
Quando olho para as soluções em pagamento se multiplicando no 
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e startups, vejo um movimento poderoso composto de conexões 
que, por meio de parcerias e colaboração, possibilitam uma melho-
ria constante na experiência de consumidores e estabelecimentos  
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A convivência entre as pessoas nem sempre é fácil. Se mesmo em 
casa, com a família ou ainda com amigos, às vezes surgem alguns 
mal-entendidos e problemas de relacionamento, imagine então 
no ambiente profissional, que reúne pessoas tão diferentes e que, 
exceto o fato de trabalharem no mesmo lugar, não têm nada em 
comum.   

Trabalho: comportamentos que devem ser 
evitados no ambiente profissional

Riscos cibernéticos estão presentes em todas as organizações e 
nem sempre estão sob o controle direto de uma equipe de TI.      

Oito tipos mais comuns de ataques hackers  
nas empresas

Começar um novo emprego sempre gera uma mistura de entusiasmo, 
nervosismo e dúvidas.    

A forma mais eficaz de acolher novos  
colaboradores no mundo digital

Yuri_Arcurs_CANVA

Como manter as vendas do e-commerce 
em alta após a volta do varejo presencial?

Depois de vivenciar um grande 
crescimento durante a pandemia 
da Covid-19, o amadurecimento 
do e-commerce acelerou e hoje 
está em um estágio muito mais 
avançado do que o esperado. 

Apesar do retorno do comércio offline, as 
compras online continuam crescendo e 

muitos mercados já estão obtendo melhores 
resultados no canal de vendas digital. Quais 
estratégias podem ajudar a manter e aumentar 
as vendas online nesse contexto?

Embora a volta do varejo presencial implique 
um movimento na balança e mais uma variável a 
ser levada em conta, é importante lembrar que 
o comércio não será o mesmo de antes e que 
muitas mudanças vieram para ficar. É o caso de 
alguns nichos e mercados que, antes da pan-
demia, era impensável vê-los no e-commerce, 
mas cuja ascensão e crescimento sustentado 
até hoje nos dizem exatamente o contrário.

Alguns exemplos paradigmáticos são as 
categorias Alimentos e Bebidas. Quem teria 
imaginado que pão ou manteiga para o café 
da manhã chegariam pelo correio? Estas ca-
tegorias, no Mercado Livre, estão acumulando 
um grande crescimento desde o começo da 
pandemia, acima de 200%.

Na última Black Friday, por exemplo, a ca-
tegoria Alimentos e Bebidas cresceu 266% em 
vendas em comparação com a edição de 2020. 
Entre alguns produtos em destaque, encontra-se 
também comida para pets e produtos de limpeza. 
A tendência de crescimento da categoria Alimen-
tos e Bebidas, em geral, segue e o prognóstico é 
que para 2022 continuará em ascensão.

Em seu último relatório de resultados, o Merca-
do Livre informou que seu marketplace mantém 
crescimento constante, principalmente, devido 
ao crescimento de sua base de compradores, que 
totalizou quase 40 milhões no último trimestre. 
Da mesma forma, o volume de produtos adqui-
ridos por comprador continua aumentando em 
relação ao período afetado pela pandemia.

Os dados do maior marketplace da América 
Latina servem como referência para entender-
mos o porquê de muitos mercados terem tido 
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não apenas um grande destaque durante a pan-
demia, mas também porque seguem crescendo. 
Como podemos ver, a volta do comércio offline 
não é um empecilho para que os compradores 
continuem escolhendo o canal online para 
adquirir muitos produtos.

Além da volta do comércio offline, o crescimento 
exponencial do e-commerce também trouxe con-
sigo novos vendedores e mais oferta, variáveis que 
o tornam ainda mais competitivo. Neste novo ce-
nário, é fundamental ter ferramentas que ajudem 
a melhorar as decisões estratégicas e a otimizar 
todo o processo de vendas no e-commerce, de 
forma a estar à altura dos desafios que surgem.

Estas são algumas ações que consideramos 
necessárias para manter e estimular o cresci-
mento das vendas online neste novo contexto:

1 - Conheça e se alinhe com a demanda 
dos compradores - Cada comprador expressa 
sua necessidade através de determinadas palavras 
e elas expressam, em detalhes, as características 
dessa demanda. Um ranking das palavras mais bus-
cadas por categoria em tempo real, por exemplo, 
é uma informação muito útil para saber a que os 
compradores estão dando prioridade hoje, onde 
existem oportunidades ou nichos de mercado 
não-atendidos e como podemos construir uma 
oferta alinhada a essas necessidades.

Diferente do comércio offline, onde os tempos 
de ação costumam ser mais lentos, no canal 
digital podemos fazer as mudanças necessá-
rias em questão de cliques e conseguir vender 
produtos que realmente se adaptem ao que os 
internautas procuram.

2 - Estude a oferta em detalhes - É 
importante ter uma visão geral do mercado 
online e como os mercados que vendemos se 
desenvolvem nele. Saber quais os produtos 
mais vendidos, quais as marcas, modelos e/
ou características, nos ajuda a construir uma 
oferta estratégica sem desperdiçar recursos.

Este estudo também nos permitirá perceber 
quais as estratégias incluídas na oferta, quais 
fazem a diferença com a opção offline e o que 
podemos aplicar ao nosso negócio: preços, en-
vios grátis, apresentação do produto, descontos, 
brindes, entre outros.

3 - Analise outros vendedores - Esta 
dica se conecta e retroalimenta com a anterior. 
Estudar os produtos que são vendidos online 
implica conhecer em detalhes quem está por 
trás deles. Assim como acontece no mundo 
offline, no e-commerce não será a mesma coisa 
competir com vendedores comuns do que com 
lojas oficiais ou marcas.

Se queremos manter as vendas online de 
nossos produtos em alta, é importante anali-
sar constantemente quais são os players que 
entram e saem do nosso mercado, quais são 
seus produtos-estrela, suas táticas, preços e 
métricas mais importantes. Estes dados nos 
ajudarão a pensar estrategicamente sobre nos-
sas decisões de negócios e se é conveniente ou 
não permanecer em determinadas categorias.

4 - Sempre leve em consideração a sazo-
nalidade - A sazonalidade é uma grande aliada 
na hora de planejar e garantir as vendas. Existem 
muitos produtos cuja demanda aumenta em de-
terminada época do ano e, embora pareça óbvio, 
muitos vendedores de e-commerce esquecem 
dessa variável na hora de tomar suas decisões. 
Familiarizar-se com os fluxos de oferta e deman-
da gerados pela sazonalidade ajuda a comprar 
os produtos que vamos vender, trabalhar seu 
posicionamento e todas as estratégias contra a 
concorrência, com antecedência. 

Dessa forma, o negócio estará em condições 
de receber o aumento de demanda que a tem-
porada promete e atingir o maior percentual 
de vendas da categoria.

 
(Fonte: Juliana Vital é Publicitária, com pós-

graduação em administração pela FGV,  
é Global Chief Revenue Officer na  

Nubimetric - www.nubimetrics.com.br).
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Webinar sobre oportunidades de exportação 
para produtos amazônicos

@No dia 11 de agosto, especialistas em comércio exterior e em 
bioeconomia amazônica participarão do webinar de lançamento 

do estudo "Alimentos e Bebidas da Amazônia Legal: Oportunidades e 
Apelos Globais", da Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (ApexBrasil). O evento será online, a partir das 9h, e 
contará também com a presença de  empresários que relatarão seus casos 
de sucesso em exportações de diferentes produtos da região. O evento 
tem como proposta apresentar os principais destaques do estudo e as 
perspectivas de ampliação da participação dos produtos da bioeconomia 
no mercado internacional e de diversificação de destinos. O intuito é 
que produtores de alimentos e bebidas da região, que já exportam ou 
têm intenção de exportar, além de parceiros institucionais e demais 
interessados no tema conheçam as oportunidades de exportação para 
os produtos locais.     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

COMO EvITAR 
A EXAuSTãO  

E MANTER 
A EQuIPE 
CRIATIvA

    Leia na página 4

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 3

Foto: minibrasil

MINI e a aparência futura do modelo  
da marca

A nova família MINI está tomando forma. Com a estreia mundial do 
MINI Concept Aceman, a marca britânica apresenta, pela primeira vez, 
uma nova linguagem de design e muitas inovações tecnológicas que 
moldarão as futuras gerações de modelos da marca. O estudo de um 
primeiro modelo crossover da MINI para o segmento premium de veí-
culos compactos reúne características que delineiam o prazer de dirigir 
típico da marca no futuro: de um funcionamento puramente elétrico 
a uma linguagem de design clara e simples, além de um conceito de 
material que não usa elementos de couro ou cromo, bem como uma 
nova experiência digital em seu interior. Este carro-conceito reflete 
como a MINI se reinventa para seu futuro totalmente elétrico e o que a 
marca representa: um go-kart feeling eletrificado.   Leia a coluna 
completa na página 5
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SAúDE NO TRAbALhO

Restituições do IRPF
A Receita Federal pagou na última 

sexta-feira (29) as restituições do 
terceiro lote do IRPF 2022. O lote 
também contemplou restituições de 
anos anteriores. Ao todo, 5.242.668 
contribuintes receberam R$ 6,3 bi-
lhões. Desse total, são 5.134.337?de 
contribuintes não prioritários que 
entregaram declarações de exercícios 
anteriores até 3 de maio deste ano. 
Consultas em (https://www.gov.br/
receitafederal/pt-br) (ABr).
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Conscientizar para 
poupar: á água nossa 

de cada dia

Qual será uma das 
maiores preocupações 
do ser humano nos 
dias atuais? 

Facilmente vem à cabe-
ça as questões climá-
ticas e, principalmen-

te, de acesso a água. Indo 
além, é hora de reforçarmos 
um debate em torno da 
ESG (Environment, Social 
and Governance), que é o 
impacto que as empresas 
têm em três áreas superim-
portantes: meio ambiente, 
social e governança corpo-
rativa. 

O ESG, por exemplo, é 
um excelente índice para 
guiar investimentos ligados 
à sustentabilidade. Ou seja, 
transformar o desenvolvi-
mento (e melhorias!) das 
organizações sempre tendo 
como norte o ser sustentá-
vel, o ser consciente. Aliás, 
é daquelas métricas que 
dão o suporte necessário 
para seguir alguns dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Afinal, há uma tendên-
cia crescente de que os 
clientes e a sociedade em 
geral estejam cada vez mais 
interessadas em produtos 
e serviços que carregam e 
semeiam impacto positivo 
no meio ambiente. Por isso, 
ganha-se destaque e ajuda 
as empresas a reduzirem 
riscos, o custo de capital e 
ainda aumenta o valor da 
organização. É mais-valia 
internamente e externa-
mente.

Vale reforçar que em-
presas sustentáveis geram 
um valor enorme tanto 
para quem trabalha dentro 
dela como para a socieda-
de. Hoje (e de agora em 
diante) o olhar consciente 
para a sustentabilidade é 
fundamental. Ainda mais 
quando falamos em riscos 
econômicos, sociais e am-
bientais, certo?

Ao incorporar o ESG ao 
negócio, fica mais claro qual 
é o consumo de matéria-pri-
ma, as mudanças climáticas 
e o desenvolvimento socio-
econômico que permeiam 
a organização. Também, 
como suas atividades afe-
tam a renda, a riqueza e 
o crescimento global no 

futuro – algo que precisa 
estar, mais do que nunca, 
enraizado no dia a dia.

Vamos trazer para o lado 
prático. Acordar de manhã 
cedo em um dia de verão 
para ir trabalhar. Muitas 
pessoas pensam logo no 
banho que vão tomar. Ao 
meio-dia, calor escaldante, 
é hora de outro banho. E ao 
final do dia, com as costas e 
as testas suadas por conta 
dos mais de 30º graus lá 
fora? Outro banho.

