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A taxa de turnover em uma empresa é usada para medir a rotati-
vidade dos colaboradores, ou seja, a quantidade de contratações e 
demissões em um período determinado.   

Quatro dicas para reduzir o turnover no setor  
da saúde
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Otimizar o tempo na realização de tarefas e realizá-las com a mesma 
eficiência é o objetivo de todo profissional que busca crescimento e 
reconhecimento em seu local de trabalho, mas, muitas vezes, acabam 
se deparando com dificuldades na rotina e ficam improdutivos, preju-
dicando o próprio desempenho.   

“To do lists”: como otimizar melhor o tempo 
e dividir as demandas

Pagar contas, fazer transferências, receber um Pix  ou pedir um 
empréstimo. Essas são algumas das inúmeras transações financeiras 
que fazem parte do dia a dia do brasileiro.    

Cadastro Positivo: como manter seu nome 
com crédito na praça

Uma campanha promocional de uma grande marca usando chatbots 
para dialogar com os participantes pode coletar dados pessoais de mi-
lhões de pessoas que preenchem o cadastro para poderem participar 
da ação de marketing.    

LGPD: como coletar corretamente os dados 
pessoais via chatbots
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Cloud x on-premise: será que é preciso 
partir para um único caminho?

A transformação digital e a evolução 
da tecnologia levaram a diversas 
mudanças no gerenciamento de 
armazenamento de dados, e as 
empresas estão buscando formas 
de otimizar as operações com base 
nessas informações, aumentando 
a eficiência, aprimorando a 
mobilidade, flexibilidade e 
agilidade. 

Muitas empresas estão, por sua vez, 
analisando e comparando diferentes 

modelos de infraestruturas de TI, incluin-
do cloud x on-premise, e quais são seus 
principais benefícios para cada tipo de 
processo. Toda solução de software precisa 
“morar” em algum lugar – estar hospedada 
em algum tipo de servidor, seja na nuvem 
ou nas instalações da empresa. 

Embora a nuvem esteja ganhando popu-
laridade rapidamente nos últimos anos, a 
migração total das aplicações nem sempre 
é a escolha ideal para todos os negócios. 
Em alguns cenários, um servidor local é 
obrigatório e, em outros, a melhor aborda-
gem é a híbrida, onde partes dos dados são 
armazenadas localmente, enquanto outras 
são acessadas por meio de um serviço de 
nuvem de terceiros. 

Qual é a melhor opção? Será que a 
resposta está no meio termo?

Por que o modelo híbrido faz senti-
do? - De acordo com a Gartner, até 2025, 
85% das estratégias de infraestrutura 
integrarão opções de entrega on-premise, 
colocation, cloud e edge computing, em 
comparação com 20% em 2020. O ge-
renciamento de dados em nuvem híbrida 
desempenhará um papel fundamental na 
identificação, unificação, aproveitamento 
e análise de dados que serão armazenados 
em locais on-premise e externos.

 
O modelo híbrido faz sentido até por-

que a maioria das empresas já conta com 
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investimentos em hardware on-premise 
e, muitas vezes, vale a pena aproveitar 
esse data center da maneira mais eficiente 
possível. O que se decide hoje (nuvem 
pública e privada) pode nem sempre ser a 
melhor solução para novas demandas que 
surgem amanhã. 

Ao adotar uma abordagem de nuvem 
híbrida, na qual a infraestrutura on-premise 
atua como a nuvem pública, as empresas 
podem desfrutar de maior flexibilidade e o 
melhor dos dois mundos, ao mesmo tempo 
em que aproveitam melhor as funcionali-
dades e reduzem custos.

 
Normas podem determinar modelo a 

seguir - Um bom exemplo da importância 
de avaliar com cuidado o modelo de nuvem 
é a necessidade de atender a normas como 
a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), 
em vigor no Brasil, e a GDPR (General 
Data Protection Regulation), na Europa, 

que regulam o uso de tratamento de dados 
pessoais.

 
Nesse cenário, a nuvem híbrida faz mais 

sentido: as empresas podem optar por reter 
dados confidenciais on-premise com total 
segurança, controle e autoridade, enquanto 
transferem outros dados e cargas de trabalho 
essenciais aos negócios para a nuvem pública.

 
Como as normas de tratamento de dados 

pessoais estão forçando as organizações a 
aumentar seus padrões de segurança de 
informações, mesmo a nuvem híbrida deve 
fornecer funcionalidades de catalogação, 
auditoria e rastreamento, além de prote-
ger o acesso a dados com recursos como 
controles de acesso baseados em função.

 
Qual o melhor caminho? - Às vezes, 

o melhor caminho é aquele que combina 
os elementos dos dois modelos: cloud e 
on-premise. Não há uma regra que obri-
gue que todo o seu conjunto de dados 
ou infraestrutura precise ser hospedado 
exclusivamente na nuvem ou on-premise. 

Você pode usar os dois ao mesmo tempo 
– por exemplo, você pode manter dados 
confidenciais e privados em infraestrutura 
on-premise, mas implantar a maioria de 
seus outros sistemas e aplicativos na nuvem 
para torná-los facilmente acessíveis para 
clientes ou colaboradores.

 
A infraestrutura de nuvem híbrida pode 

permitir que você mude algumas das cargas 
de trabalho e faça uso da escalabilidade e 
facilidade de acesso da nuvem, mas com 
melhor segurança e maior grau de controle 
sobre seus sistemas do que no caso de uma 
infraestrutura somente em nuvem. 

Você também pode equilibrar seus 
custos de curto e longo prazo. Com uma 
boa estratégia, você poderá aproveitar ao 
máximo os benefícios de todos os modelos.

(Fonte: Ricardo Perdigão é diretor da Tecnocomp 
(https://tecnocomp.com.br/).
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Especialistas falam sobre a realidade  
tributária no metaverso

@Pesquisas apontam que o metaverso e as NTFs estão cada dia 
mais presentes na vida das pessoas e das empresas. Segundo 

levantamento anual da Accenture Technology Vision, para 78% 
dos executivos no Brasil, o mundo virtual terá impacto positivo em 
seus negócios. Já o Instituto Ipsos revela que 60% dos brasileiros 
estão otimistas em relação às novas possibilidades. Para falar sobre 
as questões tributárias, um dos temas reais que afeta esse mundo 
virtual, o advogado Daniel Moreti, doutor e mestre em Direito 
Tributário pela PUC/SP, professor de Direito Tributário (IBMEC, 
IBET, EPD, ESA, EBRADI), Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas 
do Estado de São Paulo e membro da Comissão de Direito Tributário 
da OAB/SP – Subseção Pinheiros, participa do evento “Horizontes 
da tributação no metaverso e NTFs”, promovido pelo Ibmec São 
Paulo (https://blog.ibmec.br/eventos/horizontes-da-tributacao-no-
-metaverso-e-ntfs/).    Leia a coluna completa na página 6
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AS NOvAS 
DINâMICAS 
DA 
CONSTRuçãO 
DE MARCA

    Leia na página 4

Foto: Antônio Cruz

Rio permite cães e gatos em supermercado
O Rio de Janeiro é a primeira cidade brasileira a ter a rede su-

permercadista pet friendly, ou seja, amiga dos animais domésticos. 
O Decreto 51.262 do prefeito carioca, Eduardo Paes, entrou em 
vigor na última sexta-feira (5) e torna bem-vinda a entrada e a 
circulação de animais domésticos nesses estabelecimentos. O 
presidente da Asserj, Fábio Queiróz, estimou que a adesão vai 
ser boa. Lembrou que é comum em outros países, sobretudo 
nos Estados Unidos, cães e gatos acompanharem seus tutores 
nas idas aos supermercados. As normas estabelecidas preveem 
a necessidade do tutor apresentar certificado de vacinação e 
comprovante de vermifugação, o que terá de ser exigido pelos 
mercados, que deverão, ainda, manter os ambientes de circulação 
comum sob constante vigilância e higienização (ABr).    Leia 
a coluna completa na página 5
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O PROPóSITO E O COMPROMISSO SãO FuNDAMENTAIS 

Colesterol alto
O presidente da Sociedade Brasileira 

de Diabetes, Daniel Kendler, lembrou, 
no Dia Nacional de Prevenção e Contro-
le do Colesterol, comemorado ontem 
(8), que o excesso dessa gordura no 
organismo é um dos principais fatores 
de risco para doenças cardiovasculares, 
como infarto e acidente vascular cere-
bral (AVC) ou derrame. Cerca de 40% 
da população brasileira têm colesterol 
elevado, de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (ABr). 
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Práticas abusivas na 
indústria de eventos 

pós-pandemia

Em período de 
pós-pandemia, é 
claramente perceptível 
o aumento dos 
eventos, após o forte 
impacto da Covid-19 
nesse segmento

Contudo, embora a 
retomada das ativi-
dades seja um bom 

sinal para a economia, não 
se pode esquecer de que 
as regras legais aplicadas 
estão vigentes e devem ser 
respeitadas pelos fornece-
dores. Surpreendentemen-
te tomamos conhecimento 
de situações por canais 
de comunicação e até por 
pessoas próximas de pro-
blemas existentes no pós
-pandemia, especialmente 
no segmento de festas, 
sejam elas de casamento, 
aniversário, etc.

Diversos prestadores de 
serviços procuram alterar 
as bases contratuais cele-
bradas, muitas vezes antes 
da pandemia, poucos dias 
antes do evento ou até pou-
cas horas da sua realização, 
numa prática claramente 
abusiva ao prevalecer-se 
sobre a fragilidade do con-
sumidor naquele momento, 
a fim de obrigá-lo a contratar 
novos serviços ou arcar com 
custos adicionais que su-
postamente teriam surgido 
momentos antes do evento 
contratado.

Por exemplo, um serviço 
de bar contratado para 
uma festa de casamento 
com quantidade de público 
determinada há meses ou 
até anos, pratica conduta 
abusiva ao informar dias 
antes da celebração a ne-
cessidade de mais pontos 
de distribuição de bebidas, 
ou seja, a contratação adi-
cional de profissionais, sob 
a justificativa de atender 
adequadamente o público, 
sob pena de não garantir a 
qualidade do atendimento.

Ora, é claro que o forne-
cedor ao ofertar o serviço 
já deve garantir condições 
mínimas de qualidade, caso 
contrário sequer poderia 
ofertá-lo, mas opta em fazer 
tal afirmação de não garantir 
o atendimento de qualidade 
como argumento de pressão 
para que os noivos sejam 
persuadidos a contratar 
esse adicional. Numa hipó-
tese do casal assumir a não 
contratação de uma equipe 
adicional, certamente o 
fornecedor não assinaria 
um termo declarando que 
não se comprometeria com 
a qualidade do serviço. 

E o mais incrível é que essa 
prática tem sido comum 
com grandes prestadores, 
felizmente não todos, apro-
veitando-se da situação, 
especialmente de casais 
que esperaram mais de dois 
anos para a realização da 
celebração. Além do forne-
cedor não poder afirmar a 

impossibilidade de garantir 
a qualidade do serviço se 
o pacote adicional não for 
contratado, o consumidor 
pode exigir a obrigação 
contratualmente firmada, 
sob pena de rescindir o 
contrato, bem como obter 
a devolução dos valores pa-
gos, isso sem contar outros 
prejuízos que poderão ser 
apurados.

Logo, não basta contra-
tar um bom fornecedor, 
que seja recomendado e 
reconhecido no mercado, 
é necessário analisar as 
cláusulas contratuais com 
atenção, especialmente a 
parte das obrigações do 
prestador, a fim de evitar 
contradições e alguma mu-
dança brusca do contratado 
às vésperas da festa.

Não se nega a possibilida-
de de alterações no decorrer 
do contrato, seja por proble-
mas com fornecedores dos 
prestadores, dificuldades 
observadas quando dada 
vistoria da locação do es-
paço etc., mas é incomum 
para prestadores com ex-
periência em festas, como 
de casamento, a alteração 
de aspectos essenciais do 
contrato pouco antes da 
celebração.

Assim, ao prevalecer-se da 
fragilidade do consumidor 
neste momento e exigir 
vantagem econômica e 
manifestamente excessi-
va, caracteriza-se prática 
abusiva, podendo o consu-
midor reclamar nos órgão 
de proteção e defesa do 
consumidor, bem como plei-
tear uma indenização pelo 
prejuízo material causado 
pela alteração contratual, 
além do eventual prejuízo 
moral, pelo dano psicológico 
em ter que alterar as bases 
contratuais e arcar com um 
custo adicional repentina-
mente e sem justo motivo.

