santos e de Celia Regina Gomes dos Santos. A pretendente: 
CAMILA BONILHA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária públi-
ca, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/09/1978), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Amorim Campos e de 
Maria Helena Bonilha Campos.

O pretendente: EVERSON LEANDRO CADÊTE GOMES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancário, estado civil solteiro, nascido em João Pessoa - PB, no dia 
(13/10/1999), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Adivaldo 
Gomes da Silva e de Luana Cadête dos Santos. A pretendente: RHIANY BALTHAZAR 
BARRETO BESSA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado 
civil solteira, nascida em Campos dos Goytacazes - RJ, no dia (03/10/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Renato Bessa e de Elaine Maria 
Balthazar Barreto Bessa. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° do Artigo 67, da 
Lei 6015/77, pelo Artigo 20, Item III , alínea "b" da Lei 14.382/22, deixo de encaminhar 
Edital de Proclamas para afixação e publicidade ao Cartório de residência do pretendente.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: ALEXANDRE TAVARES FONSECA DA SILVA, profissão: militar, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 10/11/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Joel Fonseca da Silva e de 
Lydia Carmen Tavares da Silva. A pretendente: THAÍS EMÍLIA AMORIM E SILVA, 
profissão: engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: Ouro Branco - MG, data-
nascimento: 18/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Luiz 
Tadeu Corrêa e Silva e de Ana Maria Amorim e Silva. R$ 15,99
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

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: ED CARLOS PEREIRA MENDES, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/09/1980, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gilson Mendes da Silva e de Luiza 
Maria de Jesus Pereira da Silva. A pretendente: GILVANEIDE ANDRADE DE LIMA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Pedra, PE, 
data-nascimento: 18/06/1973, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antonio de Lima Valério e de Maria de Lourdes Andrade de Lima.

O pretendente: ANDERSON LOURENÇO FORTE, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 27/04/1972, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Domingues 
Forte e de Aulanda Lourenço Forte. A pretendente: LELIA RIBEIRO LOPES, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Flores do Piauí, PI, data-nascimento: 
23/08/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria 
das Graças Lopes.

O pretendente: PATRICK FRANÇA DEL BELLO, profissão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/08/1997, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcelo Barbosa Del Bello e de Keli 
Cristina França. A pretendente: FERNANDA MARIA PAIVA MERSCHMANN, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de Fran-
ça, SP, data-nascimento: 26/12/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Fernando Merschmann e de Maria da Ascenção Paiva Merschmann.

O pretendente: CHUKWUKADIBIA OBUEKWE MOGBO, profissão: engenheiro de 
petróleo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Kaduna, na Nigéria, data-nascimento: 
18/05/1983, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ti-
mothy Chukwuemeka Mogbo e de Irene Nwamu Mogbo. A pretendente: THAYRINI DO 
NASCIMENTO CARNEIRO DE SANTANA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Limão, SP, data-nascimento: 26/05/2001, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Carneiro de Santana Filho e de Regiane 
Aparecida do Nascimento Carneiro de Santana.

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

Metaverso: o futuro que já 
chegou para ficar

Em 2021, a empresa que se tornou a maior líder de redes sociais no mundo, Facebook, alterou seu 
nome para “Meta” e colocou em evidência o Metaverso, uma rede virtual que tenta replicar a realidade

quem ainda está come-
çando nesse meio, sem 
conhecimento profissio-
nal, o melhor caminho é 
procurar especialistas 
para que possam orien-
tar e dar diretrizes sobre 
a tecnologia, bem como 
do processo de inserção. 

Por isso, as marcas devem 
avaliar as competências de 
que precisarão, assim como 
identificar quais já possuem 
e quais devem adquirir e 
nomear alguém para lide-
rar o desenvolvimento e 
a execução de uma estra-
tégia coerente de captura 
de rentabilidade para o 
negócio. Por fim, apesar de 
‘novo’, o Metaverso já ofe-
rece às empresas amplas 
oportunidades para cons-
trução e desenvolvimento 
de marcas e estratégias de 
marketing. 

Assim, apesar da existên-
cia dos limites tecnológicos 
atuais, como o acesso à 
internet e conhecimento 
amplo da população, en-
tendo que, provavelmente, 
não serão grandes obstá-
culos para a efetivação da 
tecnologia no Brasil. Por 
isso, aquele profissional do 
marketing ou empresa que 
tiverem à frente, poderá 
aprender e encontrar su-
cesso no metaverso. - Fonte 
e outras informações: (@
fp.consulting).
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que o metaverso vem 
se destacando como um 
novo canal de relaciona-
mento com as pessoas, 
assim como oportuni-
dade de negócios, além 
de um grande espaço 
de experimentação e 
aprendizado. “Além dis-
so, no caso de empresas 
de maior porte, é uma 
excelente oportunidade 
de investir em publici-
dade”, acrescenta.

  No entanto, ressalta 
que também existem 
alguns obstáculos. “Os 
desafios técnicos ainda 
precisam ser superados 
para que as experiên-
cias do metaverso se 
tornem completamente 
convencionais e aces-
síveis a mais pessoas, 
ampliando sua dispo-
nibilidade”, cita.

	 •	O que fazer - Em 
um  momento como 
o atual, é necessário 
acompanhar o fluxo e 
se adaptar, caso queira 
se encaixar no universo 
digital. Para os profis-
sionais de marketing, é 
o momento ideal para 
adotar uma mentalidade 
de testar e buscar apren-
der, assim como estar 
aberto a experimentos e 
passar rapidamente do 
fracasso e aproveitar o 
sucesso. 

  Para o trabalho, o me-
taverso representa uma 
oportunidade de envol-
ver o público de manei-
ras totalmente inovado-
ras, ao mesmo tempo em 
que podemos trabalhar 
na gestão de inovação 
das marcas em novas 
oportunidades. E para 
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