Pareceu muito os banhos? 
Pois o brasileiro toma, em 
média, 12 duchas por sema-
na, segundo uma pesquisa. 
Ou seja, algo em torno de 2 
chuveiradas a cada dia. E a 
cada entrada no chuveiro 
são liberados cerca de 135 
litros de água, em um banho 
de apenas 15 minutos – fora 
os afazeres com lavagem 
em geral.

Do outro lado, temos 3% 
de água doce disponível no 
mundo todo. E, de acor-
do com a ONU, até 2050 
mais ou menos 5 bilhões 
de pessoas sofrerão com a 
falta de água. Só no Brasil, 
por exemplo, temos já 35 
milhões de pessoas sem 
acesso a ela.

Então, como a ESG entra 
para apoiar as mudanças 
necessárias para um con-
sumo consciente de água, 
por exemplo? 

A empresa passa a desen-
volver tecnologias e servi-
ços totalmente focados no 
combate ao desperdício do 
líquido. É abrir a caixa, pôr 
ideias inovadoras para fora 
e executá-las o mais breve 
possível. Que tal um sistema 
de economia de água? Quem 
sabe até um sistema de 
monitoramento remoto, que 
possibilita às pessoas acesso 
aos parâmetros hidráulicos 
de seu estabelecimento, 24 
horas por dia, na palma da 
mão? 

Tudo é possível. Temos 
tecnologia para isso. O que 
falta às vezes é estratégia 
e know how no gerencia-
mento desse recurso. Para 
isso, há de se contar com os 
parceiros certos.

(*) - É CEO da T&D Sustentável, 
greentech do segmento de 

“Construção Civil e Sustentabilidade” 
que desenvolve tecnologias e 

serviços focados no combate ao 
desperdício de água.

Camillo Torquato (*)

A diversidade é um tema ao qual o meio corporativo 
vem se atentando nos últimos anos, em consequência 
de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico 
e plural. Uma equipe inclusiva com diferentes etnias, 
nacionalidades, gêneros, ideologias e idades auxilia a 
construção de uma organização dinâmica. No entanto, 
há um caminho longo a ser percorrido pelas empresas 
brasileiras.

A Quero Bolsa, plataforma de bolsa de estudos no ensino 
superior, realizou um levantamento com dados do Novo 
Caged. De acordo com a pesquisa, em 2019, só 3,69% 
de candidatos promovidos ou contratados para cargos 
de liderança no estado de São Paulo eram negros. Para 
as mulheres, a ascensão foi ainda menor, representando 
1,45% das contratações.

Em outra pesquisa, realizada pelo Sebrae e pelo IBGE, 
a população LGBTQIAP+ enfrenta mais barreiras no am-
biente profissional, visto que 64% das pessoas ainda não 
se assumiram no trabalho. Além disso, os grupos consi-
derados minorizados ocupam menos de 5% em cargos de 
liderança, sendo 38% de pessoas com deficiência, 29% de 
LGBTQIAP+ e 26% de raças e etnias.

Para Rodrigo Bernardino, CEO do Grupo Mostra de 
Ideias, a preparação do ambiente de trabalho por meio 
de conversas e ações auxilia no acompanhamento direto 
frente a esse objetivo. “Sem inclusão, não há empresa. Ter 
uma organização diversa hoje garante que os colaboradores 
tenham um ambiente criativo e social. Há mais respeito 
e oportunidades para as pessoas conhecerem diferentes 
culturas, opiniões e posicionamentos, o que enriquece o 
ambiente corporativo”, diz o CEO.

O incentivo à diversidade proporciona um ambiente 
inclusivo para todos, e o avanço é possível por meio de 
mudanças nas contratações e na mentalidade e na forma 
agir da empresa. Esse respeito às diferenças promove 
maiores oportunidades no meio corporativo, acolhe perfis 
múltiplos e faz com que as organizações se posicionem 
no mercado de trabalho como companhias que visam à 
inclusão e que aceitam diferentes perfis.

Afinal, qual é o melhor 
caminho para encon-
trar soluções para 

esse problema que, não só 
afeta diretamente as finan-
ças da empresa, como tam-
bém desmotiva e prejudica 
os colaboradores do projeto?

Para Guilherme Wiering, 
sócio-diretor da Pratika - 
consultoria especializada 
em vendas -, “A maioria 
das empresas conseguem 
colocar os seus planos em 
prática. O grande problema 
é quando eles não funcio-
nam. Na maioria das vezes, 
encontramos o obstáculo 
em duas estruturas básicas: 
a estratégia e a execução. 
Sem o funcionamento des-
sa engrenagem, o projeto 
comercial simplesmente 
desanda”. 

Para esclarecer esse dile-
ma e explicar como agilizar 
as vendas, o especialista 
indica três práticas essen-
ciais para desemperrar os 
processos. Confira! 
 1) Estabelecer um pla-

nejamento comer-
cial - Inicialmente, é 
importante que haja 
o desenvolvimento de 
um plano comercial. 
Para o especialista, o 
essencial nesta fase 
é definir qual será a 
capacidade de entre-
ga dos produtos e/ou 
serviços. A grande 

Inicialmente, é importante que haja o desenvolvimento de um 
plano comercial.

Entrou em vigor no dia 1º de julho 
as novas regras de crowdfunding 
para startups pautadas pela Comis-
são de Valores Imobiliários (CVM) 
visando influenciar positivamente 
no ecossistema dessas empresas, já 
que permite uma maior captação 
de investimentos e novas formas 
de negociações.

O presidente da Associação Bra-
sileira de Lawtechs e Legaltechs 
(AB2L), Daniel Marques, escla-
rece sobre a nova resolução CVM 
88, “ela abre mais uma porta para 
que tenhamos mais investimentos 
nas startups, permitindo regular e 
incentivar o ecossistema de inova-

ção. O Brasil está construindo len-
tamente as bases para a inovação, 
a injeção de capital nas startups 
através do crowdfunding será mais 
um alicerce que permitirá que em 
nosso país possam surgir cada vez 
mais empresas inovadores com 
base tecnológica”.

Através do sistema crowdfun-
ding, investidores se unem e 
aplicam em empresas que estão 
em etapa de estruturação, via 
mercado privado. Anterior à re-
solução, a movimentação limitava 
essa possibilidade apenas aos in-
vestidores de grandes fundos. Uma 
das principais mudanças que vai 

beneficiar as startups é o aumento 
do limite das captações por rodada. 
Antes, as que faturavam até R$ 10 
milhões por ano poderiam captar 
até R$ 5 milhões, a partir de agora 
as que faturam até R$ 40 milhões 
por ano ampliam seu teto para R$ 
15 milhões.

Sobre a expectativa com a am-
pliação do limite de captação, o 
especialista Daniel Marques afirma, 
“uma das maiores dores e obstá-
culos para a inovação no Brasil é 
a falta de mão de obra qualificada 
e investimentos, e a ampliação 
dos valores dos recursos captados 
criará um ecossistema saudável de 

investimentos em startups. Além 
da necessidade de capital, as start-
ups brasileiras precisam competir 
com o mercado mundial na busca 
por programadores, somente nos 
EUA há mais de um milhão de 
vagas para TI”. 

Outra vantagem com a CVM 88 é 
que a partir de agora foi estabele-
cido um mercado para transações 
subsequentes, onde através de 
uma plataforma é possível com-
prar e vender participações nas 
startups mesmo após o encerra-
mento da rodada. Funciona da 
seguinte forma: a plataforma de 
crowdfunding anuncia suas ofer-

tas e investidores que estejam na 
mesma plataforma podem realizar 
a negociação. 

Acredita-se que com essa possi-
bilidade as aplicações de teto má-
ximo chegarão mais rapidamente 
a essas empresas. Outro benefício 
esperado com a nova regulação é 
maior adesão dessa modalidade 
de investimento por parte dos 
investidores, já que terão acesso 
a mais startups com volume de 
receita maior além do marketing 
de suas transações subsequentes, 
impulsionando o cenário. Fonte e 
mais informações: (https://ab2l.
org.br/).

Tenho que vender mais: três 
práticas para ajudar nos negócios
Segundo dados da pesquisa “Panorama de Vendas”, da RD Station, 60% das empresas não atingiram suas 
metas de vendas em 2021. O dado, apesar de aparentemente surpreendente, ilustra uma realidade muito 
comum nas empresas: a dificuldade de atingir resultados em seus negócios

sacada nessa fase 
está em direcionar a 
entrega dos produtos 
e a capacidade de 
venda com o objetivo 
de cumprir o estabele-
cido no planejamento 
estratégico. 

 2) Selecionar indica-
dores e informações 
- Com o plano bem defi-
nido, o próximo desafio 
é a execução deste 
percurso. Porém, o es-
pecialista destaca que 
é essencial lembrar que 
as estratégias podem e 
devem ser adaptadas 
de acordo com as ne-
cessidades presentes. 
Neste sentido, surge 
outra dica essencial: 
analisar e mapear indi-

cadores e informações.
  Como explica Wiering, 

“para monitorar esse 
caminho é necessário 
ter um conjunto de 
indicadores quantitati-
vos - métricas objetivas 
de resultados - e qua-
litativos, como infor-
mações de mercado e 
análise da concorrên-
cia. Outro cuidado é 
ter equilíbrio para não 
sofrer com a falta de 
informações, ou com a 
‘infoxicação’ - quando 
há muito mais dados 
do que capacidade de 
processamento, o que 
causa perda de tempo 
com informações irre-
levantes”. 

 3) Ter rotinas e disci-
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mento - “A chave da 
execução e da aquisi-
ção de resultados está 
diretamente alinhada 
com a rotina”, pon-
tua Guilherme. Para 
o consultor, muitas 
empresas têm grandes 
dificuldades em se 
tornarem disciplinadas 
e alinharem rotinas 
produtivas - que são 
essenciais para que 
o time seja capaz de 
discernir quais mudan-
ças precisam ser feitas 
durante um projeto 
comercial.

Para isso, é necessário o 
desenvolvimento de três 
pilares: planejamento, infor-
mação e rotina eficiente de 
gestão. “As pessoas entram 
numa reunião torcendo para 
que acabe logo,” diz. “Entre-
tanto, a chave para um bom 
projeto está em ser capaz de 
realizar reuniões de acompa-
nhamento produtivas, nas 
quais todas as forças estejam 
empenhadas em chegar a um 
só resultado. 

Isso pode ser feito por meio 
de uma liderança proativa, 
na qual as equipes se sintam 
motivadas e engajadas para 
alcançar a meta”, conclui o 
executivo. - Fonte e outras 
informações: (https://prati-
kaconsultoria.com.br/).

Nova regulação de crowdfunding para startups deixa setor otimista

Promover a diversidade fortalece a 
inclusão nas empresas

“As empresas precisam conhecer suas histórias e 
desafios. Também têm que incentivar atividades que 
visem maior interação entre os colaboradores, propor-
cionando o entrosamento entre as áreas e oferecendo 
espaço para que eles sejam quem são. Conversas cons-
tantes e atividades que tragam as histórias dos próprios 
colaboradores e parceiros fazem total diferença para o 
desenvolvimento e para a manutenção desse objetivo”, 
complementa Bernardino.

Grandes empresas que são referências no mercado, 
como Microsoft, Johnson & Johnson, P&G e Itaú, já 
adotaram políticas de diversidade e estão atingindo re-
sultados promissores nos seus valores organizacionais e 
sociais. Alguns projetos vêm sendo aplicados por meio 
de ações para promover a inclusão de gênero, racial, de 
LGBTQIAP+ e de pessoas com deficiência. Isso evidencia 
que um ambiente empresarial inclusivo é mais saudável e 
propício à inovação. - Fonte e outras informações: (www. 
mostradeideias.com.br).