E aos prestadores, estes 
devem cumprir as regras 
do Código de Defesa do 
Consumidor e sempre que 
houver a necessidade de al-
teração contratual, situação 
plenamente possível, nada 
veda a tratativa com seu 
cliente numa possibilidade 
de adaptação contratual, 
porém, após celebrado o 
contrato, um eventual erro 
do fornecedor não pode 
gerar ônus ao consumidor. 

O consumidor contrata 
prestadores de serviços na 
certeza de que tais profis-
sionais são conhecedores 
do mercado e especialistas 
em prever uma boa e ade-
quada celebração. Alguns 
consumidores contratam 
até assessores, para que o 
evento seja devidamente 
organizado e não surjam 
problemas como os narra-
dos, mas a responsabilidade 
dos organizadores de festas 
é outro tema que ainda será 
abordado.

(*) - É professor de Direito do 
Consumidor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie Campinas.

Bruno Boris (*)

Se automação de processos (o uso de robotização e 
inteligência artificial) pode soar algo caro, distante, para 
pequenas e médias empresas, um novo conceito em voga, 
o da hiperautomação, tende a parecer inacessível para 
elas. Mas não é. Na verdade, não raro, a hiperautomação 
está presente em empreendimentos menores. O que falta 
é incorporar esse entendimento e implementar ações de 
maneira estratégica.

A avaliação é do pós-graduado em TI e em Análise e 
Projetos de Sistemas, Emauri Gomes Gaspar Junior, que 
acumula experiência de mais de 25 anos na área. Investi-
dor em empresas de tecnologia e cofundador da Run2biz, 
fabricante de software com unidade nos Estados Unidos 
e desenvolvedora de soluções em gestão de serviços de 
TI para empresas, ele defende a simplificação do conceito 
e a importância de se construir uma nova mentalidade 
sobre o assunto.

“Podemos definir ‘hiperautomação’ como o uso de um 
conjunto de tecnologias combináveis, voltadas a eliminar, 
ou minimizar, o trabalho manual. Com isso, acelerando 
e intensificando tarefas, e diminuindo o risco de erros”, 
define o especialista. “E a hiperautomação não é algo caro, 
absurdo, inacessível a pequenas e médias empresas”, 
acrescenta. Para ele, o que precisa haver é a compreensão 
de que gastar com boas tecnologias deve ser entendido 
como investimento que dá resultados. 

Assim, para pequenas e médias empresas, que dispõem 
de menor potencial de aportes, o recomendável é partir 
para a hiperautomação de forma estratégica e, grada-
tivamente, por etapas. “Não é de uma hora para outra. 
É aos poucos. Identificar aquelas tarefas prioritárias, 
que podem ter sua execução manual ou operacional 
substituídas para serem incrementadas por soluções 
em robotização e inteligência artificial. Ir combinando as 
tecnologias, as soluções, de acordo com as necessidades 
imediatas”, afirma.

O passo seguinte na estratégia de se tornar um em-
preendimento hiperautomatizado é aplicar o retorno do 
investimento inicial na hiperautomação de uma outra 
tarefa ou setor dentro do negócio. “Então, o pequeno 
empresário investe numa primeira etapa, alcança resul-
tados, e com esses resultados investe mais”, orienta o 
especialista.

Com a hiperautomação implementada, o pequeno e 
médio empresário pode direcionar os funcionários en-
carregados das antigas tarefas burocráticas, manuais ou 

Gastar com boas tecnologias deve ser entendido como 
investimento que dá resultados.

Pesquisa divulgada pelo 
Sebrae aponta que 
mais de 50 milhões de 

brasileiros sonham com uma 
outra possível saída: abrir 
o próprio negócio. Empre-
ender tem se tornado uma 
mudança radical de vida e 
sinônimo de sucesso. 

“Acredito que vivemos um 
tempo em que os brasileiros 
começaram a perceber que 
o enriquecimento, a vida 
melhor, o conforto que todo 
mundo sonha depende, 
na sua maioria, da própria 
pessoa”, afirma Douglas 
Andrade, empreendedor no 
ramo de vendas. Além da 
profissionalização, a busca 
por conhecimento e abertu-
ra ao novo injeta novidade no 
mercado, novas ideias, novos 
caminhos possíveis que dão 
à roda da economia um novo 
ar de alívio. 

“Nos últimos anos o in-
centivo ao empreendedor 
aumentou muito, mas o 
primeiro passo precisa ser 
da própria pessoa e acredito 
que passamos por um perí-
odo de consciência coletiva 
acerca de ser dono do pró-
prio negócio”, complementa 

Empreender tem se tornado uma mudança radical de vida e 
sinônimo de sucesso.

Muitas pessoas iniciam um cur-
so na universidade, se formam e 
começam a trabalhar na área pla-
nejada. Mas, no caminho, alguns 
percebem que não se adaptaram 
àquela profissão e não estão sa-
tisfeitos em atuar naquele setor, 
seja por uma escolha profissional 
precoce, falta de perspectiva de 
crescimento na carreira, propósi-
to, motivação ou, até mesmo, por 
algum fator externo.

De acordo com dados levantados 
pelo consultor Fredy Machado, 
cerca de 90% das pessoas estão 
infelizes em seus trabalhos e, mes-
mo diante desse cenário, muitos 

optam por continuar na área em 
que estão, mesmo que infelizes, 
para seguir cumprindo suas obri-
gações financeiras como aluguel, 
família ou qualquer outra despesa.

Para Alexandre Slivnik, vi-
ce-presidente da Associação 
Brasileira de Treinamento e 
Desenvolvimento (ABTD), que 
realiza cursos e palestras há vinte 
anos, nesse caso, uma ótima al-
ternativa para buscar a realização 
profissional é fazer uma transição 
de carreira. 

“Não se adaptar à sua área de 
atuação é muito comum e acon-
tece com uma frequência maior 

do que imaginamos. O primeiro 
passo, nesse caso, é fazer uma 
autoavaliação sobre o momento da 
sua carreira. Entenda os motivos 
por não ter gostado dessa experi-
ência e avalie como essa vivência 
pode colaborar para a sua nova 
escolha de profissão no futuro”, 
revela. O palestrante acredita que 
é necessário ponderar se realmen-
te é preciso fazer uma completa 
transição de carreira. 

“Nem sempre o descontenta-
mento com um emprego é sinal 
de infelicidade com a profissão. 
Pode ser que a empresa não seja 
a ideal e uma mudança de ares já 

resolveria o problema. Também 
é possível levar em conta uma 
alteração de função, porque os 
cargos podem apresentar di-
versas possibilidades. Analise a 
situação friamente e entenda se o 
problema não pode ser resolvido 
de uma maneira menos radical”, 
pontua. 

Caso a escolha por uma transição 
seja efetivada, é importante plane-
jar os próximos passos e conversar 
com profissionais que atuam na 
área almejada. “Realizar um bom 
networking, ir atrás das pessoas 
que conquistaram aquilo que você 
quer conquistar e participar de 

eventos relacionados a essa área 
de atuação serão passos fundamen-
tais para facilitar essa recolocação 
no mercado de trabalho”, relata 
Slivnik.

A insegurança é comum nesse 
momento, mas deve ser superada 
em busca da felicidade profissio-
nal. “Não tenha medo de mudar. A 
nossa vida é feita de testes, erros, 
acertos e, quanto maior o número 
de testes e tentativas, maiores as 
chances de finalmente encontrar-
mos aquilo o que procuramos em 
nossos trabalhos e carreiras”, fina-
liza. Fonte e outras informações: 
(www.alexandreslivnik.com.br).

Mais de 50 milhões de brasileiros 
anseiam ter o próprio negócio

Para sair dos apertos, dar conta das finanças da família e conquistar um futuro mais promissor, 
economizar não tem sido mais uma resposta muito satisfatória

 3) Invista em Marke-
ting: nunca é cedo de-
mais para investir em 
Marketing! O market-
ing não serve só para 
divulgar alguma coisa. 
Ele também é respon-
sável por prospectar 
(agregar) novos clien-
tes para seu negócio;

 4) Conheça muito bem 
seus processos: co-
letar dados e reunir 
registros não adianta 
de nada se o empre-
endedor não os utiliza 
para melhorar o de-
sempenho da empresa. 
Todo processo precisa 
ser bem feito e avalia-
do.

Além desses pontos muito 
relevantes para o início de 
sua jornada no empreende-
dorismo, não se esqueça que 
“força de vontade, respon-
sabilidade, determinação e 
resiliência é uma espécie de 
‘mix’ que cria a essência do 
empreendedor brasileiro”, 
conclui Douglas. - Fonte e 
mais informações, acesse: 
(www.douglasandradeofi-
cial.com.br).

Douglas. Ter o próprio negó-
cio começa com a vontade e 
predisposição em saber que 
é possível dar esse passo tão 
importante. 

Começar do zero envolve 
alguns desafios para os quais 
o futuro empreendedor pre-
cisa estar preparado, além da 
dedicação e responsabilida-
de”, nesse sentido, Douglas 
Andrade apresenta alguns 
pontos fundamentais para 
quem deseja empreender:
 1) Ter um plano de 

negócio: você preci-
sa ter bem definido o 
que quer fazer, pois 

vai passar boa parte 
da sua vida investindo 
tempo e dinheiro nisso. 
Traçar um plano signi-
fica onde sua empresa 
vai chegar e por qual 
caminho seguirá para 
atingir os objetivos e 
metas;

 2) Conheça seu pú-
blico: saber quem é 
seu público é impor-
tantíssimo, pois isso 
te ajudará a escolher 
a melhor forma de 
atuação e estratégias 
condizentes com quem 
você conversa;
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Hiperautomação: pequenas e médias 
empresas devem fazer já

repetitivas, para atribuições estratégicas. “Por exemplo, 
um colaborador deixar de ter o tempo tomado por essas 
tarefas ‘chatas’ e poder se dedicar à fidelização de clientes 
por contatos diretos e personalizados”, ilustra Emauri.

Outro ponto a ser ressaltado, sublinha o executivo: a 
incorporação de tecnologias combináveis não demanda 
a presença de programadores, experts em TI. “Exceto 
para grandes corporações, com atuação e negócios muito 
específicos, as ferramentas costumam ser adaptáveis a 
empresas diferentes.” Além disso, muitas ferramentas 
geralmente têm funcionamento autoexplicativo. Na 
prática, muitos pequenos negócios já lidam com certo 
grau de hiperautomação. 

Por exemplo, quando usam pacotes de software ba-
seados em nuvem, que fazem integração de dados e 
operações. Os chamados SaaS (Software como Serviço), 
já bastante recorrentes, representam esse passo rumo à 
hiperautomação. Antes de mais nada, é preciso romper 
com a cultura de que investir em tecnologia da informa-
ção em uma empresa menor é ‘gastar demais’, ou seja, 
representa uma grande despesa. 