Ter uma organização diversa hoje garante que os colaboradores 
tenham um ambiente criativo e social.
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Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 30/07 a 01/08 de 2022

www.netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001937-72.2021.8.26.0590. Edital de Citação 
Prazo 20 dias. Proc. 1001937-72.2021.8.26.0590. O Dr. Artur Martinho de Oliveira Júnior, Juiz de 
Direito da 6ªVC do Foro de São Vicente/ SP. Faz Saber a Isidro Gonzalez Acosta, paraguaio, 
solteiro, administrador, RG Nº 885.720 , CPF/MF Nº 215.906.608-70, que Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 5.996,89, referente às da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote ``16´´, da Quadra QC, do Loteamento STA Crstina 
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. São Vicente, 27 de Julho de 2022. 

Liga das Senhoras Ortodoxas
CNPJ 62.652.367/0001-47

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da
Liga das Senhoras Ortodoxas a ser Realizada em 29/08/2022

Pelo presente edital, a presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, convoca as Senhoras
Conselheiras e Suplentes e Associadas para se reunirem em Assembleia Ordinária, nos termos do
Art. 7º e 8º dos Estatutos Sociais da Liga das Senhoras Ortodoxas, a comparecerem no dia 29 de
Agosto de 2022 às 14h00 hrs, em primeira convocação e 30 minutos após em segunda convocação
podendo as Senhoras ausentes fazer-se representar por procuração. A Assembleia acima convocada
terá a seguinte ordem do dia: 1 - Relatório, aprovação e apreciação do Conselho Fiscal, sobre o período
de Agosto de 2021 à julho de 2022. 2 - Eleição e posse da Presidente e demais membros da Diretoria da
Liga das Senhoras Ortodoxas para o biênio 2022/2024; 3 - Outros assuntos pertinentes à ordem do dia.

São Paulo, 25 de julho de 2022
Senhora Huguette Issa Maalouli

Digna Presidente da Diretoria da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Samira Said El Jamal

Digna Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Nazira Zaiet Haddad

Digna Primeira Secretaria do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas

Marcelo Martini (*)

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado constantemente o 
envelhecimento da frota de veículos. De acordo com o relatório 
“Frota Circulante”, elaborado pelo Sindipeças, a idade média dos 
automóveis elevou-se em 1 ano e 10 meses, entre 2013 e 2021, 
alcançando a média de 10 anos e 3 meses. Dos 38,2 milhões 
de automóveis em circulação no Brasil, 23,5% apresentavam 
idade média de até 5 anos, outros 57,1%, com idade entre 6 e 
15 anos e 19,4% apresentaram idade média superior a 16 anos.

De um modo geral, este cenário é um reflexo de uma série 
de fatores econômicos, como a redução do poder aquisitivo da 
população e o alto custo de vida, cujos impostos e a oneração da 
cadeia produtiva fazem com que os veículos novos sejam caros 
e inacessíveis para uma grande parcela da população, aliado a 
uma alta taxa de juros e restrições de crédito.

O surgimento da pandemia intensificou ainda mais estes 
obstáculos, com a escassez na cadeia de fornecimento, falta de 
componentes para a produção de novos veículos, encarecimento 
de fretes e matérias primas, além da escalada de preços e juros. 
Tudo isso impacta negativamente na aquisição de veículos zero 
quilômetro, ou até mesmo, na troca do carro usado por um mo-
delo mais novo. Assim, em cadeia, o envelhecimento da frota se 
acentua, também, como consequência do contexto pandêmico. 
	 •	Efeitos do envelhecimento da frota para o segmento 

de automóveis - Se olharmos para o mercado de reposição 
de autopeças, podemos dizer que o envelhecimento da frota 
traz benefícios a curto prazo, uma vez que estes veículos 
demandam mais cuidados e aumentam a necessidade de ma-
nutenção. Entretanto, a longo prazo, faz com que tenhamos 
os problemas ambientais e de segurança exponenciados.

Isto porque, o envelhecimento da frota tem impacto direto na 
segurança do consumidor e na preservação do meio ambiente, 
uma vez que veículos mais antigos, de um modo geral, não 
contam com o pacote de segurança solicitado pela legislação 
atual, como airbags, freios ABS, entre outros itens obrigatórios 
para carros novos. 

Além disso, carros com idade elevada tendem a apresentar 
defeitos com maior frequência. Esta é uma situação que pode 
se agravar ainda mais caso o proprietário não esteja com as 
revisões e manutenções em dia, o que pode gerar aumento no 
número de acidentes.

Pensando em auxiliar 
quem almeja essa fun-
ção, ou já está nela 

e quer aprimorar, Juliana 
Scarpa, CEO e fundadora de 
FRST, primeira plataforma 
inteligente que acelera o 
desenvolvimento de pessoas 
nas empresas, apontou algu-
mas habilidades importantes 
para um líder:
 1) Auto Gestão - É im-

portante que líderes 
saibam se auto geren-
ciar, assumindo res-
ponsabilidade pelo seu 
comportamento e dire-
cionando seu tempo de 
maneira eficaz. Afinal, 
gestores precisam ser 
exemplo para equipe, 
logo, a primeira pessoa 
que você lidera é você 
mesmo. 

  Para isso, criar hábi-
tos e rotinas ajudam 
quando a força de 
vontade está em baixa, 
e também naqueles 
dias em que as coisas 
são mais tumultuadas. 
Tenha tempo para você 
mesmo! Exercícios físi-
cos, boa alimentação, 
hobbies, tudo isto é 
importante.

 2) Consciência de si 
- Líderes priorizam a 
gestão das suas emo-
ções, focando na saú-
de mental e também 
física. Ainda, quando 
erram (e todo mundo 

Existem competências que são necessárias em cargos de 
liderança que impactam diretamente no desempenho do time.

Mário Milani – Letras do Pensamento – Empre-
sário; palestrante motivacional; jornalista; cantor, 
escritor multifacetado, e outras atividades nos campo 
das atividades humanas, ficcionou uma situação 

que em seu âmago tem muito de realidade. Livreiro Benjamin, 
amante da literatura, em sua loja recebe pessoas que buscam 
aconselhamentos diversos, bem como está sempre pronto para 
solucionar pendências com clientelas. Na verdade, suas páginas 
buscam mostrar aos leitores, como iniciar, gerir e levar uma 
empresa ao sucesso. Faz isso de maneira bastante empática, sem 
ofender a inteligência do leitor. Válido para jovens, administra-
dores e empreendedores de qualquer segmento. Muito útil!

A Fantástica Vida Empresarial e Seus 
Segredos

Adelsa Cunha e Elizabeth Sene-Costa – Ágora 
– Ainda sob a égide das celebrações do meio século 
de existência da S P SP – em 2020 – as organizadoras 
reuniram treze profissionais – inclusa a experiente 

psiquiatra Sene-Costa - todas (os) com indiscutível competên-
cia, para discorrer sobre o tema. Suas letras , nesta obra, são 
fundamentais para um definitivo esclarecimento sobre a prá-
tica dessa modalidade do fundamental ramo da saúde. Temas 
relevantes são abordados, tais como: transtornos alimentares; 
racismo; preconceito, educação e demais temas precípuos 
para o nosso bem estar e dia a dia. Voltado para profissionais 
da área médica e saúde, bem como para interessados de alto 
nível.  Vida longa à S P S P!!

Viagens Virtuais Psicodramáticas: 
A travessia da Sociedade de 
Psicodrama de São Paulo

Uma história, segundo depoimento, verídica, con-
cebida através do espírito de Edu Almas. Um relato 
que entrelaça vários personagens que se fundem no 
seu transcorrer e que leva ao leitor um diferente 
depoimento que tem o condão de levar almas ao 

aprimoramento. Um enredo bastante crível, racional, mesmo 
tratando-se de literatura espirita. Suas páginas estão eivadas 
por conselhos úteis, elevados, sem pieguismos . Pode ser lido 
mesmo por leitores não sectários.

Quando o Amor Tem que Esperar

José Ernesto Marino Neto –  O autor é um em-
presário de sucesso em várias modalidades, todavia, 
exerce destaque num dos ramos mais influentes 
do Brasil, bem como de qualquer pais : Turismo. 
Quando jovem, ativista estudantil, sempre batalhou 

pela liberdade de expressão. Resolveu colocar em letras seus 
conhecimentos, bastidores e aflições. Suas tintas desnudam 
um espirito combativo. Suas ideias e conselhos atingem dire-
tamente pontos nevrálgicos que a maioria da população sente 
mas que sente-se incapaz de impor-se para demonstrar eventual 
desagrado. José Ernesto levanta uma bandeira, sem raiva ou 
quaisquer sentimentos inconsistentes. Simplesmente levanta 
o tapete para expor mazelas, algumas conhecidas, outras nem 
tanto. Enfim, trata-se de um grito libertário, tendo como única 
arma um arcabouço de boas e factíveis ideias. Um ideário para 
consolidação da Nação. Por demais oportuno!

Vamos Devolver o Poder ao Povo: 
Ideias para o Brasil

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Seis dicas sobre 
habilidades importantes para 

quem quer ser líder
Ser líder requer habilidades específicas, além de conhecimentos técnicos. Conduzir pessoas não é 
das tarefas mais fáceis, principalmente se pensarmos que os liderados possuem diferentes culturas, 
visões, ambições, sonhos. Existem algumas competências que são necessárias em cargos de liderança 
e que impactam diretamente na felicidade e desempenho do time

e certeiros”.
 5) Empatia - A capa-

cidade de se colocar 
no lugar do outro é 
fundamental em um 
cargo de liderança. 
Pessoas são diferentes 
e é preciso olhar para 
suas particularidades 
e entender como cada 
uma funciona, gosta 
de ser tratada, e lida 
quando está em uma 
situação de conflito. 
Essa habilidade talvez 
seja a mais desafiadora, 
mas também a mais 
importante em um 
líder de sucesso.

 6) Poder de escuta - 
Essa é muito comple-
mentar à anterior. Não 
é possível ter empatia 
e se colocar no lugar 
do outro, se você não 
escutar o outro. Um 
bom líder necessita do 
poder de escuta. Estar 
aberto a sugestões, 
conversas, críticas é 
essencial para conhe-
cer seus liderados e 
crescer com eles.

  E aqui não quer dizer 
que você só vá escutar 
o que lhe agrada. Par-
te do desafio é ouvir 
pontos que até discor-
dam, mas validá-los e 
saber o que fazer com 
eles. - Fonte e outras 
informações: (https://
frstfalconi.com/).
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erra) reconhecem suas 
falhas e trabalham para 
não cometê-las nova-
mente, assumindo res-
ponsabilidade. Bons 
lideres não tentam 
ser perfeitos, muito 
pelo contrário, eles 
possuem a consciência 
de seus pontos fortes e 
vulnerabilidades e não 
tem receio de deixar 
claro para o time. 

 3) Olhar crítico na 
tomada de decisões 
- Liderança precisa 
sempre pensar nas 
consequências das to-
madas de decisão, 
pensar na frente e 
mensurar riscos. Ter 
um olhar crítico para as 
ações é extremamente 
importante. Enxergar 
os desdobramentos 

de uma ação no futuro 
é um diferencial de 
um bom gestor. Para 
isto,  ter clareza da 
missão da empresa e 
seus valores é funda-
mental. Esta direção é 
como uma bússola, ao 
segui-la será mais fácil 
encontrar o caminho.

 4) Paciência para cons-
truir - É preciso ser 
paciente com você, 
com a equipe e com o 
processo. Líderes pre-
cisam ser calmos, no 
sentido de não agirem 
por impulso, e terem 
consciência que as 
coisas não acontecem 
do dia para noite. O 
mais importante é dar 
um passo de cada vez 
e na direção certa, “pe-
quenos passos rápidos 

Como o envelhecimento da frota 
impacta o mercado automotivo

Com relação ao meio ambiente, veículos antigos tendem a 
consumir mais combustível e, por consequência, aumentam 
a emissão de poluentes na atmosfera, que se agrava, tam-
bém, caso a revisão do veículo não esteja em dia, pois faz 
com que o motor fique desregulado e aumente, ainda mais, 
esse consumo. 

No Brasil temos o Proconve (Programa Nacional de Controle 
de Emissões Veiculares), que regula somente a emissão de 
poluentes tóxicos, como monóxido de carbono, material parti-
culado, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. No entanto, não 
há uma regulamentação para o controle de emissões de gases 
de efeito estufa, como o CO2. Diante disto, este controle só é 
possível a partir da renovação da frota, visto que automóveis 
novos emitem menos CO2. 

Além das questões econômicas necessárias para reduzir a 
idade da frota de veículos, é essencial que os proprietários 
executem a manutenção preventiva dos automóveis dentro dos 
prazos estipulados para cada modelo e idade, a fim de reduzir 
os riscos à segurança e ao meio ambiente, e isto inclui a utili-
zação de lubrificantes de qualidade, homologados e aderentes 
às particularidades de cada veículo. 

(*) - É Gerente de Vendas do Aftermarket da Fuchs, fabricante independente de 
lubrificantes e produtos relacionados ( https://www.fuchs.com/br/pt/).

Este cenário é um reflexo de uma série de fatores econômicos, 
como a redução do poder aquisitivo da população.
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Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação

A Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A. (“Sociedade”), na pessoa de seu diretor
presidente, Dr. Giuliano Campolim Gagliotti, convida os senhores acionistas para a reunião de
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2022, no escritório de advocacia
contratado pela Sociedade, situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, 9º andar, Barra
Funda, CEP 01141-030, na cidade e estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias,
que corresponderão à ordem do dia: 1) alteração do endereço da sede social; 2) abertura de filial no
município de Curitiba, estado do Paraná; 3) eleição e reeleição dos membros da diretoria; 4) adoção de
nome fantasia; 5) consolidação do Estatuto Social, e 6) outros assuntos de interesse geral. A
Assembleia, objeto desta convocação, instalar-se-á em primeira convocação às 10:00 horas, com a
presença da maioria dos acionistas, e, em segunda convocação, 30 minutos depois, com o número de
presentes. Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                        (30/07, 02 e 03/08)

Swift Armour S.A. Indústria e Comércio
CNPJ: 60.713.823/0001-96 - NIRE: 35 3 0004768 1

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 05 de Julho de 2022
Data, Hora e Local -  aos 05/07/2022, às 14:00 horas, na rua Cristóvão de Gouveia nº 320, em São 
Paulo, SP, sede da sociedade. Presenças: Presentes acionistas portadores de mais de dois terços 
das ações com direto a voto conforme se comprova das assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas nº 2. Mesa: Leontina Gioconda Bordon - Presidente; Daureci Mellero - Secretário. Convo-
cação - Edital de Convocação publicado no Jornal Empresas e Negócios, edições de 22, 23 e 24 de 
junho de 2022, nas páginas 3, 2 e 3 respectivamente. Ordem do Dia: a) alteração da localização da 
sede social e consequente modificação do Artigo 2º do Estatuto Social; b) outros assuntos de interesse 
social. Deliberações: apreciando o item “a” da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições, decidiram transferir a sede social, da rua Cristóvão de Gouveia, 320, CEP 
05120-020, São Paulo, SP, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 12º andar, conjunto 121, sala 
09, CEP 01452-905, Jardim Paulistano, São Paulo, SP. Em razão da decisão tomada neste ato, o artigo 
2º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: “Artigo 2º - A sociedade tem sede no município 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 12º andar, conjunto 121, 
sala 09, CEP 01452-905, Jardim Paulistano, podendo criar ou extinguir filiais, escritórios ou outros 
estabelecimentos no país ou no exterior, por deliberação da Diretoria.” Esgotados os assuntos do item 
“a” da Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, a senhora Presidente e os acionistas pre-
sentes deram por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que foi a seguir lida e aprovada como 
expressão fiel do ocorrido, pelo que vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 05/07/2022. aa) 
Leontina Gioconda Bordon - Presidente da mesa; Daureci Mellero - Secretário da mesa; Frigorífico 
Bordon S.A. por sua representante legal, sra. Maria Eny Bordon Vice Presidente - Daureci Mellero. 
Confere com o original transcrito no Livro próprio. São Paulo, 05/07/2022. Daureci Mellero - Secretário. 
JUCESP n° 369.344/22-4 em 21/07/2022, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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A pandemia da Covid-19 acentuou casos de estresse, ansiedade e exaustão no ambiente de trabalho.  
No momento em que as organizações começam a definir um novo modelo de retorno aos escritórios  

prevendo maior flexibilidade, incertezas internas e externas contribuem para uma forte sobrecarga emocional.

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/07 a 01/08/20224

cyano66_CANVA

por três dimensões. A primeira é um esgotamento emocio-
nal, caracterizado por cansaço constante e falta de energia 
para o trabalho. 

A segunda, uma despersonalização, que se manifesta 
por uma atitude negativa e distanciamento das pessoas, 
com descaso pelas convenções sociais e uma descrença 
na integridade, na bondade e na honestidade das pessoas. 
A terceira é uma autoavaliação negativa, com sentimento 
de fracasso e incompetência. 

E quais são os sintomas do burnout? - Ocorrem 
queixas físicas e mentais, como mal-estar generalizado, falta 
de energia, exaustão física e mental, insônia, dificuldade de 
concentração e raciocínio, irritabilidade, dores e tensões 
musculares. São sintomas parecidos com os que ocorrem 
numa depressão, com a diferença que no burnout os sin-
tomas ocorrem apenas na situação de trabalho, podendo 
a pessoa ser feliz e produtiva fora dele. 

A depressão compromete o bem-estar geral da pessoa, 
enquanto o burnout afeta apenas o bem-estar relacionado 
ao trabalho. O burnout foi incluído, a partir de 2022, como 
um fenômeno ocupacional na Classificação Internacional 
de Doenças, da Organização Mundial de Saúde. Isto sig-
nifica que o burnout passou a ser visto como uma doença 
do trabalho?

Não. Embora ele esteja incluído da CID, ele está incluído 
no capítulo de “Fatores influenciando o estado de saúde 
ou o contato com serviços de saúde”, mas que não são 
classificados como doenças. Nesta mesma categoria estão 
incluídas outras condições, como o sedentarismo, a pobreza 
e a ameaça de perder o emprego. 

Embora o burnout, por definição, se manifeste no tra-
balho, dizer que ele é uma doença do trabalho é o mesmo 
que dizer que a pobreza ou o emprego ameaçado também 
sejam condições patológicas.

Quais sinais mostram que uma equipe está beirando 
a exaustão, em risco de burnout? - Raramente, o bur-
nout acomete toda a equipe ao mesmo tempo.  Geralmente, 

De acordo com Wagner Gattaz, psiquiatra e professor 
titular de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, 
houve um aumento de 40% no número de pessoas 

com quadros de ansiedade, depressão e burnout no último 
ano. “O burnout leva a um sofrimento grande, pois compro-
mete a felicidade no trabalho, que é onde passamos grande 
parte de nosso tempo”, afirma.

Para Oliver Kamakura, sócio de consultoria em Gestão 
de Pessoas da EY Brasil, o indicador de burnout aumen-
tou no último ano e está “fundamentalmente associado à 
ansiedade”. “E a ansiedade, por sua vez, muitas vezes está 
associada à falta de direção das empresas em definir, por 
exemplo, como será o modelo de trabalho nesse retorno aos 
escritórios. A regra está aberta e as empresas não tomam 
uma direção”, explica o consultor. 

Como as empresas podem, então, evitar a exaustão no 
trabalho e manter o time criativo? Em entrevista à Agência 
EY, o psiquiatra Paulo Wagner Gattaz falar sobre o bur-
nout, como diminuir seu risco e a atuação das lideranças 
com o time. 

Ainda que as empresas estejam voltando à normalidade 
(trabalho presencial ou híbrido), há um impacto psicológico 
de tudo o que foi vivido durante a pandemia. Como isto se 
refletiu na saúde mental dos trabalhadores?

Vivemos tempos difíceis, com forte sobrecarga emocional 
causada pela insegurança gerada pela pandemia: medo de 
contrair a Covid-19, insegurança quanto à manutenção do 
emprego, e tudo isso agravado pelo afastamento social e 
pela diminuição de possibilidades para o lazer e relaxamento 
do trabalho. 

Esta pressão gerou um estresse que contribuiu para um 
aumento de 40% da ansiedade, das depressões e do burnout. 
Principalmente o burnout leva a um sofrimento grande, pois 
compromete a felicidade no trabalho, que é onde passamos 
grande parte de nosso tempo.

Quais são as características do burnout? - O burnout, 
ou síndrome de esgotamento no trabalho, é caracterizado 

a exaustão acomete indivíduos mais vulneráveis e que 
apresentam comportamento de risco.

São aquelas personalidades ambiciosas e perfeccionis-
tas, que querem se tornar insubstituíveis e por isso não 
conseguem delegar, não conseguem dizer “não” e nem 
estabelecer limites, se sobrecarregando com o trabalho 
e deixando de lado suas necessidades pessoais, como 
família e lazer. 

Para desencadear o burnout, estes comportamentos de 
risco interagem com fatores de risco do ambiente de tra-
balho, como excesso de demanda combinada com falta de 
autonomia e baixo apoio social. O burnout resulta, então, 
de uma vulnerabilidade individual combinada com o risco 
ambiental. 

Os sinais precoces são uma queda gradativa da produtivi-
dade, com dificuldade para tomar decisões, procrastinação e 
conflitos gerados por uma maior intolerância e irritabilidade. 
Queixas físicas generalizadas, com aumento de procura dos 
serviços de saúde e afastamentos, ocorrem também com 
frequência nestas fases iniciais do esgotamento.

O que os colaboradores podem fazer para dimi-
nuir estes riscos, principalmente considerando os 
efeitos do trabalho remoto? - Nestes mais de 2,5 anos 
de pandemia, estamos aprendendo a conviver com ela e 
reconhecemos alguns comportamentos que ajudam a su-
perar estes tempos difíceis com menos sofrimento físico 
e mental. O trabalho em casa necessita de alguns ajustes 
para manter-se saudável e produtivo. 

E como as lideranças podem atuar para manter o 
time produtivo e criativo, evitando a exaustão no 
trabalho? - O líder tem de estar presente para dar o foco 
nas metas comuns e evitar micromanagements (estilo de 
gestão em que o líder controla de perto o trabalho de seus 
funcionários).

Estar presente significa garantir acessibilidade, estabele-
cer metas claras e expectativas transparentes. A criatividade 
é estimulada conferindo autonomia para o colaborador, 
dando-lhe espaço para decidir como e quando atuar para 
atingir as metas estabelecidas. 

Isto vale também para o trabalho remoto, onde é primor-
dial o respeito aos ritmos individuais e à flexibilidade de 
horários, permitindo que cada um aproveite ao máximo 
o seu pico circadiano [ao longo de 24 horas] de atividade 
biológica e mental. E, finalmente, o líder deve adotar uma 
comunicação assertiva, com reconhecimento sincero e 
feedback construtivo frente aos seus liderados.