É preciso mudar o olhar, como um investimento que 
diminui tarefas repetitivas, diminui erros e reduz o tempo 
das atividades que fazem a empresa funcionar. Ou seja, 
tem retorno. - Fonte e mais informações: (www.run2biz.
com).
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Transição de carreira: para pessoas insatisfeitas com suas profissões



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

agência de confiança, ou ligue para
3106-4171

www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira 09 de agosto de 2022

www.netjen.com.br

3

EAI CLUBE AUTOMOBILISTA S/A
C.N.P.J.  Nº 34.656.383/0001-72

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

José Carlos Layber de Oliveira - Contador 
- CRC 1SP185528/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Período de 01 de julho de 2020 
a 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
Período de 01 de julho de 2020 a 31 de 

dezembro de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
ABRANGENTES - Período de 01 de julho de 

2020 a 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
- MÉTODO INDIRETO - Período de 01 de julho 

de 2020 a 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Eaí Clube Au-
tomobilista S.A. (“Abastece aí” ou “Sociedade”) 
está domiciliada no Brasil com sede na Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio, 1.343 em São Paulo – 
SP e tem como atividade principal atuar como 
clube de benefícios automobilísticos, permitindo 
o aproveitamento de benefícios e serviços por 
seus usuários, incluindo mas não se limitando a) 
conceder descontos vinculados ao clube; (b) 
prestação de serviços de gestão de relaciona-
mento com geração de pontos e resgate de bene-
fícios aos usuários; (c) gerenciamento de contas 
para pagamentos digitais; (d) gestão dos valores 
aportados em carteira digital; (e) captura e liqui-
dação financeira das transações de pagamento 
em geral em rede de parceiros e entre contas; e 
(f) gestão e oferta de produtos financeiros. A So-
ciedade foi constituída em agosto de 2019 sobre 
as bases dos programas Abastece Aí e Km de 
Vantagens para atuar no segmento de pagamen-
tos digitais sob a marca Abastece Aí, contudo 
suas operações foram iniciadas em 01 de juiho 
de 2020..
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações fi-
nanceiras da Sociedade foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 

legislação societária brasileira e nos Pronuncia-
mentos, nas Orientações e nas Interpretações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. As demonstrações financeiras da 
Sociedade são apresentadas em Reais (“R$”), 
que é a moeda funcional da Sociedade. As princi-
pais práticas contábeis adotadas na preparação 
das demonstrações financeiras estão detalhadas 
a seguir, e foram aplicadas de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados: a) O resul-
tado é apurado pelo princípio da competência de 
exercícios. b) O ativo de direito de uso e o respec-
tivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor 
presente das parcelas futuras, acrescidos dos 
custos diretos associados ao contrato de arren-
damento. A amortização do ativo de direito de 
uso é reconhecida no resultado ao longo da vi-
gência estimada do contrato. O passivo é acresci-
do de juros e líquido dos pagamentos. Os juros 
são reconhecidos no resultado pelo método da 
taxa efetiva. A remensuração do ativo e do passi-
vo com base no índice de reajuste contratual é 
reconhecida no balanço patrimonial, não tendo 
efeito no resultado. Em caso de cancelamento do 
contrato, o ativo e respectivo passivo são baixa-
dos para o resultado. c) O imobilizado é registra-
do ao custo de aquisição e as depreciações são 
calculadas pelo método linear, levando em consi-

deração a vida útil dos bens e são revisados anu-
almente. d) Os ativos intangíveis compreendem 
os softwares adquiridos de terceiros e são men-
surados pelo valor pago na aquisição e amortiza-
dos pelos prazos estabelecidos nos contratos ou 
pelo método linear, levando em consideração sua 
vida útil e são revisados anualmente. e) Os de-
mais ativos e passivos são demonstrados pelos 
valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando 
aplicável, dos rendimentos ou encargos e varia-
ções monetárias incorridas. A autorização para a 
emissão destas demonstrações financeiras foi 
dada pelo Conselho de Administração da Socie-
dade em 21 de julho de 2022.
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O 
capital social em 31 de dezembro de 2020 é com-
posto por 80.000.100 ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, no valor unitário de R$ 
1,00. Em 2020, houve a integralização de capital 
em dinheiro no montante de R$ 80.000 devido ao 
início da operação da Sociedade.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Ativo 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.883
Aplicações financeiras 2.767
Contas a receber de clientes 6.082
Imposto de renda e contribuição 
social a recuperar 1.345
Demais contas a receber 1.940
Despesas antecipadas 11.674

Total do ativo circulante 28.691
Não circulante
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 9.787
Sociedades relacionadas 35
Demais contas a receber 1.036
  Total do ativo realizável a longo 
  prazo 10.858
Ativos de direito de uso 347
Imobilizado 1.029
Intangível 43.959

45.335
Total do ativo não circulante 56.193
Total do ativo 84.884

Passivo 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 16.502
Salários e encargos sociais 3.862
Obrigações tributárias 387
Arrendamento a pagar 130

Total do passivo circulante 20.881

Não circulante
Arrendamento a pagar 216
Bônus de longo prazo 2.801

Total do passivo não circulante 3.017

Patrimônio líquido
Capital social 80.000
Prejuízos acumulados (19.014)

Total do patrimônio líquido 60.986
Total do passivo e do patrimônio
 líquido 84.884

31/12/2020
Receita líquida de serviços 17.223
Custos dos serviços prestados (13.703)

Lucro bruto 3.520
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (243)
Gerais e administrativas (33.163)
Outros resultados operacionais, 
líquidos 920

Prejuízo operacional (28.966)
Receitas financeiras 183
Despesas financeiras (18)

Resultado financeiro líquido 165
Prejuízo antes do imposto de 
renda e contribuição social (28.801)
Imposto de renda e contribuição 
social
Diferido 9.787

9.787
Prejuízo líquido do exercício (19.014)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (19.014)
Outros resultados abrangentes -
Resultado abrangente do exercício (19.014)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido
Integralização de capital em dinheiro 80.000 - 80.000
Prejuízo líquido do exercício - (19.014) (19.014)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 80.000 (19.014) 60.986

31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Prejuízo líquido do exercício (19.714)

Ajustes para reconciliar o 
prejuízo líquido ao caixa gerado 
pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 4.457
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos (9.787)
Juros, variações monetárias e
cambiais, líquidas (10)
Amortização de ativos de direito
de uso 40
Bônus de longo prazo 2.801

(21.513)
(Aumento) diminuição no ativo
circulante
Contas a receber de clientes (6.082)
Imposto de renda e contribuição
social a recuperar (1.345)
Demais contas a receber (1.940)
Despesas antecipadas (11.674)

Aumento (diminuição) no 
passivo circulante
Fornecedores nacionais 16.502
Salários e encargos sociais 3.862
Obrigações tributárias 387

  Imposto de renda e contribuição social 1.306
(Aumento) diminuição no ativo
não circulante
Demais contas a receber (1.035)

Aumento (diminuição) no 
passivo não circulante
Imposto de renda e contribuição
social pagos (1.306)

Caixa líquido utilizado nas 
atividades operacionais (22.838)
Fluxo de caixa das atividades 
de investimentos

Aplicações financeiras, líquidas
de resgates (2.752)
Aquisição de imobilizado (1.123)
Aquisição de intangível (48.322)
Sociedade relacionada (36)

Caixa líquido utilizado nas 
atividades de investimentos (52.233)
Fluxo de caixa das atividades 
de financiamentos
Integralização de capital em dinheiro 80.000
Pagamentos de arrendamentos -
principal (44)
Pagamentos de arrendamentos -
juros pagos (2)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades de financiamentos 79.954
Aumento em caixa e equivalentes
 de caixa 4.883
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa 
no fim do exercício 4.883

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas 
pela KPMG Auditores Independentes, devidamente 
acompanhadas de relatório dos auditores indepen-
dentes, sem ressalvas, encontram-se à disposição 
na sede da sociedade.

A DIRETORIA.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1065207-90.2018.8.26.0100.  O Dr. Fabio Coimbra, Juiz de 
Direito da 6ªVC do Foro da Capital. Faz Saber a  Alessandra Paiva Arcoverde Cavalcanti,  CPF Nº 
349.330.328-90, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 9.822,77. 
devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não 
foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 
prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 29 de Julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1002081-04.2020.8.26.0001.  A Drª.  Simone de Figueiredo 
Rocha Soares, Juíza de Direito da 8ªVC do Foro Regional de Santana S/P. Faz Saber a Alex Peter 
Freitas da Silva CPF Nº 222.608.678-12, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no 
valor de R$ 12.324,72. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022

01- DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e cinquenta 
minutos, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Pau-
lo. 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselhei-
ros Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, 
Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guimarães e Marco An-
tonio Antunes. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e se-
cretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Atualização do Regimento Interno do Comitê 
de Auditoria. 05 - DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar a Atualização do Regimento Interno do Comi-
tê de Auditoria, com vigência até 31/12/2024, cujo documento faz parte integrante desta ata e encontra-se arquivado 
no Portal do Conselho de Administração. 06 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por 
todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Dorival 
Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Domi-
nicale e Marco Antonio Antunes. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa e DEISE PEIXOTO DOMINGUES - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 383.320/22-7 em 29.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022
01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, na 
sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - CON-
VOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sexto do Estatuto 
Social da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Compa-
nhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado 
Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes, Regina Annes Guimarães e Ri-
cardo Annes Guimarães. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Gui-
marães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: (i) tendo em vista o término do pra-
zo de mandato da Sra. Olga Stankevicius Colpo como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, eleger a Sra. Ma-
nuela Vaz Artigas para substituí-la, com prazo de mandato de 5 (cinco) anos contados da presente data; e (ii) consoli-
dação da composição dos membros do Comitê de Auditoria. 05 - DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias cons-
tantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram, por voto afi rmativo de todos, exceto da Sra. Manuela 
Vaz Artigas, que se absteve de votar: 5.1. Eleger a Sra. Manuela Vaz Artigas, brasileira, solteira, economista, portado-
ra da Carteira de Identidade nº 251445616, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 176.006.338-09, resi-
dente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de man-
dato de 5 (cinco) anos contados da presente data, permanecendo em seu cargo até a investidura do seu substituto. 
5.1.1. Registrar que a Sra. Manuela Vaz Artigas, ora eleita, (i) declarara à Companhia que preenche as condições de 
elegibilidade previstas na Resolução nº 4.122/2012 e na Resolução nº 4.910 de 27/5/2021, todas do Conselho Mone-
tário Nacional; e (ii) tomará posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante 
a assinatura do termo de posse. 5.2. Ratifi car a composição do Comitê de Auditoria da Companhia, nos seguintes ter-
mos: (i) PAULO AUGUSTO DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, residente e do-
miciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº 7.647.127 SSP/
MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 439.199.018-00, na qualidade de Presidente e Membro Especialista do Comitê de Au-
ditoria, com prazo de mandato até 02 de junho de 2023; (ii) DORIVAL DOURADO JR., brasileiro, casado, administra-
dor de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, portador da Carteira de Identi-
dade nº 6972294 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 914.735.788-68, na qualidade de membro do 
Comitê de Auditoria, com prazo de mandato até 02 de junho de 2023; e, (iii) MANUELA VAZ ARTIGAS, brasileira, 
solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 251445616, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob 
o nº 176.006.338-09, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de membro 
do Comitê de Auditoria, com prazo de mandato até 26 de maio de 2027, todos com endereço comercial na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição. 06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi en-
cerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi apro-
vada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, 
Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia 
Dominicale e Marco Antonio Antunes. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente; DEISE PEIXOTO DOMIN-
GUES - Secretária. JUCESP nº 383.314/22-7 em 29.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e quin-
ze minutos, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 
01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os 
Conselheiros Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevi-
cius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guima-
rães e Marco Antonio Antunes. 03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo An-
nes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Aprovação da atualiza-
ção da Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital. 05 - DELIBERAÇÕES: Discutida amplamente a maté-
ria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
aprovaram a atualização da Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital, com vigência até 30/06/2023, cujo 
documento faz parte integrante desta ata e encontra-se arquivado no Portal do Conselho de Administração. 06 - 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da 
qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Gui-
marães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guima-
rães, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Marco Antonio Antunes. RI-
CARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa e DEISE PEIXOTO DOMINGUES - Secretária da Mesa. JUCESP nº 
383.335/22-0 em 29.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Silas Colombo (*)

Nessas situações, 
empreendedores 
acabam dando um 

famoso e histórico tiro no 
pé: secar o investimento 
em marca. 

Com isso, o investimento 
em branding, reputação e 
credibilização fica em se-
gundo plano, e a prioridade 
se torna vender, vender e 
vender e, ao mesmo tempo, 
enxugar para fazer o dinhei-
ro durar até o cenário ficar 
mais favorável para uma 
nova captação. 

Essa solução, historica-
mente (e aprendida a duras 
penas no início da pande-
mia) gera alguns cenários: 
aumento do custo de aqui-
sição via marketing digital, 
uma vez que o mercado 
é inundado pelos concor-
rentes fazendo o mesmo, 
o que leva todos para uma 
briga por preço; diminuição 
das taxas de retenção, já 

Em períodos de incertezas de mercado ou crise política, a reputação 
da marca representa cerca de 52% do valuation da empresa.

Na crise, investimento em marca 
some e leva chance de boas captações
O ano tem sido desafiador para o caixa das startups. Com menos rodadas de investimento para as grandes e maior necessidade de provar 
sustentabilidade para as pequenas, a expectativa é de que o mercado de inovação passe a adotar uma postura mais cautelosa e preventiva, pela 
necessidade de redução de custos

que todo cliente pagante é 
bem-vindo e não necessa-
riamente é ICP (perfil ideal 
de cliente), que ainda saem 
falando mal da empresa, por 
motivos óbvios; e uma dura 
batalha por equilíbrio entre 
crescimento e operação, 
com maior dificuldade nas 
contratações estratégicas.

Não fossem o bastante, 
esses cenários, mesmo 
acobertados por um con-
trole das contas momen-
tâneo e um crescimento 
de receitas a curto prazo, 
mascaram duas sequelas 
ainda mais danosas para 
o futuro da startup, per-
cebidas quando chega 
o momento de voltar às 
conversas com investido-
res: negociações baseadas 
apenas em performance 
financeira que derrubam 
drasticamente o valuation 
e uma dificuldade enorme 
de provar a capacidade de 
crescimento exponencial 
do negócio sem uma quei-

mesmo com as planilhas 
impecáveis, ainda falta a 
demonstração de que o 
público-alvo realmente vai 
abraçar a ideia, e a empresa 
terá a capacidade de liderar 
ou participar de um movi-
mento de expansão desse 
novo mercado. 

Outro ponto importante 
destacado no estudo é que 
77% dos profissionais no 
Brasil buscam trabalhar em 
empresas que constroem 
e nutrem uma reputação 
positiva. 

Dessa forma, quando o 
novo processo de escala e 
captação vier, os melhores 
profissionais estarão enga-
jados ou até mesmo indo 
trabalhar com os concor-
rentes que fortaleceram 
suas marcas. 

Sem contar ainda o óbvio 
(mas nem tanto para grande 
parte dos novos empreen-
dedores) que, sumir do dia 
a dia dos seus consumidores 
e reaparecer só quando a 

tormenta passar deixa um 
estigma na relação. Para 
92% dos brasileiros, marcas 
que não se posicionaram 
ao longo da pandemia ou 
divulgaram ações de im-
pacto social ou mesmo de 
novos produtos e funciona-
lidades que auxiliavam nos 
momentos de readaptação, 
poderiam simplesmente su-
mir do mercado sem deixar 
saudades. 

É natural economizar 
para enfrentar o inverno 
com mais gordura para 
queimar, mas, nesses casos, 
não é inteligente abrir mão 
do que vai te fazer acelerar 
quando o oceano azul se 
abrir novamente, deixando 
a ferramenta apenas para 
os concorrentes mais ex-
perientes, que vão sair na 
frente na retomada e gerar 
uma nova crise para a sua 
empresa enfrentar.

(*) - É fundador e CCO da Motim, 
primeira aceleradora de reputação do 

mundo (https://motim.cc/).
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ma dramática dos novos 
aportes. 

Esses desafios são causa-
dos pela escolha precoce 
de interromper o inves-
timento em marca. Para 
se ter uma ideia, a mais 
recente pesquisa da AMO 
Strategic Advisors revelou 
que a reputação da marca 
representa cerca de 43% 
do valuation da empresa. 

O mesmo estudo ainda 
aponta que, em períodos 
de incertezas de mercado 
ou crise política/econômica, 
esse valor chega a até 52%. 

Isso acontece uma vez 
que, durante a avaliação 
do preço de uma empresa 
de inovação, a capacidade 
de criar, educar e atingir o 
mercado consumidor é ob-
servada no futuro, ou seja, 

Não há nada pior para 
um restaurante do que 
um cliente solicitar um 
prato do menu e receber 
como resposta que o 
prato está indisponível, 
pois está faltando algum 
insumo. Esse tipo de 
erro pode ser evitado 
facilmente com uma boa 
gestão de estoque e com-
pras. Neste sentido, o 
setor de Compras é fun-
damental para o sucesso 
de um empreendimento 
gastronômico. 

Mas para que o profis-
sional comprador tenha 
um bom desempenho, 
é preciso estar alinhado 
com a cozinha e, acima 
de tudo, com o estoque. 
A definição de estoque do 
empreendimento é defini-
da a partir do seu volume 
de vendas, aplicações 
periódicas da Engenharia 
de Cardápio. 

É preciso apurar as 
vendas diárias, sema-
nais, mensais e definir, 
de forma categórica, o 
que deve ser comprado 
semanalmente, como pro-
dutos de higiene, limpeza 
ou bebidas; os produtos 
quinzenais, como pape-
laria; aqueles que devem 
ser comprados a cada dois 
dias, caso de perecíveis; 
ou as compras diárias, 
como hortifruti. 

Quanto maior o controle 
do estoque, mais eficaz 
será a compra e mais 
seguro e fresco o prato 
chegará à mesa do cliente. 
Para isso, é preciso definir 
o “estoque mínimo e má-
ximo”, acompanhando o 
movimento do estoque e 
compras por um período 
representativo.

“Por pelo menos dois 
meses, o comprador 
deve acompanhar o es-
toque e a frequência de 
compras para entender 
quais ajustes precisam 
ser feitos”, explica Vera 
Araújo, especialista da 
VA Gestão de Negócios. 
A especialista indica 
que se deve trabalhar 
com pelo menos 10% de 
margem de segurança 
de estoque mínimo e 
de 20% para estoque 
máximo. 

“A partir da observação 
do movimento do esto-
que, da análise quantita-
tiva de insumos utiliza-
dos diariamente e deste 
cálculo simples, o setor 
de compras será mais 
assertivo, o que impac-
tará de forma positiva no 
desempenho da cozinha, 
salão e caixa”, finaliza 
a especialista. - Fonte 
e outras informações: 
(https://vagestaodenego-
cios.com/).

Compras: como 
manter um estoque 

abastecido sem 
desperdício
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Muito tem se falado sobre a necessidade de adotar uma regulamentação das redes sociais, um ponto importante e que 
causa certa controvérsia, afinal, é um vasto universo para criar regras. O fato é que o mundo  

mudou e a forma de consumir as informações também. 

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 09 de agosto de 20224

relif_CANVA

te lembrar de que quanto mais difícil fica a vida real, mais as 
pessoas vão recorrer às experiências virtuais. O consumo no 
metaverso é bem real e já acontece. Algo importante a saber 
no universo digital é que você já pode garantir a autenticidade 
de uma imagem, música, meme e até um texto. 

Por meio dos NFTs (non-fingible token), você cria uma 
assinatura que certifica a autenticidade do autor. Seguindo 
essa linha, as organizações autônomas descentralizadas, ou 
DAOs em inglês, também estão se espalhando pelo mundo. 
Trata-se de grupos de pessoas que tomam decisões cole-
tivas sobre uma empresa, um negócio, um condomínio ou 
mesmo como fez a artista Nadya Tolokonnikova, que lançou 
o Ukraine DAO e arrecadou mais de US$ 7 milhões. 

Mas antes de se atirar de cabeça num DAO, colha infor-
mações sobre remuneração, tempo de existência do grupo, 
quantas pessoas fazem parte. Isso evita desgastes, já que o 
assunto é de interesse coletivo. Informações novas chegam 
a todo segundo e o bom disso é que não precisamos saber 
tudo! É importante focar onde sua marca se encaixa nesse 
universo digital. Nem tudo serve para todos. 

E por falar nisso, é importante ter um olhar sobre a nova 
construção de marcas. Algo que nos anos 1980 era  conhecido 

Marcelo Ciasca (*)

O debate aqui não é a moderação do conteúdo, mas sim a 
proporção que as redes sociais têm na vida dos usuários, 
tirando a atenção deles, enquanto seus dados e hábitos 

de consumo são monitorados. Já somos o terceiro país do mundo 
que mais utiliza as redes sociais: mais de 150 milhões de usuários, 
segundo levantamento da Hootsuite e WeAre Social. 

Você já ouviu falar de uma estratégia chamada de eco cham-
ber? Vale saber. É quando uma informação é captada num post, 
por exemplo, e depois reverbera repetidamente por todas as 
suas redes, censurando opiniões contrárias ou dando a falsa 
impressão que todos os seus contatos concordam com isso, 
ou pior, que não têm pensamentos contrários a tal assunto. 

Isso é obviamente uma linha tênue entre liberdade de 
expressão e censura, mas na verdade é pura e simples-
mente manipulação das informações. O que queremos 
como premissa para o Brasil? A regulamentação avançada 
que hoje é propagada por toda a Europa ou a liberdade de 
pensamento que é pregada nos Estados Unidos? Nós temos 
maturidade para lidar com fake news, manipulação de dados 
e informações num país que tem por volta de 11 milhões de 
analfabetos, segundo dados do IBGE coletados em 2020? 

É importante pensarmos na comunicação sem depender 
tanto do Facebook ou do WhatsApp. Buscar novos canais de 
informação, diversificar. E quanto ao assunto mais comen-
tado do momento, o metaverso? Enquanto ainda estamos 
tentando descobrir do que se trata, já há muitas aplicações 
para ele. No segmento de moda isso já é uma realidade. 
Marcas estrangeiras estão fazendo protótipos de coleções e 
só os itens mais votados são confeccionados e distribuídos. 

Outra novidade é a interoperabilidade. Sim, é uma palavra 
quase incompreensível, mas é muito mais simples do que 
parece. Em poucas palavras, é a capacidade de diversos 
sistemas trabalharem juntos ou interoperarem. Com isso, 
você é capaz de passear de um metaverso para outro levando 
o que foi adquirido no caminho. 

Você está pensando agora: mas como isso pode afetar a minha 
vida? Então, ainda é cedo para julgar o metaverso. É importan-

como a voz da marca, evoluiu para “a marca fala, mas a au-
diência questiona”, e hoje segue com uma nova dinâmica de 
construção de marca. O que tem valor é a força dos grupos: 
influencers, gamers, conteúdo. O diálogo é compartilhado 
entre a marca e a sociedade. O propósito, o compromisso 
da marca são fundamentais. 

Quem também tem voz nesse novo modo de construir uma 
marca é o consumidor. A geração Z (com idade entre 20 
-30 anos) têm características próprias de comportamento 
de compra. Estão consumindo no metaverso, em live strea-
mings, nas redes sociais. Gastam U$S 100 numa vestimenta 
para seu avatar no metaverso e no mundo físico, compram 
num brechó produtos e roupas de 2ª mão.

Ainda assim, precisamos pensar no renascimento do va-
rejo no pós-pandemia. Tudo é urgente, mas não podemos 
esquecer do que é emergente! O que vêm por aí? Sustentabi-
lidade, experiência do cliente, digitalização. As multimarcas 
estão se multiplicando (desculpem o trocadilho!), em prol 
de uma comunidade. As lojas autônomas de marcas conhe-
cidas, como a Nike ou Leroy Merlin, por exemplo, estão se 
espalhando. Você coloca o produto na sacola, passa pelo 
caixa, paga e recebe o recibo de pagamento. 

A experiência do cliente, o cliente no centro é o que tem 
feito com que grandes marcas, como Lâncome, tenham 
flagship, ou simplesmente flag – espaço em que tudo pode 
ser customizado e que é oferecida mais que uma compra, 
mas uma nova experiência. Geralmente são instagramáveis. 
Já estão disponíveis, também, os gêmeos digitais (digital 
twins), cópias das lojas físicas no metaverso.

Mas nessa busca por novas experiências para o cliente, 
lojas customizadas, espaços instagramáveis, fica a pergun-
ta: estamos entregando mais do que produtos? Para isso, 
a sugestão é que você selecione uma incubadora, ou seja, 
uma loja para experimentos. Escolha produtos, faça testes, 
altere, meça os resultados. Pesquisas ainda são o melhor 
termômetro para saber o que o consumidor quer. 

Claro que muito do que foi citado aqui não se aplica à sua 
marca ou ao seu cliente hoje, mas é um caminho que pode 
ser em curto, médio ou em longo prazo. E após digerir toda 
essa gama de informações, pense que essas mudanças vão 
te ajudar a ter mais agilidade e estar preparado para essas 
tendências. Mas para isso, não dá para esquecer que, se 
você não tem investido pelo menos 10% do seu orçamento 
em inovação, não vai chegar em uma transformação digital. 