Em que momento o profissional deve levar a questão 
ao gestor? - O primeiro passo é o profissional reconhe-
cer, detectar em si mesmo a instalação de um processo 
de esgotamento no trabalho. Isto torna-se possível com 
um programa de informação sobre saúde mental dentro 
da empresa. 

Neste programa os gestores devem, também, ser pre-
parados para acolher sem preconceitos colaboradores em 
sofrimento mental, encaminhando-os para ajuda médica e 
psicológica. O burnout, junto com a depressão e a ansieda-
de, ao lado do imenso sofrimento que causam, estão entre 
as causas mais frequentes de queda de produtividade no 
trabalho. 

A boa notícia é que elas podem ser diagnosticadas com precisão e tratadas  
com eficácia, reduzindo o sofrimento e aumentando a performance  

pessoal e profissional?dos colaboradores. - Fonte: Agência EY.
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Como inovar na gestão 
do trade marketing?

A experiência de 
compra é um ponto 
fundamental para 
converter e fidelizar o 
cliente

Sabemos que práticas 
de trade marketing, 
como a negociação 

com fornecedores e posi-
cionamento de produtos 
no ponto de venda, o cha-
mado PDV, fazem toda a 
diferença para isso e para 
os resultados do negócio. 
E a regra vale para toda 
empresa, independente do 
tamanho. 

Não há fórmula mágica 
para buscar a eficiência dos 
vendedores e promotores, 
mas não se pode negar que 
as ferramentas digitais 
tornaram possível direcio-
nar melhor as estratégias, 
diminuindo as chances de 
possíveis fracassos e perda 
de recursos.

É consenso que a in-
clusão da tecnologia no 
processo foi fundamental. 

Com o seu uso, marcas 
relevantes no cenário na-
cional como Coca-Cola 
Femsa, iFood, Wizard, 
Remax, Hypera, Marilan, 
observaram que, em média, 
72% dos colaboradores 
inseridos neste cenário 
batem suas metas de po-
sitivação. Isso foi possível 
graças à disponibilização 
de ações personalizadas 
de incentivo a todo mo-
mento, o que proporciona 
engajamento dos vendedo-
res, além de autonomia e 
possibilidade de converter 
seu bom desempenho em 
premiações atraentes. 

Tais incentivos podem 
incluir uma maior margem 
de comissão para os vende-
dores de um determinado 
produto, gratificações, 
descontos para o cliente 
final, sorteios, entre outros. 
Aí está o “pulo do gato”, 
como se diz. Porque embo-
ra a tecnologia seja acessí-
vel a todos, são as soluções 
adequadas, criadas pelo 
uso correto da ferramen-
ta digital apropriada, que 

farão determinado time 
se engajar mais ou menos. 

Por exemplo, uma in-
dústria precisa saber se 
alguma campanha de ven-
da está dando certo ou 
não. Antigamente, isso era 
feito manualmente, com 
planilhas e contas infinitas. 
Atualmente, isso pode ser 
mensurado através de um 
dashboard instalado num 
aplicativo. É a gestão a 
um clique de distância. A 
gamificação é outra forma 
de melhorar engajamento 
que vem ganhando força 
nos processos. 

Dados da Review indi-
cam que 42,95% dos cola-
boradores gostam de usar 
elementos de jogos em 
seus trabalhos e 72% dos 
profissionais relatam que 
o game incentiva-os a se 
dedicar mais. A Coca-Co-
la FEMSA, por exemplo, 
adota uma estratégia de 
gamificação que usa um 
aplicativo capaz de medir 
a produtividade dos cola-
boradores e premiá-los por 
bons resultados. 

A empresa consegue unir 
marketing de incentivo 
com uma campanha inte-
rativa, por meio de uma 
plataforma de modelo SaaS 
(Software as a Service). 
A iniciativa resultou num 
aumento de participantes 
de mais de 30% em suas 
campanhas. 

Não é novidade, portan-
to, que um bom trabalho 
de trade marketing gera 
uma melhor percepção do 
público, resultando numa 
maior visibilidade da mer-
cadoria mesmo quando o 
cliente ainda não conhece 
o produto. 

A partir dessa primeira 
impressão, há um aumento 
considerável da possibili-
dade do cliente considerar 
a compra. Mas se o desafio 
é como engajar a equipe, 
as campanhas de incentivo 
aliadas à transformação 
digital surgem como estra-
tégia essencial para a boa 
gestão da área.

 
(*) - É Gerente de Marketing e 

Planejamento da Incentivar.

André Schneck (*)

D - Festival de Investimentos
Nos dias 3 e 4 de agosto a XP Investimentos realiza mais uma edição do 
evento Expert XP com o tema “O futuro pelo olhar de quem transforma”, 
no São Paulo Expo. O evento terá o modelo híbrido, com transmissão 
online, gratuita. Nesta edição, a XP traz para o evento a primeira-ministra 
do Reino Unido entre os anos de 2016 e 2019, Theresa May, que falará 
sobre política internacional, mesclando com sua trajetória e experiências 
frente a importantes processos, como o de negociação do Brexit. São 
mais de 35 horas de conteúdo com algumas das mentes mais brilhantes 
do Brasil e do mundo. Tudo isso, em diferentes trilhas, que vão de inves-
timentos, empreendedorismo, tecnologia, ESG até inovação. Inscrições 
e mais informações: (https://www.expertxp.com.br/).

E - Assinatura de Veículos
Poder dirigir um Nissan com a tranquilidade de não se preocupar 
com pagamento de impostos, revisões, seguro e depreciação já é uma 
realidade. A partir de agora começa a funcionar o Nissan Move, o all 
inclusive da marca japonesa. Com ele é possível fazer a assinatura mensal 
de qualquer modelo e versão zero quilômetro vendido pela empresa 
no país e adquirir um serviço que oferece tranquilidade, liberdade e 
facilidade de contratação, tudo em uma jornada 100% online. Qualquer 
cliente, seja pessoa física ou jurídica, já pode fazer sua assinatura no 
sítio eletrônico (https://www.nissanmove.com.br/). Também é possível 
assinar diretamente em uma concessionária da Nissan. 

F - Setor de Celulose
A cidade de Piracicaba (SP), a cerca de 160 km da Capital, receberá 
uma nova fábrica de papelão ondulado da Klabin, empresa referência 
na produção de papéis para embalagens e embalagens de papel. O 
investimento da Companhia será de R$ 1,57 bilhão, com a geração 
de 1,2 mil empregos, sendo 700 postos de trabalho durante o pico da 
obra e 500 para a operação fabril. A previsão é que a unidade comece 
a funcionar em 2024 e tenha capacidade para produzir 240 mil tone-
ladas de papelão ondulado por ano. O projeto contou com o apoio da 
InvestSP, que assessorou a empresa na escolha do local para a instalação 
da planta e em questões tributárias, ambientais e de infraestrutura. 

G - Operação de Transmissão
A empresa italiana de energia Enel anunciou na quinta-feira (28) um 
acordo para a venda de sua operação de transmissão no Chile por US$ 

A - Emprego Formal
Um a cada três brasileiros que conseguiram emprego formal, de janeiro 
a junho deste ano, é de São Paulo. É o que aponta o levantamento 
do Novo Caged, divulgado na quinta-feira (28), pelo Ministério do 
Trabalho. O Estado totalizou 3,7 milhões de admissões no período, 
o que representa 31,8% do total do país, que contabilizou 11,6 mi-
lhões de contratações. São Paulo também figura no topo do ranking 
quando se trata de saldo, que considera admissões e desligamentos. 
São 385,4 mil frente a 1,3 milhão registrados em todo o Brasil, no 
semestre. Somente em junho, o saldo do Estado chegou a 80.267 
postos formais de trabalho, o que representa 28,8% do total do Brasil: 
277.944 (governosp).

B - Casa e Decoração
O marketplace da Camicado, rede de lojas especializada em casa e 
decoração da Lojas Renner, aumentou mais de 30 vezes o seu mix 
de produtos em três anos. Atualmente, a plataforma oferece cerca 
de 165 mil itens, e pretende ampliar esse sortimento atraindo novos 
sellers: grandes e médias empresas, além de pequenos negócios com 
atributos de sustentabilidade. Neste sentido, a Camicado realiza a 
campanha “Amplie seu Negócio com Estilo”, convidando empre-
endedores a tornarem-se parceiros do marketplace da marca, que 
tem como propósito acreditar e potencializar as pequenas e médias 
empresas, possibilitando que a caminhada em direção ao sucesso 
seja repleta de benefícios e muito estilo. Mais informações: (https://
www.camicado.com.br/venda-na-camicado)

C - Energia e Tecnologia
Nos dias 2 e 3 de agosto, o PetroTIC Conference, está de volta ao 
modelo presencial. A 12ª edição acontece no Centro de Convenções 
RB1, no Centro - Rio de Janeiro. Realizado pela Assespro – RJ (Fe-
deração das Associações das Empresas Brasileiras de TI), o evento 
conta com líderes da indústria para debater os desafios e tendên-
cias da tecnologia para o setor de óleo, gás e energia. O primeiro 
dia trará debates sobre o mercado de O&G enquanto o segundo dia 
será dedicado às tendências do setor energético, com o Energy Tech 
Summit, uma ferramenta para a discussão, atualização e inovações 
na indústria energética, trazendo palestrantes para falar sobre o 
futuro do setor, oportunidades de negócios, regulação e regulação 
de riscos. Inscrições: (https://www.sympla.com.br/evento/xii-petro-
tic-conference-energy-tech-summit/1611510).

1,345 bilhão. O acordo prevê a cessão de sua participação de 99,09% na 
Enel Transmisión Chile para a Sociedad Transmisora Metropolitana, do 
grupo Saesa. “A operação está em linha com o atual plano estratégico 
do Grupo Enel, já que contribui para o objetivo de melhorar constan-
temente o perfil de risco-rendimento do grupo, focando nas atividades 
principais”, diz uma nota da companhia italiana. A transação ainda 
está sujeita à aprovação das autoridades antitruste do Chile. A Enel 
Transmisión opera 683 quilômetros em linhas de transmissão na região 
metropolitana da capital Santiago (ANSA).

H - 600 Expositores
Estão abertas as inscrições para a Feira do Empreendedor, do Sebrae-SP, 
que volta a receber a presença do público neste ano. O maior evento 
de empreendedorismo do mundo será realizado de 7 a 11 de outu-
bro no SP Expo e tem como tema “Empreender sem limites”. Em 
2022, a Feira está de casa nova, passou de quatro para cinco dias 
de duração e ocorrerá também no ambiente digital. A expectativa é 
que receba 120 mil pessoas em um espaço de mais de 45 mil metros 
quadrados no São Paulo Expo, um dos mais modernos locais para 
eventos do país, escolhido pela primeira vez para sediar a Feira. A 
edição 2022 vai reunir aproximadamente 600 expositores dos mais 
variados setores. Inscrições e mais informações: (www.feiradoem-
preendedor22.com.br).

I - Formas de Pagamento
As inovações a respeito das formas de pagamento serão tema do Payment 
Revolution, evento organizado pela StartSe nos dias 20 e 21 de setembro, 
no Expo Center Norte. A atividade será presencial, mas também poderá 
ser acompanhada de modo online. Mais de 30 especialistas - nacionais e 
internacionais - vão explorar temas como o futuro dos pagamentos na era 
digital e dos serviços financeiros; o uso de criptomoedas para transações; 
segurança e certificação biométrica; economia de dados; jornada do 
consumidor e tomada de decisão; green fintechs; educação financeira; 
tendências mundiais do mercado de payment. Interessados podem se 
inscrever no site (https://www.startse.com/payment-revolution-day/).