Saiba que as empresas que já passaram por essa mudança 
estão faturando mais, se comparadas com outras do mesmo 
segmento que ainda seguem sem atualizações. E mais que 
isso, essa mudança trará mais agilidade para você acom-
panhar as tendências. Você precisa de uma data base para 
saber quem é seu cliente, o que e como ele consome seus 
produtos e serviços. Você terá como fazer um planejamento 
estratégico mais assertivo e alinhado com seus objetivos. 

Outra informação importante é capacitar e reter seu 
colaborador. Atualmente, existem no país mais de 200 mil 
vagas de tecnologia abertas. Quem é bom tem que ficar. 
Então valorize seu colaborador. No final das contas, o que 
realmente importa é que seu cliente veja valor na mudança, 
nas inovações. Porque se não houver valor, não há realmente 
uma transformação digital na empresa. 

O cliente é o foco e você precisa oferecer a melhor expe-
riência. Caso contrário, ele vai buscá-la na concorrência. 

(*) - É CEO da Stefanini Brasil, referência em inovação e soluções digitais.
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O amadurecimento 
tardio das estratégias 
de nuvem corporativa

Sabemos que o 
cobertor das empresas 
está cada vez mais 
curto e isto faz 
com que recorram 
à tecnologia para 
diminuir seus custos 

O faturamento do mer-
cado de serviços de 
TI no Brasil ultra-

passou os R$ 46 bilhões em 
2021, representando um au-
mento de 5,9% em relação 
ao ano anterior, indicou o 
IDC Brasil, consultoria es-
pecializada em inteligência 
de mercado de TI. 

O aumento foi impul-
sionado, principalmente, 
pelo segmento de serviços 
gerenciados, com destaque 
para provedores de servi-
ços de data centers, muito 
buscados pelo segmento 
corporativo e pelos prove-
dores de infraestrutura de 
cloud, tanto pública quanto 
privada.

Claro que esta demanda 
crescente faz total sentido 
e é imperativa para as em-
presas. Tudo isso é uma con-
sequência, até certo ponto 
agressiva, de todo o trabalho 
de digitalização realizado 
nos últimos dois anos em 
resposta à pandemia. São 
estes gastos que irão planifi-
car e servir de alicerce para 
toda a onda da jornada de 
Transformação Digital aos 
quais as corporações estão 
pressionadas a surfar.

A pesquisa CIO da consul-
toria Evanta, uma empresa 
do Gartner, descobriu que 
54% dos entrevistados estão 
investindo em infraestru-
tura de nuvem, a segunda 

maior área de gastos para 
CIOs depois da segurança 
cibernética. 

Já a pesquisa “Pulse 2022”, 
da PwC, mostra que 35% dos 
líderes de Tecnologia da 
Informação entrevistados 
estão alavancando investi-
mentos em infraestrutura 
para migrar de data centers 
tradicionais para baseados 
em nuvem e 28% estão rede-
finindo arquiteturas corpo-
rativas para serem baseadas 
em nuvem. E é neste ponto 
que é necessário atenção. 

Está claro que não é 
possível pensar em investi-
mentos em TI sem que eles 
estejam calcados em cloud 
computing, no entanto, não 
se trata somente de mover 
cargas para baratear custos. 
É fundamental que exista 
uma estratégia sólida para 
que a nuvem realmente seja 
implementada para modifi-
car os negócios e atender 
melhor aos clientes.

Um novo estudo deste ano 
do BCG - Boston Consulting 
Group sobre proficiência 
e maturidade digital iden-
tificou que a adoção de 
soluções digitais, quando 
escaladas de forma eficaz 
por toda a empresa, pode 
resultar em um crescimento 
de receita entre 9% e 25%, 
e a redução de custos entre 
8% e 28%. 

Ou seja: não existem so-
luções simples para proble-
mas complexos. Não se trata 
de comprar tecnologia por 
comprar, mas, sim, de tê-la 
como aliada para o impul-
sionamento dos resultados 
dentro de uma cultura de 
inovação.

(*) - É General Manager LATAM da 
Quest Software/One Identity.

Marco Fontenelle (*)

tiva Lubrizzi. O objetivo é desenvolver coleções de roupas exclusivas 
para o universo das academias. Em breve, em conjunto com Fabiana, 
a Lubrizzi lançará um kit em comemoração aos dez anos do bicampeo-
nato olímpico da seleção brasileira de voleibol. Além de uma medalha 
olímpica comemorativa, as pessoas começarão a ter acesso a uma linha 
exclusiva de bags, com a assinatura de Fabiana. Outras informações: 
(@lubrizzibrasil)

E - Melhores Sorveteiros
Ranking elaborado pelo Gelato Festival apontou os melhores sorveteiros 
do mundo, avaliando competência técnica, qualidade, combinação de 
ingredientes e sabor. O concurso avaliou mais de 5 mil profissionais 
de dezenas de países. A primeira posição coube a Marco Venturino, 
da sorveteria I Giardini di Marzo, da cidade de Varazze, na Ligúria. 
Ele foi premiado por seu sorvete Bocca di Rosa, que leva leite, cho-
colate branco e água de rosas, inspirado em um xarope tradicional da 
região, e faturou 246 pontos no concurso. Na segunda posição, com 
225 pontos, aparece Adam Fazekas, da sorveteria Fazekas Crukraszda, 
de Budapeste, com um sorvete de pistache. Já o terceiro lugar ficou 
com a italiana Giovanna Bonazzi, de La Parona di Gelato, em Verona, 
no Vêneto (ANSA).

F - Consultoria e Auditoria
A EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, 
anuncia um investimento de mais de US$ 1 bilhão em uma plataforma 
de auditoria de última geração. A iniciativa faz parte dos esforços da 
empresa em garantir serviços de auditoria de alta qualidade, que res-
pondam rapidamente às expectativas de reguladores, governos, comitês 
de auditoria e conselhos. O investimento dará suporte à integração das 
tecnologias que envolvam o ecossistema de auditoria da EY em uma 
única interface. O programa para desenvolver essa plataforma leva à 
transformação em três áreas principais: capacidade de acesso a dados 
e análises avançadas, Inteligência Artificial e experiência do usuário. 
Saiba mais em: (https://www.ey.com/en_br).

G - Operadora para Torcedores
O Flamengo fechou uma parceria com a TIM e a Surf Telecom para 
lançar a primeira operadora virtual destinada a torcedores. Prometen-
do “planos competitivos” e utilizando a rede da TIM, os flamenguistas 
poderão usufruir gratuitamente e de forma ilimitada alguns aplicativos, 

A - Troco Bem-vindo
Foi de centavo em centavo, doado por meio do arredondamento do troco 
das compras nos restaurantes Burger King e Popeyes, que R$4 milhões 
de reais foram arrecadados para apoiar 15 ONGs voltadas à educação e ao 
combate à fome no Brasil. O modelo de doação no checkout já mobilizou 
mais de 20 milhões de arredondamentos, o que equivale a mais de 680 
doações por hora. Unindo forças com o Movimento Arredondar, a BK 
Brasil fortalece e difunde a cultura do varejo solidário no país, desde 2018, 
oferecendo para o consumidor a possibilidade de fazer uma microdoação 
solidária à cada compra. Saiba mais em: (https://arredondar.org.br/).

B - Gorjeta em Dobro
No próximo dia 11 (quinta-feira), é comemorado o Dia do Garçom, pro-
fissionais que merecem todas as homenagens, pois estão sempre a postos 
para atender e, em meio ao seu trabalho, oferecem simpatia e mudam 
a experiência dos clientes de qualquer estabelecimento. Pensando em 
retribuir toda a dedicação de garçons e garçonetes de seus espaços em 
São Paulo, ainda mais pelo que passaram durante a pandemia com os 
bares e restaurantes fechados, a holding gastronômica Turn the Table 
preparou uma ação especial. Ao longo do dia de comemoração do dia do 
garçom, toda gorjeta adicional paga pelos clientes, será paga em dobro 
pelos bares do grupo para os garçons e garçonetes: A Ventana Bar, O 
Pasquim Bar e Prosa e Vero! Coquetelaria e Cozinha.

C - Processos Logísticos
A Asia Shipping, multinacional brasileira especializada na integração 
de cargas, realizou um grande feito neste mês. A empresa fretou um 
cargueiro Boeing 777 e transportou cerca de 90 toneladas de conversores 
de sinal 3G/5G da China para o Brasil. A carga foi enviada de Shenzhen 
para Hong Kong, ambas na China, via caminhão. De Hong Kong seguiu 
para São Paulo em um voo charter fretado unicamente para este volume. 
Normalmente, para transportar todo o volume do projeto seria necessário 
aproximadamente 7 a 10 voos, o que iria estender a operação entre 4 
e 5 semanas. A prioridade era fugir dos gargalos logísticos e garantir a 
total segurança da carga (https://www.asiashipping.co/).

D - Mundo Fitness
Fabiana Claudino, dona de dois ouros olímpicos, ex-capitã do Brasil no 
ciclo dourado do voleibol feminino, está levando o sucesso das quadras 
para o mundo fitness. Ela acabou fechar um acordo com a marca espor-

em especial a “FlaTV+”. A nova operadora oferecerá planos de internet 
sem cortes, ligações locais e interurbanas ilimitadas para fixo e celular 
de qualquer operadora. Enquanto isso, as pessoas que fazem parte do 
programa de sócio-torcedor da equipe carioca terão vantagens exclu-
sivas. A parceria reforçou ainda mais a ligação entre o Flamengo e a 
TIM, já que a operadora patrocina o clube há mais de 10 anos (ANSA).

H - Moda Íntima
A maior feira de moda íntima do país está de volta, após dois anos sus-
pensa por conta da pandemia. A Fevest - Feira de Moda Íntima, Praia, 
Fitness e Matéria-prima retorna com força total entre os dias 1º e 04 
de setembro, no Nova Friburgo Country Clube, o mais charmoso ponto 
turístico de Nova Friburgo, no coração da Região Serrana do Estado 
do Rio de Janeiro. Haverá simultaneamente sessões de negócios com 
compradores, magazines, fornecedores de matéria-prima, enquanto a 
feira acontecerá aberta a vendas a varejo, ou seja, o consumidor terá 
acesso aos maiores fabricantes de lingerie, fitness, moda praia, noite 
com preços acessíveis. O evento, com entrada gratuita contará ainda 
com praça de alimentação, desfiles, atrações e todo o charme do NFCC. 
Confira em: (http://www.fevest.com/).

I - Audiência e Engajamento
O maior torneio interclubes do mundo está de volta, assim como as 
oportunidades para as marcas interessadas em se conectar ao clima 
futebolístico que vai dominar o planeta ao longo do ano. As plataformas 
e canais Warner Bros. Discovery , lideradas por TNT Sports e HBO Max, 
já estão de portas abertas para projetos comerciais tendo em vista a 
temporada 22-23 da UEFA Champions League. São soluções completas e 
customizadas para os anunciantes, em diversos formatos, além de contar 
com um time de talentos que potencializa o alcance das entregas e o 
relacionamento com os fãs de futebol. A transmissão da UCL no Brasil 
coleciona, desde que começou a ser exibida pela TNT Sports há sete 
anos, recordes de audiência e engajamento. Mais informações: (https://
www.wbd.com).

J - Imersiva em Linux 
A DIO, plataforma de educação gratuita em tecnologia e recrutamento, 
elaborou um programa para auxiliar pessoas desenvolvedoras a evoluir 
conhecimentos e técnicas em um dos sistemas operacionais mais usados 
do mundo, o Linux. Quem se inscrever passará por uma trilha imersiva 
que foi desenvolvida para profissionais que nunca tiveram contato com o 
sistema educacional ou que já conhecem, mas querem aprofundar ainda 
mais seus conhecimentos para otimizar o código. O programa conta 
com atividades educacionais voltadas 100% para preparar profissionais 
para o mercado de trabalho, 5 mentorias ao vivo com experts para tirar 
dúvidas e construir projetos no Linux. As inscrições estão abertas e são 
gratuitas no link: (https://www.dio.me/bootcamp/linux--experiencerref-
CG&utm_source-pr&utm_medium-referral&utm_campaign-cg-boot-
camp-linux).
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Esse é o maior percen-
tual de inadimplên-
cia registrado desde 

2010, quando a Pesquisa 
de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor 
(Peic) iniciou a apuração 
mensal, realizada pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Também o endividamento 
das famílias brasileiras che-
gou a 78% em julho, maior 
índice registrado nos últi-
mos 12 anos. Houve aumen-
to de 0,7 ponto percentual 
(p.p.) na comparação com 
o mês anterior e de 6,6 p.p. 
em relação a julho do ano 
passado. O percentual de 
comprometimento da renda 
permanece no mesmo valor, 
em 30,4%, desde abril, mas 

Uma em cada quatro pessoas não paga todas as contas no mês.