J - Mudanças Climáticas 
Entre os dias 13 e 15 de setembro, no Barra Shopping Sul, em Porto 
Alegre, acontece o Congresso Mercofrio 2022, que traz especialistas em 
diversas áreas que debaterão os assuntos mais importantes da atualidade 
no segmento. Alguns dos eixos centrais das palestras serão: eficiência e 
inovação em sistemas de água gelada, novos fluidos refrigerantes, novas 
tecnologias de projeto, aperfeiçoamento de projetos com a utilização 
da tecnologia BIM, descarbonização ou tecnologias para neutralidade 
de carbono, bombas de calor como tendência para tecnologia de aque-
cimento, QAI-Qualidade do Ar Interno, tecnologias em refrigeração, 
ventilação e renovação de ar, simulação termoenergética de edificações, 
entre outras. As inscrições estão abertas podendo ser feitas através do 
link (https://mercofrio.com.br/como-fazer-sua-inscricao).
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Conhecida como “silên-
cio positivo”, a autori-
zação deve facilitar a 

implantação das antenas 5G 
de internet no Brasil.

Na prática, a norma alte-
ra a Lei Geral das Antenas, 
para garantir uma rapidez 
na oferta de infraestrutura 
de telefonia e internet, já 
que cada município dispõe 
de normais locais. Apesar 
da facilitação, as empresas 
não estão isentas de seguir 
as regras municipais de 
ocupação do solo. O texto 
estabelece que o órgão 
ou entidade competente 
poderá cassar, a qualquer 
tempo, a licença, caso 
as condições estipuladas 
no requerimento ou em 
demais leis e normas per-

Conhecida como “silêncio positivo”, a autorização deve facilitar 
a implantação das antenas 5G de internet no Brasil.

Parte das transferências 
cambiais para o exterior, que 
ainda não tinham sido adap-
tadas às normas da OCDE, 
terão redução gradual de 
Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) a partir de 
2023. Um decreto assinado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro incluiu novas modalidades 
de transferências entre o 
Brasil e o exterior na lista 
de operações que passarão 
a pagar menos imposto.

A Secretaria-Geral da 
Presidência da República 
informou que a medida vale 
para um determinado tipo de 
transferência que ainda não 
estava amparado pela nova 
legislação. A medida valerá 
para as “transferências de 
recursos em moeda nacional, 
mantidos por estrangeiros 
em contas de depósito no 
Brasil”.

Também informou que o 
decreto abrange os repasses 
de recursos “decorrentes de 
obrigações de participantes 
de arranjos de pagamento 
internacional relacionadas à 
aquisição de bens e serviços 

A medida valerá para as transferências de recursos 
em moeda nacional, mantidos por estrangeiros em contas de 

depósito no Brasil.

Auxílio Brasil conclui 
pagamento da 
parcela de julho

A Caixa Econômica Federal 
concluiu na sexta-feira (29) 
o pagamento da parcela de 
julho do programa Auxílio 
Brasil. Receberam o dinheiro 
quem tem o Número de Ins-
crição Social (NIS) com final 
0. O valor mínimo é de R$ 400. 
As datas seguem o modelo do 
Bolsa Família, que pagava os 
beneficiários nos dez últimos 
dias úteis do mês.

O beneficiário poderá con-
sultar informações sobre as 
datas de pagamento, o valor 
do benefício e a composição 
das parcelas em dois aplicati-
vos: Auxílio Brasil, desenvol-
vido para o programa social, 
e o aplicativo Caixa Tem, 
usado para acompanhar as 
contas poupança digitais 
do banco.

Atualmente, 17,5 milhões 
de famílias são atendidas 
pelo programa. No início 
do ano, três milhões de 
famílias foram incluídas no 
Auxílio Brasil. De agosto 
a dezembro, o programa 
pagará benefício mínimo de 
R$ 600, conforme emenda 
constitucional promulgada 
no último dia 14 pelo Con-
gresso Nacional (ABr).

Sancionada lei que facilita 
instalação de antenas 5G

O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a Lei 14.424/2022 que autoriza as operadoras a 
instalarem infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, caso o órgão competente não se 
manifeste sobre o pedido em 60 dias

os equipamentos será da 
empresa requerente das 
licenças – as operadoras ou 
torreiras. Também caberá às 
prestadoras a reparação dos 
eventuais danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros.

No início de julho, o Se-
nado aprovou a versão final 
do texto que teve origem 
na Câmara dos Deputados. 
À época, o senador Izalci 
Lucas (PSDB-DF), relator 
da matéria no Senado, disse 
que a iniciativa pretende 
solucionar a controvérsia 
possibilitando às operadoras 
de telecomunicações a insta-
lação de seus equipamentos 
após decorrido o prazo legal, 
caso os órgãos competentes 
não se manifestem sobre seu 
pedido (ABr).
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tinentes sejam descum-
pridas. 

Nas situações em que 
a decisão administrativa 

final de órgão ou entidade 
competente for pela reti-
rada da infraestrutura, a 
responsabilidade de retirar 

Transferências cambiais para 
exterior terão redução de IOF

do exterior e de saques no 
exterior por usuários finais dos 
referidos arranjos”. Por se tra-
tar de decreto, a diminuição do 
tributo não depende de apro-
vação do Congresso Nacional.

Em março, outro decreto 
tinha introduzido um cro-
nograma de redução do IOF 
sobre operações cambiais. O 
imposto sobre empréstimos 
realizados no exterior, que 
era 6%, foi zerado imediata-
mente. As alíquotas sobre o 
uso de cartões de crédito in-
ternacionais, hoje em 6,38%, 

cairão um ponto percentual 
ao ano entre 2023 e 2027. 
Em 2028, serão reduzidas 
de 1,38% para 0%.

O IOF de 1,1% para a com-
pra de moeda estrangeira 
em espécie será zerado em 
2028. As demais operações 
cambiais, que pagam 0,38%, 
passarão a ser isentas a partir 
de 2029. O imposto sobre o 
câmbio está sendo eliminado 
aos poucos para adequar-se às 
normas da OCDE, que não re-
comendam a tributação sobre 
operações cambiais (ABr).
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OpiniãO
Como o modelo de 

economia de plataforma irá 
transformar os negócios?

Em 2021, a Disney 
com 203 mil 
colaboradores, obteve 
receita de 67,4 
bilhões de dólares 
no ano, enquanto o 
Facebook com 12 mil 
funcionários, teve 117 
bilhões de dólares. 

A resposta é que, en-
quanto a Disney se-
gue o modelo tra-

dicional de negócios, o 
Facebook trabalha com 
Platform Economy (em 
português, economia de 
plataforma). Este é um mo-
delo de negócio que utiliza 
a tecnologia para conectar 
diferentes stakeholders, 
como consumidores, pro-
dutores e prestadores de 
serviços, visando facilitar 
as interações e a troca de 
valor entre eles. 

De acordo com a consul-
toria McKinsey, as empresas 
baseadas em plataformas 
digitais irão movimentar 
cerca de US$ 60 trilhões até 
o ano de 2025. Hoje, sete das 
dez maiores empresas do 
mundo seguem esse modelo 
de negócio, como Google, 
Amazon e Apple. Nem tudo 
é “plataformizável”, mas são 
muitas as possibilidades, 
principalmente quando 
relacionado às vendas. 

O modelo de economia de 
plataforma garante geração 
de valor e crescimento ace-
lerado por ser um estilo de 
negócio que desfruta muitas 
vezes da Open Innovation 
(em português, Inovação 
Aberta) e do Network 
Effects (Efeito de Rede) 
que, neste caso, significa 
que quanto mais empresas 
participam dessa rede de 
plataforma, mais o valor 
delas aumenta. 

O chamado ‘Efeito de 
Rede’ existe desde sempre. 
Pense no telefone ou no fax, 
que após a digitalização e a 
presença da tecnologia em 
toda parte, sofreram impac-
tos enormes. Enquanto isso, 
a ‘Inovação Aberta’ se en-
tende trazendo aplicações 
e funcionalidades constru-
ídas sobre os ecossistemas 
de terceiros. 

Assim, a Platform Eco-
nomy, ou simplesmente 
economia de plataforma, 
é o caminho para que as 
empresas se reinventem e 
se mantenham competitivas 
no mercado. Em um mundo 
mais dominado pelo mobile, 
redes sociais e tecnologias 
em tempo real, os consumi-

dores buscam cada vez mais 
participar de uma economia 
compartilhada e a oportuni-
dade de “plataformizar” o 
próprio modelo de negócio 
está no alcance de muitas 
empresas, até das mais 
tradicionais. 

Uma primeira etapa para 
essa transformação é o 
movimento D2C (em por-
tuguês, direto ao consumi-
dor), que é uma tendência 
em vários setores que 
sempre tiveram terceiros 
atuando. Esse conceito 
elimina intermediários e 
prevê a venda direta ao 
consumidor, o que ajuda na 
estratégia de coletar dados 
desse cliente e oferecer uma 
experiência melhor. 

A ordem agora é apostar 
na plataforma de economia 
para substituir o modelo de 
negócios autossuficientes, 
que estão ultrapassados. 
É preciso pensar em uma 
estratégia de migração para 
o novo modelo pelo menos 
de forma parcial, usando 
os recursos já existentes e, 
ou, presentes no mercado 
ou desenvolvendo novas 
plataformas. 

Há diferentes metodolo-
gias para avaliar qual parte 
dos negócios da empresa 
podem ser “plataformiza-
dos”, avaliando, por exem-
plo, qual valor é trocado 
entre os stakeholders, se 
existem já plataformas no 
mercado a ser desfrutadas, 
entre outros detalhes. 

O mais importante de 
tudo é entender que um 
projeto de sucesso baseado 
na “platafomização” precisa 
ser centrado na adoção de 
uma abordagem API First, 
que coloque as Interfaces de 
Programação de Aplicações 
no centro da estratégia da 
empresa para desenhar 
produtos e serviços que 
explorem e desfrutam os 
ecossistemas digitais, re-
desenhando e inovando a 
cadeia de valor. 

Lembrando que a API 
First é uma mudança de 
pensamento e não apenas 
uma tecnologia, ou seja, é 
como o negócio pensa e se 
expressa via um software. 
Portanto, é primordial o en-
tendimento de que a empre-
sa não precisa estar entre as 
maiores, mas é necessário, 
se não mandatório, seguir o 
caminho delas para poder se 
destacar no mercado.

 
(*) - É CEO Latam (Brasil e Argentina) 
da Engineering, companhia global de 

TI e Consultoria especializada  
em Transformação Digital  

(www.engdb.com.br).

Filippo Di Cesare (*)

Solução de governança de privacidade de dados 
para gestão e auditoria automatizada da LGPD

@A NAI-IT, software house brasileira, anuncia a oferta de seu 
software de auditoria automatizada para governança de priva-

cidade, análises cruzadas de dados e perfis, e mitigação de riscos 
para médias e grandes empresas. A solução Nai Data Discovery, 
como o próprio nome destaca, habilita as empresas no processo 
de identificação e tratamento de dados corporativos sensíveis por 
meio de robotização, acelerando e garantindo a conformidade dos 
negócios, enquanto evita perdas. De acordo com o CEO da Nai-
-it, Norberto Tordin, o maior diferencial para as grandes e médias 
corporações é a flexibilidade de implementação da solução de for-
ma autônoma ou integrada com qualquer sistema existente - seja 
qual for o fornecedor -, de maneira que as ações automatizadas de 
onboarding e offboarding agreguem agilidade e inteligência para o 
negócio, graças à robotização e regras estabelecidas aos processos 

(www.nai-it.com.br).

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

para o mês de agosto. Ministradas por educadores da Universidade 
de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp) e Uni-
versidade do Estado do Amazonas (UEA), a agenda conta com um 
total de 36 atividades com foco em tecnologia, incluindo progra-
mação, games, inteligência artificial e prototipagem. A novidade da 
grade é o curso de Introdução à Estatística para Ciência de Dados, 
que acontece presencialmente em Manaus nos dias 29 e 30. Os 
interessados também poderão se inscrever em aulas de Internet 
das Coisas, conceitos e práticas do Design Thinking, Inteligência 
Artificial com foco no Deep Learning, Prototipação no-code e 
Programação com as linguagens Phyton, CSS e HTML. Além disso, 
a Jornada Fullstack, que começa no dia 9 e é totalmente remota, 
traz conteúdos diversos sobre Backend, incluindo laboratório 
e integração de serviços. As atividades do Samsung Ocean são 
totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os 
interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com 
ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download 
na Play Store.

SoftExpert firma parceria com DocuSign

@A SoftExpert, fornecedora global de soluções para a excelência 
na gestão, e a DocuSign, líder mundial em gerenciamento para 

assinatura eletrônica, anunciam parceria estratégica para ajudar 
empresas da América Latina a acelerarem a transformação digital, 
oferecendo soluções integradas para simplificar de ponta a ponta os 
processos envolvendo assinatura de documentos. Com a integração 
entre o SoftExpert ECM - ferramenta para gestão do conteúdo cor-
porativo e o DocuSign eSignature – plataforma de assinatura eletrô-
nica, os clientes da SoftExpert passam a contar com a assinatura de 
documentos como contratos, acordos e ordens de compra direto no 
sistema, sem a necessidade de imprimir ou digitalizar cópias físicas.

Atividades gratuitas de capacitação tecnológica

@O Samsung Ocean, programa de capacitação e inovação tecno-
lógica da Samsung, anuncia a agenda de aulas e cursos gratuitos 

Como garantir a segurança  
e melhorar a UX  

durante os jogos online?
Com o aumento das vendas de jogos e consoles, o mercado de games segue aquecido até 2023. 
Dispositivos de proteção de energia como Nobreaks se tornam peça fundamental para garantir 
a segurança dos PCs Gamers contra falhas de energia, melhorando a experiência do jogador e 
preservando os investimentos

A indústria global de games mo-
vimentou US$ 175,8 bilhões em 
2021, e deve seguir aquecida até 

2023, de acordo com os últimos dados 
consolidados da Newzoo, consultoria 
holandesa especializada em análises 
sobre o mercado de games. Apesar 
desse montante representar uma pe-
quena queda de -1,1% em comparação 
a 2020, a expectativa é que o segmento 
movimente mais de US$ 200 bilhões 
até o próximo ano.

Nesse mercado em ascensão, no en-
tanto, quem costuma jogar online sabe 
que o investimento é gigante, o que exi-
ge todo um cuidado para manter os PCs, 
consoles e outros periféricos gamers 
funcionando em perfeitas condições. 
Isso porque, como qualquer aparelho 
eletrônico, essas máquinas possuem 
uma vida útil, que varia conforme os 
cuidados de conservação tomados pelo 
jogador.

“O mercado de games no Brasil 
evoluiu muito e se profissionalizou, 
o que fez com que o consumidor fi-
casse mais atento à preservação dos 
seus investimentos. Nesse sentido, 
o nobreak hoje se tornou uma peça-
-chave tão importante na hora de 
jogar quanto o computador. Além de 
proteger os PCs e consoles contra as 
instabilidades da rede elétrica, que 
diminuem a vida útil das máquinas, 

garantir a segurança e o funcionamento 
correto destes aparelhos de alto custo, 
que são muito sensíveis a eventuais 
descargas elétricas”, explica.

Além de integrar as funções de filtro 
de linha e estabilizador, o nobreak do 
tipo Senoidal também conta com uma 
bateria que oferece autonomia para que 
consoles e computadores continuem 
operando, mesmo quando ocorre a 
falta de energia. “A duração da auto-
nomia vai depender da quantidade de 
dispositivos conectados ao nobreak, 
mas caso o jogador queira aumentá-
-la por até uma hora ou mais, basta 
incluir módulos externos de bateria 
no equipamento. Com isso, é possível 
ganhar tempo suficiente para encerrar 
partidas online e salvar o progresso 
feito no jogo com segurança, sem afetar 
o seu desempenho”, conclui Al Shara.

os nobreaks asseguram ao jogador 
uma boa experiência, evitando a in-
terrupção das partidas ocasionadas 
pela falta de energia, muito comuns 
em determinadas épocas do ano em 
um país com dimensões continen-
tais”, afirma Pedro Al Shara, CEO 
da TS Shara.

De acordo com o CEO da TS Shara, 
o mercado Gamer tem se mostrado 
tão promissor que nos últimos anos 
a empresa tem dedicado uma linha 
específica para atender o segmento. 
“O nobreak do tipo Senoidal é o mais 
indicado para trabalhar com máquinas 
de alto desempenho, como é o caso dos 
PCs gamers, porque foi desenvolvido 
para equalizar e equilibrar as ondas em 
seu formato mais puro. Ou seja, esse 
tipo de nobreak acaba padronizando 
o fornecimento de energia a fim de 
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Itens que não podem faltar na mochila de um nômade digital
Os trabalhos remotos e híbridos deixaram 

de ser um benefício que algumas empresas 
ofereciam a seus funcionários para passar a 
ser uma condição de permanência e relevância 
no mercado. Mesmo antes da pandemia, com-
panhias permitiram regimes de alternância 
de presença entre casas e escritórios como 
forma de manter a qualidade de vida dos co-
laboradores, durante os cinco dias da semana.

 
Mas a pandemia nos mostrou que o home 

office não só é possível de ser feito como tam-
bém, se executado da maneira correta pode 
acarretar a níveis ainda maiores de rendimento 
e entregas para aqueles que se preparar direito. 
Neste sentido, os nativos digitais – geração de 
profissionais jovens que já nasceram na era 
digital - têm uma enorme vantagem: o fato de 
já conhecerem e estarem acostumados com a 
ferramentas, recursos e rotinas que garantem 
que entregas profissionais podem ser feitas na 
mesa do escritório ou na espreguiçadeira da 
piscina de uma bela pousada.

 
Com a chegada do inverno, listamos abaixo 

alguns itens que não devem faltar no seu kit 
de trabalho remoto, caso deseje passar o 
mês que vem em alguma praia ou montanha 
e desempenhar suas tarefas em literalmente 
qualquer local do mundo.

 
Webcam HD – Para a nossa sorte as câmeras 

digitais evoluíram muito: melhoraram suas 
resoluções de imagem e áudio e diminuíram de 
tamanho. Nas videoconferências uma imagem 

e garanta a integridade dos seus arquivos. 
Desta forma você garante a circulação dos 
seus trabalhos e faz com que suas planilhas e 
apresentações sejam compartilhados com seus 
colegas de maneira rápida e universal, sem a 
necessidade de anexos ou uploads pesados.

 
Proteção para seus ouvidos – Sejam 

fones de ouvidos com recursos de noise can-
celing (cancelamento de ruídos) ou protetores 
auriculares convencionais, ter a opção de ficar 
alheio aos sons externos pode ser decisivo em 
situações que demandam concentração e foco. 
Além disso, nas rotinas de reuniões virtuais 
o cancelamento inteligente de ruídos pode 
ser ativado, isolando virtualmente distrações 
para que você e os outros participantes sejam 
privados de ruídos como o de latidos, carros 
ou crianças.

Tenha uma mochila impermeável – Esta 
última dica pode parecer menos convencional, 
mas ela faz muito sentido para quem ama a 
estrada. A forma com que você carrega seus 
equipamentos vai determinar sim, quanto tem-
po de vida suas ferramentas terão. Mochilas 
profissionais de aventuras evitam que seus 
equipamentos tomem chuva, neve e umidade. 
Seja na garoa da Inglaterra ou na maresia 
do Havaí, um equipamento bem protegido 
vai durar mais e te levar mais longe no seu 
próximo beach office.

(Fonte: Nicolas Andrade é Diretor de Relações 
Governamentais do Zoom na América  

Latina e na Espanha).

clara e definida te ajuda nas apresentações e 
permite clareza não apenas em sua expressão 
corporal, mas também na sua voz. Hoje já é possí-
vel usar também as lentes de seu celular, tablets 
ou até mesmo câmeras super portáteis esportivas 
como interface de imagens nas reuniões. Para 
melhorar ainda mais sua imagem na tela vale a 
pena investir em um tripé de iluminação também.

 
Cabo Ethernet – Pode parecer antiquado, 

mas o bom e velho cabo de ethernet garante a 
sua presença de maneira estável nas reuniões 
online, em especial em ambientes com sinal 
fraco de wi-fi. Um cabeamento não muito longo 
pode ser conectado diretamente ao roteador de 
onde quer que você esteja e te garante uma na-
vegação sólida para suas demandas do dia a dia.

 
Um bom Power Bank – Esqueça dos power 

banks vendidos nas lojas de muamba dos centros 
urbanos. Faça um favor a si mesmo e garanta um 
kit profissional que não te deixe na mão. Alguns 
modelos oferecem inclusive lanterna e espaço 
para armazenamento de arquivos e conseguem 
fornecer muitas horas de alimentação para seu 
computador. Ter bateria de sobra não é apenas 
estratégico. É uma vantagem que pode significar 
a diferença entre o sucesso ou o fracasso na sua 
próxima aventura off the grid.

 
Espaço na nuvem – O armazenamento em 

nuvem é mais seguro, conveniente e barato 
do que o feito em mídias físicas (e ainda tem o 
benefício de não ocupar espaço na sua mochila). 
Faça uma conta em algum serviço de cloud 
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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.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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: TULIO D'AMBROSIO, de nacionalidade brasileira, profissão médico ve-
terinário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/09/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcus D'Ambrosio e de Lenice 
Marçuli D'AMbrosio. A pretendente: CAROLINA AGUILAR DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profissão médica veterinária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (28/10/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Douglas Fortunato de Souza e de Viviane Aguilar de Souza.

O pretendente: RAFAEL CAMPÃO PIRES FERNANDES, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/09/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Augusto Antonio Pires 
Fernandes e de Mercedes Campão Pires Fernandes. A pretendente: DEBORA GUANDA-
LINI DIBI, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (09/09/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de William Dibi e de Maria Aparecida Guandalini Dibi.

O pretendente: FABIO LUIZ GONÇALVES RAMOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão representante de vendas, estado civil divorciado, nascido em Niterói - RJ, no dia 
(16/10/1965), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Darcy 
Baptista Ramos e de Gercy Gonçalves Ramos. A pretendente: MARINA TOJAR MELO, 
de nacionalidade brasileira, profissão securitária, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (18/07/1966), residente e domiciliada em Mauá - SP, filha de Arnaldo 
Melo e de Diva Tojar Melo. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° do Artigo 67, 
da Lei 6015/77, pelo Artigo 20, I tem III, alínea ''b" da Lei 14.382/22, deixo de encaminhar 
Edital de Proclamas para afixação e publicidade ao Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/11/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elton Quintaneiro e de Matilde 
Gimenez Moya Quintaneiro. A pretendente: GABRIELA CRUDELI MOLEIRO LIMA, de 
nacionalidade brasileira, profissão nutricionista, estado civII solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (04/11/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Gerson de Araujo Lima e de Elenilze Moleiro Lima.