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, caiu de 7,15% para 7,11% neste 
ano. É a 6ª redução consecutiva da projeção. A estimativa 
está no Boletim Focus de ontem (8), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Central (BC), com a expectativa 
de instituições para os principais indicadores econômicos.

A previsão para 2022 está acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% para este ano, 
com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. Em junho, a inflação subiu 0,67%, 
após a variação de 0,47% registrada em maio. Com o re-
sultado, o IPCA acumula alta de 5,49%, no ano, e 11,89%, 
em 12 meses.

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 13,75% ao ano pelo Copom. A taxa está no 
maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava 
em 13,75% ao ano.

De acordo com a pesquisa, sair do 
vermelho está cada vez mais difícil. 
Isso porque apenas 29% dos brasileiros 
poupam, enquanto 68% não conseguem 
guardar dinheiro. Apesar disso, 56% dos 
entrevistados acreditam que a situação 
econômica pessoal estará um pouco 
ou muito melhor até dezembro. O le-
vantamento também mostrou que 64% 
dos brasileiros cortaram gastos desde 

o início do ano e 20% pegaram algum 
empréstimo ou contraíram dívidas nos 
últimos 12 meses. 

Em relação a situações específicas, 34% 
dos entrevistados atrasaram contas de 
luz ou água, 19% deixaram de pagar o 
plano de saúde e 16% tiveram de vender 
algum bem para quitar dívidas. Outros 
hábitos foram afetados pela inflação: 
45% dos brasileiros pararam de comer 

fora de casa, 43% diminuíram gastos com 
transporte público e 40% deixaram de 
comprar alguns alimentos.

Entre os que reduziram o consumo, 
61% acreditam na melhora das finanças 
pessoais nos próximos meses. O otimis-
mo, no entanto, não se refletirá em con-
sumo maior. Apenas 14% da população 
pretendem aumentar os gastos até o fim 
do ano (ABr).

Endividamento e inadimplência 
atingem maior percentual em 12 anos
A segunda metade de 2022 começou com 29% das famílias brasileiras com algum tipo de conta 
ou dívida atrasada

já atrasadas, concentrado 
no segundo trimestre deste 
ano”, analisa o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros.

“As classes de despesas 
das famílias que ganham 
menos são justamente as 
que tiveram maiores au-
mentos recentes de preços, 
então elas acabam gastando 
uma parcela maior do or-
çamento para fazer frente 
ao aumento da inflação”, 
explica Izis Ferreira, econo-
mista da CNC, responsável 
pela pesquisa. Do total de 
endividados no país, 85,4% 
possuem dívidas no cartão 
de crédito, proporção que 
havia chegado a 88,8% em 
abril. Os consumidores com 
até 35 anos de idade são os 
mais endividados (87,5%) - 
(Gecom/CNC).
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22% dos brasileiros estão 
com mais da metade dos 
rendimentos comprometi-
dos com dívidas.

“A alta dos indicadores 
de inadimplência, após 
queda nos meses de abril, 
maio e junho, indica que as 

medidas extraordinárias de 
suporte à renda, como os 
saques extras do FGTS e a 
antecipação do 13º salário 
aos beneficiários do INSS, 
aparentemente tiveram 
efeito momentâneo no paga-
mento de contas ou dívidas 

Mercado financeiro reduz projeção 
da inflação de 7,15% para 7,11%

Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a 
Selic encerre o ano nesse patamar. 

As instituições financeiras elevaram a projeção para o 
crescimento da economia brasileira este ano de 1,97% para 
1,98%. A expectativa para a cotação do dólar manteve-se 
em R$ 5,20 para o final deste ano. Para o fim de 2023, a 
previsão é de que a moeda americana também fique nesse 
mesmo patamar (ABr).
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As instituições 
financeiras elevaram 

a projeção para 
o crescimento da 

economia brasileira 
este ano de 1,97% 

para 1,98%.

Inflação muda comportamento dos brasileiros
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Cinco  
cenários

O cotidiano da política 
é uma gangorra. A 
tensão sobe e desce. As 
expectativas fluem ao 
sabor dos momentos. 

As dúvidas ganham vo-
lume, puxadas pelos 
protagonistas. Em 

ano eleitoral, a dois meses 
das eleições, e tendo em 
vista que a contenda usará 
armas nunca d’antes vistas, 
não é de surpreender que a 
guerra seja a mais violenta 
da atualidade.

Trata-se de um pleito 
que fará o Brasil caminhar, 
amanhã, pelos caminhos 
da esquerda ou da direita. 
A contar com o maior cofre 
eleitoral de todos os tempos. 
E a abarcar o maior número 
de eleitores, cerca de 156 
milhões. 

Na paisagem de fundo, 
mais de 30 milhões de 
pessoas sem acesso à mesa 
do pão, habitantes do terri-
tório da extrema carência. 
Mostrando, ainda, classes 
médias divididas entre dois 
candidatos e uma parcela, 
que tende a crescer, ansiosa 
para achar a saída da duali-
dade, um perfil identificado 
com inovação. Essa moldura 
pode se alterar nas próxi-
mas semanas, a depender da 
barreira a ser transposta pe-
los corredores. O obstáculo 
deverá aparecer no dia em 
que o país comemorará os 
200 anos da independência, 
7 de setembro próximo. 

A muralha a ser ultrapas-
sada tem sido reforçada com 
a argamassa produzida nos 
fornos do presidente Bol-
sonaro, cujos componentes 
incluem uma parada militar 
na avenida Atlântica, no 
Rio de Janeiro, o convite 
para as massas compare-
cerem ao evento, ataques 
reiterados a membros do 
Poder Judiciário e às urnas 
eletrônicas e a indignação 
contra manifestos em favor 
da democracia.

O que aguarda o país, 
após 7 de setembro? Paz 
ou guerra? Que o leitor 
tire suas conclusões, após 
tentar extrair os efeitos dos 
seguintes cenários:

1. Mar bravio – O desfile 
de 7 de setembro – militares 
de diversas categorias e pos-
tos, tanques esmagando o 
asfalto, continência dirigida 
ao comandante-em-chefe 
das Forças Armadas, ele 
mesmo, o presidente da 
República - tem o condão 
de mostrar que o capitão 
Jair é poderoso e tem forças 
para anunciar medidas de 
caráter extraordinário. 

Medidas que disfarcem a 
imagem de um golpe, fenô-
meno que desviará o país 
de sua rota, mas possível de 
ocorrer, principalmente se a 
mobilização de rua implicar 

devastação, quebra-quebra, 
desordem, conflitos. Hipó-
tese que será viável/inviável, 
a depender do comporta-
mento das Forças Armadas,

2. Céu de brigadeiro – 
O evento de 7 de setembro 
ocorrerá com tranquilidade, 
sem açodamento, brigas 
entre alas, soldados cum-
prindo sua tarefa de desfilar, 
votos de paz e harmonia 
social, expressos pela socie-
dade civil. O presidente se 
manteria de boca fechada, 
sem jogar lenha na fogueira 
e até jogando água em algum 
fogo persistente. Desse 
modo, o céu de brigadeiro 
seria visto até outubro, mês 
do primeiro e do segundo 
turnos.

3. Horizonte turvo – 
Nuvens plúmbeas, pesadas, 
prenunciando raios, trovão 
e chuva intensa, emergirão 
em todos os quadrantes, e 
seus primeiros sinais apare-
ceriam no dia 7 de setembro, 
com escaramuças desfecha-
das por alas bolsonaristas e 
grupos lulopetistas. 

O prenúncio de guerra, 
a se travar nas ruas após a 
comemoração cívica, criaria 
as condições para o presi-
dente continuar seu discur-
so belicoso. E preparar o 
espírito de suas bases para 
a alteração das regras no 
tabuleiro democrático, caso 
o vencedor do pleito seja o 
candidato das esquerdas. 
As instituições da República 
reagirão e a gangorra de 
tensões voltará à paisagem.

4. Luz no fim do túnel 
– A policromia do arco-íris 
será manchada com borrões 
e pichações, nos próximos 
dias, que enfeiarão o desfile 
de 7 de setembro, abrindo 
buracos na sociedade, con-
tribuindo para os polos do 
extremo ideológico acirra-
rem suas divergências. 

A polarização chega ao 
pico da montanha. Mas 
acende uma luz no fim do 
túnel. Toma corpo a taxa de 
racionalidade. E tal impulso 
viabiliza um terceiro nome, 
um perfil com um discurso 
de harmonia e reinserção do 
país na roda do desenvol-
vimento. Pode ser utopia. 
Mas...

5. Visita do Imponderá-
vel – Uma visita do Senhor 
da Imprevisibilidade tam-
bém é possível. Para evitar 
o mau agouro, este analista 
deixa de lado as hipóteses 
desse cenário.

Seja qual for o cenário, 
urge crer no Brasil, com 
seu território continental, 
riquezas naturais, belezas 
incomparáveis, pedaço im-
portante do planeta. E que, 
um dia, realizará o sonho de 
uma grande Pátria: a revo-
lução da Educação.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*) 

300 Franchising oferece mais de 100 vagas 
de emprego em várias áreas

@A 300 Franchising, maior aceleradora de franquias do Brasil, está com 
mais de 100 vagas de emprego abertas. As posições são para as áreas 

de gente e gestão, comercial, financeira, jurídica e TI; todas no formato 
presencial para Joinville - SC. As oportunidades contemplam diversos níveis 
de escolaridade, tanto para quem tem ensino médio completo como para 
profissionais de nível superior. Para se inscrever nos processos seletivos, 
o candidato deve acessar o Portal de Carreiras da empresa no endereço: 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

da América Latina. No encontro, foram apresentadas as novidades 
desta edição, com destaque para as mais de 100 horas de conteúdos 
pagos e gratuitos, as oito pesquisas inéditas e os mais 200 speakers 
nacionais e internacionais que estarão presentes entre os dias 13 e 
15 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Vale lembrar 
que neste ano o Latam Retail Show terá sua primeira edição fígital, 
ou seja, ela será física, em São Paulo, e transmitida para toda a 
América Latina, por meio de spots distribuídos em diversas cidades 
do continente (https://latamretailshow.com.br/).

jobs.kenoby.com/300franchising. Cerca de 50 vagas são para primeiro em-
prego na área comercial, para jovens sem experiência, com ensino médio 
completo, e que serão desenvolvidos para realizar expansão de uma marca 
da 300 Franchising, por meio das vendas de franquias.

7ª edição do Latam Retail Show

@A Gouvêa Experience confirmou em evento a 7ª edição do Latam 
Retail Show (LRS), o mais importante de varejo e consumo B2B 

Redes sociais: é preciso 
desconfiar sempre

Com suas imagens maravilhosas de corpos celestes distantes, o telescópio espacial James Webb vem 
chamando a atenção de todo o mundo. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Recentemente, o James Webb foi 
usado para uma brincadeira que 
divertiu a alguns e desagradou 

a outros: em 31 de julho, o cientista 
Étienne Klein, diretor de pesquisa da 
Commissariat à l’Énergie Atomique et 
aux Énergies Alternatives da França, 
compartilhou via Twitter uma imagem 
que ele afirmou ser da Proxima Cen-
tauri, a estrela mais próxima do Sol e 
que não pode ser vista a olho nu, tendo 
sido descoberta apenas em 1915.  

Em postagem aos seus mais de 91.000 
seguidores, Klein disse que a imagem 

de fontes confiáveis, como o James Webb.

No mesmo dia Klein postou uma 
imagem da galáxia Cartwheel feita pelo 
telescópio, desta vez garantindo aos 
seus seguidores que a foto era autêntica.