 
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

A pretendente: MICHELE JANI DA CONCEIÇÃO SILVA, profissão: psicóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santa Isabel - SP, data-nascimento: 07/02/1984, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Léssio da Penha Silva e de Janete 
Jani da Conceição Silva. A pretendente: SARA CRISTINA DA SILVA MENDES, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Luís - MA, data-nascimento: 
26/03/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Josenildo Mendes 
e de Isabel Cristina Alves da Silva. R$ 15,99

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: GEMILSON DE SOUZA SANTOS, profissão: divorciado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em São Félix, Santa Maria da Vitória, BA, data-nascimento: 18/12/1976, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Ferreira dos 
Santos e de Josefina Oliveira Souza Santos. A pretendente: MARIEL DRIELLY LOPES 
RIBEIRO, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: em Bom Jesus da 
Lapa, BA, data-nascimento: 15/12/1996, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Josué do Rego Ribeiro e de Magda Vanusa Araújo Lopes.

O pretendente: FELIPE SCHULZE MARQUES, profissão: analista de SI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 18/11/1995, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcos Pereira Marques e de 
Andrea Schulze Negri. A pretendente: JULIANA MARTINS ALVES, profissão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nasci-
mento: 18/05/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Claudemir Alves e de Luzia Martins Alves.

O pretendente: BRENER LIMA VASCONCELOS, profissão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 22/06/1992, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Elson Josué Moreira 
Vasconcelos e de Ivone de Lima Vasconcelos. A pretendente: CAMILA PEREIRA DE 
OLIVEIRA, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 19/10/1994, residente e domiciliada em Pe-
nha de França, São Paulo, SP, filha de Eudes Donizete Garcia de Oliveira e de Estelita 
Pereira de Oliveira.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Apesar disso, os inci-
dentes de segurança 
relatados com frequ-

ência nos últimos meses estão 
aumentando as incertezas 
quanto à confiabilidade destes 
ambientes e abrindo espaço 
para soluções como a indexa-
ção de dados e a criptografia, 
que ampliam as possibilidades 
de avanço para corporações 
que não podem, por motivos 
de compliance ou de regula-
ção, ou não querem ir para a 
nuvem por opção estratégica.

Uma pesquisa recente pu-
blicada pelo Uptime Institute, 
entidade reconhecida pela 
criação e administração do 
Padrão de Nível de Topologia e 
Sustentabilidade Operacional, 
por suas Certificações e pelas 
análises de Gerenciamento e 
Operações de Data Center, 
detectou que apenas um 

Os incidentes de segurança estão aumentando as incertezas 
quanto à confiabilidade destes ambientes.

Segurança na nuvem: soluções de 
compressão e armazenamento de dados
Não há dúvida de que a migração para a nuvem, como uma das colunas da transformação digital, segue sua marcha alcançando índices de crescimento 
constantes a cada mês

em cada sete gerentes de TI 
(14%) consideram o ambiente 
cloud resiliente o suficiente 
para executar todas as suas 
cargas de trabalho.

Além disso, a mesma pro-
porção diz que a nuvem não 
é resiliente o suficiente para 
executar nenhuma de suas 
cargas de trabalho. Outros 
32% dizem que a nuvem só 
é resiliente o suficiente para 
executar algumas de suas 
cargas de trabalho.

Para o diretor de engenha-
ria da Stone Age, Vicente 
Pinheiro, apesar de toda a 
efervescência em torno das 
discussões sobre a adoção 
de nuvens, também existe 
procura por oportunidades de 
uso estratégico de ambientes 
físicos protegidos.

“Se por um lado a eliminação 
dos data centers internos traz 

de grandes corporações neste 
momento estejam avaliando 
com muita atenção a possibili-
dade de otimizar seu processo 
legado ao invés de partir para 
uma mudança radical de infra-
estrutura”, explica. “A nossa 
solução combina elementos de 
compactação e indexação de 
dados visando oferecer a econo-
mia de espaço necessária para 
grandes corporações”, conclui. 

Este tipo de solução permite 
o armazenamento de arquivos 
de áudio, vídeo, imagens, 
PDFs e documentos com re-
dução do volume por meio da 
compressão de dados de até 
97% com acesso em tempo 
real, gerando uma grande 
economia de recursos com 
storage e agilidade no acesso 
aos arquivos, que muitas vezes 
necessitam ser recuperados 
rapidamente.

Segundo o CEO da Stone 
Age, Fernando Guimarães, a 
expectativa da empresa é de 
alcançar um crescimento de 
30% neste ano em relação ao 
resultado financeiro de 2021, 
marcando o início de um avan-
ço vertiginoso da companhia. 
“Nosso portfólio se mostrou 
absolutamente resiliente du-
rante a pandemia, levando 
inclusive a empresa a crescer 
7% em 2021, quando a maioria 
das empresas tiveram prejuízo 
e lutaram para sobreviver. 

Agora que a atividade econô-
mica começa a retomar um nível 
de normalidade, notamos no 
primeiro semestre uma quan-
tidade significativa de projetos 
sendo retomados e acreditamos 
no início de um forte ciclo de 
crescimento”, conclui. - Fonte 
e outras informações: (https://
www.stoneage.com.br/).
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vantagens como a redução 
de custos e a agilidade para 
expansão de uso, por outro 
lado, algumas organizações 
ainda preferem ser cautelosas 
com dados de determinados 

processos críticos, principal-
mente quando o tema vaza-
mento de dados permanece 
em evidência. 

Desta forma, é natural que 
muitos tomadores de decisão 

 

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:

GABRIEL LOURENÇO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de loja, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.174 CASA VERDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e nove (16/07/1999), residente e 
domiciliado Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 339, apartamento 97, CEP: 08270000, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Luis Siqueira 
Nunes da Silva e de Sandra Regina Vieira. ANA CAROLINA OLIVEIRA MELO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/441.FLS.068-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de dois mil e quatro (25/03/2004), residente e do-
miciliada Rua Janari, 57, casa 01, CEP: 03576170, Jardim Santa Maria, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Flavio Carlos Melo e de Angela Maria Oliveira Lins.

TIAGO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente operacional, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/576.FLS.218 1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (24/10/1993), residente e domiciliado Rua Jorge Amado, 171, CEP 08583-630, 
Parque Piratininga, Itaquaquecetuba, neste Estado, SP, filho de João Amancio Silva e de 
Zuleide Ferreira da Silva. JESSICA ALVES BERNARDINO, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/142.FLS.150 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e um (28/04/1991), 
residente e domiciliada Rua Amanari, 435, CEP 08247-060, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Bernardino Filho e de Ione Barbosa Alves.

EDSON SANTOS DE GOES, estado civil solteiro, profissão técnico de enfermagem, 
nascido em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/001.FLS.024-RIBEIRÃO/PE), 
Palmares, PE no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e três (20/03/1993), 
residente e domiciliado Rua Creso, 18, casa 02, CEP 08215-020, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Elcio José de Goes e de Aurileide Santos da Silva. QUEILA BAR-
BOSA FERREIRA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/168.FLS.099V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de 
mil novecentos e noventa e dois (18/09/1992), residente e domiciliada Rua Creso, 18, 
casa 02, CEP 08215-020, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliton Geraldo Ferreira 
e de Paula Aparecida Barbosa Ferreira.

JEFFERSON FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no 
Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.297 PARI/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e nove (22/09/1999), residente 
e domiciliado Rua Lucas Auvera, 120, CEP 08255-420, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Lopes da Silva e de Regina Lima 
Ferreira. KEMILLY PEREIRA SERVIAN, estado civil solteira, profissão autônoma, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/096.FLS.257-PARELHEIROS/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e três (24/08/2003), residente e domiciliada 
Rua Lucas Auvera, 120, CEP 08255 420, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Caceres Servian e de Aline Pereira Estevam.

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de estoque, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/131.FLS.159V-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e sete 
(20/01/1997), residente e domiciliado Rua Paulo de Veras, 72, casa 03, CEP 08275-400, Jar-
dim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Daniel dos 
Santos e de Patricia Araújo Frazão dos Santos. RITA DE CASSIA DOS SANTOS MENEZES, 
estado civil solteira, profissão atendente de balcão, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/077.FLS.157V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e noventa e um (05/09/1991), residente e domiciliada Rua Paulo de Veras, 72, 
casa 03, CEP 08275-400, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel de Menezes Sobrinho e de Maria Eliana dos Santos Menezes.

ANDREY MURILO RUFINO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão estudante, nas-
cido em Carapicuíba, neste Estado (CN:LV.A/225.FLS.145 CARAPICUÍBA/SP), Carapi-
cuíba, SP no dia trinta de agosto de dois mil e dois (30/08/2002), residente e domiciliado 
Avenida Marginal, 2269, CEP 06395-010, Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba, 
neste Estado, SP, filho de Sidnei Santos de Jesus e de Marcia Maria Rufino de Jesus. 
THAUANY DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.137 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de abril de dois mil e quatro (13/04/2004), residente e domiciliada 
Rua João Dias da Motta, 120, CEP 08290-400, Vila Carmosina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Jair da Silva e de Maria de Fatima Jesus dos Santos da Silva.

HELIO SANCHES MORENO, estado civil divorciado, profissão ajudante de motorista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecen-
tos e sessenta e cinco (20/07/1965), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco 
Munhoz Filho, 05, B, CEP 08280 000, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Nelson Sanches Moreno e de Nadir Sanches. ARLETE REGINA SOAVE, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro (16/09/1964), residente 
e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 05, B, CEP 08280 000, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Soave e de Erminda Pina Soave.

ADALBERTO GOMES, estado civil divorciado, profissão montador de móveis, nascido 
em Andirá, Estado do Paraná, Andirá, PR no dia oito de outubro de mil novecentos e 
setenta e quatro (08/10/1974), residente e domiciliado Rua Germano Limeira, 208, CEP: 
08270520, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfeu Gomes e de 
Dirce Aparecida Aguiar Gomes. CLÁUDIA DA SILVA FERMINO, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
onze de novembro de mil novecentos e oitenta e um (11/11/1981), residente e domicilia-
da Rua Francisco Jorge da Silva, 274, CEP: 08280430, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elisiário Fermino e de Aparecida da Silva Fermino.

ELIAS ANSELMO DE PAULA, estado civil solteiro, profissão servidor público estadual, 
nascido neste Distrito (CN:LV-A-040,FLS.039 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de maio de mil novecentos e sessenta e oito (06/05/1968), residente e domiciliado 
Rua José Oiticica Filho, 843, casa 02 CEP:08210-510, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José Cicero de Paula e de Lazinha Pinto de Paula. ADRIANA RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV-A 153,FLS.219-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo 
André, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta e dois (01/05/1972), 
residente e domiciliada Rua José Oiticica Filho, 843, casa 02, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos Rodrigues da Silva e de Vilma Rosa Rodrigues da Silva.

THIAGO LIMA DE NOVAES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em San-
to André, neste Estado (CN:LV.A/225.FLS.176 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia vin-
te e um de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (21/01/1995), residente e domiciliado 
Avenida Moisés Maimônides, 128, apartamento 65, CEP: 08041520, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Ribeiro de Novaes e de Sandra Ferreira Lima. ANA CAROLINE 
OLIVEIRA BARRETO, estado civil solteira, profissão operadora de atendimento nível I, nas-
cida neste Distrito (CN:LV.A/161.FLS.215V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesse-
te de maio de mil novecentos e noventa e dois (17/05/1992), residente e domiciliada Avenida 
Moisés Maimônides, 128, apartamento 65, CEP: 08041520, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio de Souza Barreto e de Eunice Silva Oliveira Barreto.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

or
na

l E
m

pr
es

as
 &

 N
eg

óc
io

s 
Lt

da
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 1

AC
A-

EE
27

-B
FF

4-
3B

AF
.