O fato mostra como aqueles que 
são meros “compartilhadores” são 
capazes de gerar lixo nas redes e 
também traz uma lição que serve a 
todos: na internet, desconfiar sempre 
é preciso. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

havia sido feita pelo James Webb; co-
mentou que o telescópio estava reve-
lando um mundo novo a cada dia, com 
imagens ricas em detalhes; milhares 
compartilharam a postagem.

Alguns dias depois, Klein informou 
que o que ele havia compartilhado 
era na verdade a foto de uma fatia de 
salame contra um fundo preto.  

Klein se desculpou pela brincadeira 
e disse ao jornal francês Le Point que 
postou a imagem visando educar o pú-
blico sobre a ameaça de notícias falsas, 
especialmente quando elas parecem vir 

geralt_de Pixabay_CANVA

Cinco práticas que veremos em tecnologia 
industrial nos próximos anos

A cada dia, fábricas do mundo 
todo adotam novas tecnologias e 
seguem tendências visando trans-
formar processos e otimizar ainda 
mais a produção. Desde o começo 
da pandemia, os fabricantes e con-
sumidores têm visto uma grande 
escassez de alguns produtos bem 
específicos, como é o caso dos 
chips para sistemas eletrônicos. 
Esse problema criou um imenso 
gargalo na manufatura e uma 
pressão enorme em diferentes  
empresas e países.

O aumento da demanda, os 
problemas na cadeia produtiva 
e a escassez de materiais brutos 
contribuíram para uma mudança 
de pensamento radical nas em-
presas, o reshoring para os países 
de origem das multinacionais co-
meçou a se tornar mais vantajoso. 
Esse conceito, nada mais é do que 
a re-nacionalização das fábricas 
das multinacionais para os países 
de origem. Ou seja, é o retorno de 
empresas alemãs para a Alemanha, 
abrindo mão das instalações em 
países do sudeste asiático, por 
exemplo.

Além disso, notícias de ataques 
de ransomware contra empresas 
e fábricas têm acendido um alerta 
em empresas de todo o mundo 
sobre cibersegurança. Em 2021, 
a empresa Colonial Pipeline foi 
atacada por um grupo de hackers 

russos por meio  da rede VPN usada 
pelos trabalhadores para acessar 
remotamente seu sistema. Com isso, 
faz-se cada vez mais importante um 
investimento em sistemas de segu-
rança sólidos e recorrentemente 
testados. 

Veremos também o uso contínuo 
da manutenção preditiva, visto 
que ela tem ganhado cada vez 
mais espaço e atenção nas fábri-
cas por ajudar a coletar dados de 
diferentes aspectos do processo 
de manufatura industrial. Agora 
não é mais necessário contar com 
manutenções periódicas baseadas 
no calendário, o desempenho da 
peça ou equipamento é o que dita o 
ritmo das visitas do técnico. Isso, a 

longo prazo, representa economia 
de recursos, já que muitas revisões 
são eliminadas da rotina e os erros 
são mitigados pela análise precisa 
dos equipamentos. 

Além disso, podemos citar a 
sustentabilidade, que já não é mais 
uma peça de propaganda para 
as multinacionais, é agora uma 
preocupação real e palpável para 
a maioria dos negócios ao redor 
do mundo, e também a robótica 
colaborativa aplicada dentro da 
indústria 4.0, que fez com que 
os cobots parassem de trabalhar 
como humanos e passaram a fun-
cionar com humanos, lado a lado 
nas linhas de produção, auxiliando 
em diversas atividades, como ma-
nusear, soldar, paletizar, parafusar, 
montar, visualizar e testar novas 
soluções, totalmente integrados.

Por fim, concluo que as inovações 
tecnológicas passaram a fazer par-
te do setor industrial e agora, as 
empresas que não se adequarem 
a essa nova realidade, ficarão para 
trás e perderão mercado para os 
seus concorrentes, visto que elas 
trazem inúmeros benefícios para 
os negócios. Portanto, fiquem aten-
tos ao que está por vir e estejam 
abertos a grandes transformações. 

(Fonte: Bruno Zabeu é Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios da Universal Robots 

na América do Sul, empresa dinamarquesa líder 
na produção de braços robóticos industriais 

colaborativos).
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Bruno Zabeu
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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. 

O pretendente: JOSUEL DA SILVA COSTA, nascido no Rio de Janeiro, RJ (registrado em 
Nova Iguaçu, RJ), no dia (14/08/1980), profissão alimentador de linha de produção, estado civil 
solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Jandir da Costa 
e de Beneci Marculino da Silva. A pretendente: NÁIRA OLIVEIRA SANTOS, nascida em Cotia, 
SP, no dia (10/06/1994), profissão auxiliar financeira, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Nédson Castro Santos e de Naraci Cardoso Oliveira.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: MATHEUS DE SOUSA RIBEIRO, profissão: zelador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/12/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Vivandir Martins Ribeiro e de Simone Francisca de Sou-
sa Ribeiro. A pretendente: NICOLLI HELOISA FERREIRA SOARES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Bom Conselho - PE, data-nascimento: 21/07/2001, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Cicero Bento Soares e de Rosân-
gela Ferreira Soares. R$ 15,99

O pretendente: FELIPE SOARES DE PAULA, profissão: servidor público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Formiga - MG, data-nascimento: 15/05/1986, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Vanderlei Miranda de Paula e de 
Maria Aparecida Soares. A pretendente: GENAIR SOARES FERNANDES, profissão: 
secretária executiva, estado civil: solteira, naturalidade: Araçuaí - MG, data-nascimen-
to: 03/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de João Soares 
Santos e de Maria de Lourdes Fernandes Santos. R$ 15,99
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

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: MANOEL ANGELO CALDAS, de nacionalidade brasileira, profissão enge-
nheiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/05/1962), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Caldas e de Cidinea Guassi Cal-
das. A pretendente: MARIA CRISTINA DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônoma, estado civil divorciada, nascida em Lajedo - PE, no dia (24/03/1975), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hilda Alexandrina Maria da Conceição.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SANTINATO, de nacionalidade brasileira, profissão 
designer gráfico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/04/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jaime Santinato e de 
Neusa Clemente Santinato. A pretendente: AMANDA SARCO FINZETTO, de nacionali-
dade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (04/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Ricardo Antonio Finzetto e de Inaiá Maria Sarco Finzetto.

O pretendente: RICARDO FURTUNATO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar de produção, estado civil solteiro, nascido em São Paul o - SP, no dia (11/05/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amaro Furtunato da 
Silva e de Isabel Barbosa da Silva. A pretendente: JULIANA GARCIA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão assistente de secretaria, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (07/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Osmalino Ferreira dos Santos e de Fatima Aparecida Garcia dos Santos.

O pretendente: VINICIUS ARAUJO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão publicitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/10/1995), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Agnaldo José do Nascimento 
e de Rosangela Araujo do Nascimento. A pretendente: LETÍCIA RIBEIRO CAMBOIM, de 
nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (20/05/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Ricardo Augusto Camboim e de Maria Regina Ribeiro de Sousa Camboim. Obs.: Em 
razão da revogação do parágrafo 4° do Artigo 67, da Lei 6015/77, pelo Artigo 20, Item 
III, alínea "b" da Lei 14.382/22, deixo de encaminhar Edital de Proclamas para afixação 
e publicidade ao Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: MARCELO SILVA LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de manutenção, estado civil solteiro, nascido em Ibicarai - BA, no dia (07/12/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vivaldo Simões Lou-
renço e de Tereza Pinheiro da Silva. A pretendente: SILEI CONTELLI DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, nascida em Garça 
- SP, no dia (04/05/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Lourival Manoel da Silva e de Conceição Contelli da Silva.

A pretendente: VALERIA MAXIMO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/04/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jackson Almeida de Araujo e de Juracina 
Maximo de Sousa Araujo. A pretendente: KARINA APARECIDA DO CARMO ELEUTERIO, 
de nacionalidade brasileira, profissão gerente de departamento pessoal, estado civil divorcia-
da, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/10/1986), residente domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Aparecido Eleuterio e de Sarah do Carmo Domingues Eleuterio.

O pretendente: DANIEL SERAFIM CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, profissão de-
senhista, estado civil divorciado, nascido em Pesqueira - PE, no dia (12/01/1969), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osmar de Góes Cavalcante e de Francisca 
Serafim Cavalcante. A pretendente: NILDA DINIZ DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil viúva, nascida em Assis - SP, no dia (08/01/1964), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Albertino Paulino Diniz e de Vitoria Alves Diniz.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ANTONIO ACÁCIO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão repositor, nas-
cido em Boninal, Estado da Bahia (CN:LV.A/034.FLS.038 BONINAL/BA), Boninal, BA 
no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e sete (13/06/1997), residente e 
domiciliado Rua José da Rocha Mendes Filho, 328, casa 02, CEP 04153-090, Vila Santo 
Estéfano, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Acácio da Silva e de Terezinha 
Pereira da Silva. BEATRIZ APARECIDA RODRIGUES ROMAO, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/522.FLS.161-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e noventa e nove (28/06/1999), residente e domiciliada Rua 
Eira, 103, CEP 08225-340, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton 
Antonio Romao e de Sonia Maria Rodrigues Romao.

JEAN ADRIANO DAMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nasci-
do no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/289.FLS.047V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (23/09/1994), residente e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 789, CEP: 
08290190, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva 
Dama e de Roseli Aparecida Adriano. CRISTIANE NUNES CLAUDINO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/051.
FLS.118-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (27/12/1989), residente e domiciliada Rua Arraial de São 
Bartolomeu, 789, CEP: 08290190, Vila Carmosina, netse Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Nunes Claudino e de Lonice Rodrigues Nunes.

GABRIEL VENANCIO CURCIO AMARAL, estado civil solteiro, profissão recepcionista, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/340.FLS.187 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te e cinco de abril de mil novecentos e noventa e nove (25/04/1999), residente e domi-
ciliado Rua Suíte de Natal, 500, CEP:08265-380, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sergio Luiz Curcio Amaral e de Silem Cardoso Venancio. NATASHA 
SANTOS SABBATINI, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida em Campinas, 
neste Estado (CN:LV.A/443.FLS.102-2º SUBDISTRITO CAMPINAS/SP), Campinas, SP 
no dia nove de julho de dois mil e quatro (09/07/2004), residente e domiciliada Avenida 
Ubirajara Vianna, 120, CEP:08275-680, Fazenda Aricanduva, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Jonas de Souza Sabbatini e de Lucineide Santos Sabbatini.

JEAN LUCAS D'ABRAMO, estado civil solteiro, profissão consultor de vendas, nasci-
do no Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/256.FLS.271-TUCURUVI/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e três (23/06/1993), 
residente e domiciliado Rua Luís Góis, 42, apto 11-A, CEP 04043-000, Mirandópolis, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Heictor Marcello D'Abramo e de Marcia Regina 
Costa. GRAZIELLY SCHUNEMANN, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida 
no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.094-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (03/01/1997), 
residente e domiciliada Rua Alberto Fink, 113, casa 02, CEP 08255-040, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Schunemann e 
de Andréia Lima Schunemann.

MARCUS BARBOSA MORRONI, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/204.FLS.060-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e quatro (25/05/1994), residente 
e domiciliado Rua Jordelino João da Rosa, 499, CEP: 88164126, Vendaval, Biguaçu, 
Estado de Santa Catarina, Biguaçu, SC, filho de Marcelo Morroni e de Andréia Cristina 
Barbosa Morroni. SARA DOS SANTOS PINTO, estado civil solteira, profissão gestora 
financeira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/335.FLS.177 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (21/02/1999), resi-
dente e domiciliada Rua Particular Eugênia Biazzi, 09, casa 03, CEP: 08220420, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Pinto e de Fernanda 
dos Santos Silva Pinto.

EWERTON DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profissão consultor óptico, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/373.FLS.206-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e qua-
tro (20/05/1994), residente e domiciliado Rua Juçaral, 587, casa 07, CEP:08246-106, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei Soares e 
de Helenita Vieira da Silva Soares. JANE CAROLINE ESTEVAM ALVES, estado civil 
solteira, profissão enfermeira, nascida neste Distrito (CN:LV.A/216.FLS.001 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/12/1994), residente e domiciliada Rua Juçaral, 587, casa 07, CEP:08246-106, Para-
da XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adenilson Florenço Alves e 
de Marlene Estevam da Silva Florenço Alves.

EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão gerente de logística, nas-
cido em Registro, neste Estado (CN:LV.A/038.FLS.081 ELDORADO/SP), Registro, SP 
no dia três de julho de mil novecentos e oitenta (03/07/1980), residente e domiciliado 
Rua Mendes Pimentel, 379, bloco 01, apto 303, CEP 06710-655, Jardim Recanto Sua-
ve, Cotia, neste Estado, SP, filho de Luiz Narciso de Oliveira e de Elizabeth Mendes de 
Oliveira. KÁTIA ROCHA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão bancária, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (15/09/1986), residente e domiciliada Rua Erva Galega, 369, B, CEP 
08240-600, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Rocha da Silva 
e de Cristina Vilarinho Lima da Silva.

DIEGO RODRIGO ESTEVÃO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/073.FLS.083 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (21/12/1983), residente e 
domiciliado Rua Amor de Índio, 72, bloco 06, apartamento 43, CEP:08257-020, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Paulo 
da Costa e de Vera Lucia Estevão da Costa. MARIANA DOS SANTOS RELVAS, es-
tado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/117.FLS.067-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril 
de mil novecentos e noventa e um (16/04/1991), residente e domiciliada Rua Amor de 
Índio, 72, bloco 06, apartamento 43, CEP:08257-020, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Henrique Relvas e de Luciclé Jacauna 
dos Santos Relvas.

HENRIQUE DO NASCIMENTO ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão técnico de 
informática, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/343.FLS.084-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa 
e nove (26/05/1999), residente e domiciliado Rua Kleber Afonso, 378, casa 01, CEP: 
08270630, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de El-
ton da Silva Almeida e de Mirian Maria do Nascimento Almeida. NAELI GOMES DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/172.
FLS.210-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho 
de dois mil e dois (08/06/2002), residente e domiciliada Rua Kleber Afonso, 378, casa 
01, CEP: 08270630, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudionor Ananias da Silva e de Maria José Gomes da Silva.

DOUGLAS NEVES PRISCO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de escritório, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/374.FLS.257 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de maio de dois mil (17/05/2000), residente e domiciliado Rua Ferdinando 
Bibiena, 183, casa 02, CEP 08225-300, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Levi Prisco e de Eliane Neves Prisco. BARBARA FER-
REIRA LISBOA, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/336.FLS.162 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de 
mil novecentos e noventa e nove (08/03/1999), residente e domiciliada Avenida Cam-
panella, 1678, apto 02, CEP 08220-831, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de William 
Douglas Lisboa e de Andréa Ferreira da Silva Lisboa.

DANILO MATEUS BERNARDO CAMPOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
vendas, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/477.FLS.190-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (22/01/1998), residente e domiciliado Rua Bacurau, Travessa da Felici-
dade, 1226, CEP:08223-260, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Jose Ferreira Campos e de Maria Cicera Bernardo Campos. KARINA 
DOS SANTOS BISPO, estado civil solteira, profissão auxiliar de projeto, nascida no 
Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.107-PARI/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de setembro de dois mil (12/09/2000), residente e domiciliada Rua Guilherme da 
Cruz, 64, CEP:08265-070, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Aparecido Felix Bispo e de Marcilene Isidoro dos Santos Bispo.

JOSÉ SALDANHA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão segurança, nascido 
em Antônio Martins, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/006.FLS.080-ANTÔNIO 
MARTINS/RN), Antônio Martins, RN no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e 
oito (12/04/1988), residente e domiciliado Rua da Penha, 134, CEP 08220-153, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Hermes 
Saldanha e de Francisca Geilza de Oliveira Saldanha. FRANCISCA ITAIRIS NOBRE 
DE FREITAS, estado civil solteira, profissão assessora de vendas, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/270.FLS.060 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e sete (08/02/1997), residente e domiciliada Rua Goiti, 432, 
bloco 03, apto 24, CEP 08220-280, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Nobre de Freitas e de Irisnir Saldanha de Freitas.

MARCIO FREITAS PALOMO, estado civil solteiro, profissão agente escolar, nascido no 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.036-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (08/10/1975), re-
sidente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 832, bloco B, apartamento 
52, CEP: 08255210, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Bernardo Palomo Peres e de Maria da Conceição dos Santos Freitas Palomo. 
MARIA DO CARMO ARAÚJO, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em 
Altinho, Estado de Pernambuco, Altinho, PE no dia vinte e seis de dezembro de mil no-
vecentos e sessenta e dois (26/12/1962), residente e domiciliada Rua dos Banqueiros, 
188, bloco 06-B, apartamento 612, CEP: 03918050, Vila Bancária, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Polibio do Carmo Araújo e de Maria José de Araújo.

ADAILSON CESAR OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de logística, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/144.FLS.260 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de junho de mil novecentos e noventa e um (13/06/1991), residente e domiciliado Rua 
Joaquim Meira de Siqueira, 116, C, CEP:08275-490, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Oliveira e de Tereza Ma-
ria Oliveira. DANIELE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Itaeté, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.201-ITAETÉ/BA), Itaeté, BA no 
dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e três (28/12/1993), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 116, C, CEP:08275-490, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Lima da Silva e 
de Crispina Santos Pereira.

MATHEUS DOS SANTOS VIEIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão aten-
dente, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/260.FLS.035-LAPA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e oito (04/03/1998), residente 
e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 601, apto 22-D, CEP 08260-100, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Nilton Vieira de Carvalho e de Telma dos San-
tos Lima. MAYARA SCARINCI DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão atendente 
de câmbio, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/437.FLS.274-1º SUBDIS-
TRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia trinta e um de julho de dois 
mil (31/07/2000), residente e domiciliada Avenida Henriqueta Noguez Brieba, 430, apto 
22-D, CEP 08421-530, Conjunto Habitacional Fazenda do Carmo, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Miguel Alves de Oliveira e de Miriam Scarinci de Carvalho Oliveira.

REIVISON SANTOS BRITO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Ibi-
cuí, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.164-DISTRITO DÁRIO MEIRA/BA), Ibicuí, BA 
no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e oito (10/05/1988), residente e domici-
liado Avenida Caititu, 183, CEP: 08223000, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Denilton José de Brito e de Marinalva Honorato Santos. 
SAFIRA ROMANA CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Distrito de Ibitupã, Município de Ibicuí, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.
103-IBICUÍ/BA), Ibicuí, BA no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (18/12/1986), residente e domiciliada Avenida Caititu, 183, CEP: 08223000, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Alves dos 
Santos e de Maria Lucia Dutra de Carvalho Santos.

RICARDO PEREIRA LIMA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulos, SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta 
e três (13/05/1983), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 144, apartamento 51-C, 
CEP:08215-510, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genaro Teixeira Lima e de Olga 
Pereira Lima. KARINA DA SILVA LEITE, estado civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida em Jacareí, neste Estado, Jacareí, SP no dia treze de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (13/10/1987), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 144, apartamen-
to 51-C, CEP:08215-510, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucimara da Silva Leite.

FELIPE DOS SANTOS CAETANO, estado civil solteiro, profissão representante de ne-
gócios, nascido neste Distrito (CN:LV.A/193.FLS.229V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e três (07/12/1993), residente e 
domiciliado Rua Morro do Clemente, 248, casa 16, CEP 08290-310, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Wagner Caetano e de Silvia Aparecida 
dos Santos Caetano. GEANE DE SOUSA SILVA, estado civil solteira, profissão vende-
dora, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/249.FLS.110V ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e 
seis (22/03/1996), residente e domiciliada Rua Morro do Clemente, 248, casa 16, CEP 
08290-310, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelino Alves da 
Silva e de Maria de Jesus Sousa Silva.

RAUL ATTILA MARTINS, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.212-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (25/09/1985), residente e domiciliado Rua 
Gervásio Mota da Vitória, 226, casa 01, CEP:08280-420, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Martins e de Vera Lucia Martins. FABIANA SAN-
TOS NEVES, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/132.FLS.443-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (26/09/1984), residente e domiciliada Estrada Santa 
Mônica, 1490, apartamento 41-G, CEP:08664-015, Parque Santa Rosa, Suzano, neste 
Estado, Suzano, SP, filha de Samuel Lopes das Neves e de Matilde Santos Neves.

MARCELINO HENRIQUE CARNEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de limpe-
za, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/078.FLS.156 SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (11/11/1985), residente e 
domiciliado Rua Sho Yoshioka, 128, CEP: 08265381, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel do Espirito Santo Pereira Carneiro e de Ivonete Maria da 
Silva Carneiro. GREICE HELEN DOS REIS, estado civil solteira, profissão costureira, 
nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.146 BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(16/10/1986), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 128, CEP: 08265381, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Divina Hilda Ferreira dos Reis.

CLAUDEMIR OMENA FABRICIO, estado civil solteiro, profissão analista administrativo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/159.FLS.073 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (09/02/1992), residente e domiciliado 
Rua Miguel Barreda, 56, CEP:08255-520, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudemir Fabricio e de Rosalene Omena Lins. MAYARA 
JUSSARA FERREIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida 
no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/156.FLS.300-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e três (08/12/1993), residente e do-
miciliada Rua Afonso Saladin, 10, CEP:08255-570, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Justino Ferreira Neto e de Maria de Fátima Ferreira.

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Pombal, Estado da Paraíba (CN:LV.A/015.FLS.029-POMBAL/PB), Pombal, PB no dia 
três de novembro de mil novecentos e oitenta e um (03/11/1981), residente e domiciliado 
Avenida Miguel Ignácio Curi, 04, A, CEP 08295-005, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Mauricio da Silva Oliveira e de Maria da Silva Oliveira. MARIA DAS 
GRAÇAS SOUSA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Lagoa, Estado 
da Paraíba (CN:LV.A/005.FLS.219-LAGOA/PB), Lagoa, PB no dia primeiro de agosto 
de mil novecentos e oitenta e seis (01/08/1986), residente e domiciliada Avenida Miguel 
Ignácio Curi, 04, A, CEP 08295-005, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Francisco e de Raimunda Maria Filha.

ANDERSON ZUCOLOTO DUARTE, estado civil divorciado, profissão serralheiro, nas-
cido em Osasco, neste Estado, Osasco, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos 
e setenta e quatro (10/01/1974), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 3102, 
casa 01, CEP 08240-005, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos 
Alberto Vieira Duarte e de Maria Aparecida Zucoloto Duarte. VALDINÉA APARECIDA 
MENDES, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em Sertanópolis, Es-
tado do Paraná, Sertanópolis, PR no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta 
e oito (05/10/1978), residente e domiciliada Avenida Pires do Rio, 3102, casa 01, CEP 
08240-005, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Belmiro Mendes 
e de Maria Irene Armindo Mendes.

PEDRO GOMES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão autônomo, nascido em Ca-
cimbinhas, Estado de Alagoas, Cacimbinhas, AL no dia oito de junho de mil novecentos 
e cinquenta e cinco (08/06/1955), residente e domiciliado Rua Casimiro Nisskiniz, 54, 
casa 03, CEP: 08285200, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Vito-
rino da Silva e de Salustiana Gomes da Silva. MIRIANIR RAMOS DO ESPÍRITO SAN-
TO, estado civil divorciada, profissão costureira, nascida em São Benedito, Município 
de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, Santa Luzia, MG no dia dezesseis de abril de 
mil novecentos e sessenta e cinco (16/04/1965), residente e domiciliada Rua Casimiro 
Nisskiniz, 54, casa 03, CEP: 08285200, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Célio Ramos do Espírito Santo e de Terezinha Martins do Espírito Santo.

ISMAEL DE SOUZA FILHO, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em As-
saí, Estado do Paraná (CN:LV.A/003.FLS.201-DISTRITO CANAFISTULA-PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS/AL), Assaí, PR no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e 
dois (06/09/1972), residente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1715, casa 03, CEP: 
08226009, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Ismael Antonio de Souza e de Anelita Maria de Souza. DÉBORA DOS SANTOS 
MAURÍCIO, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Teixeira, Esta-
do da Paraíba, Teixeira, PB no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (06/09/1988), residente e domiciliada Rua Pássaro Preto, 1715, casa 03, CEP: 
08226009, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cícero Mauricio da Silva e de Maria do Socorro dos Santos Maurício.
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