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Você já parou para pensar na importância da marca para um 
negócio? Hoje, são diversos fatores que proporcionam o crescimen-
to de uma empresa, independente de sua área de atuação, como 
a qualidade dos produtos oferecidos, o atendimento adequado 
e os preços. Porém, não se pode negar que a imagem da marca 
também é fundamental para conquistar a clientela e garantir bons 
resultados.  

Como construir uma marca de sucesso?  

Foi-se o tempo em que pensar em Transformação Digital seria "algo 
do futuro". Inovando no hoje, a unico, IDTech brasileira de soluções 
de proteção de identidade digital, é parceira da Sambatech, líder em 
soluções em vídeos online na América Latina, na pesquisa inédita 
"Transformação Digital no Brasil". O estudo ouviu mais de 100 empresas 
presentes no mercado brasileiro, sendo 10% delas com faturamento 
de R$ 1 bilhão e contou ainda com a participação do MIT Technology 
Review, AWS, Cionet, DigitalHouse, Take Blip e Trybe.  

Biometria facial: Transformação Digital nas 
empresas atualmente

Aqueles que trabalham na indústria de aviação do Brasil podem ser 
perdoados por pensarem que conceitos como positividade, oportuni-
dade e recuperação estão atualmente em falta. Mais do que qualquer 
outro setor, os efeitos destruidores da pandemia atingiram duramente 
o setor de aviação do Brasil. De acordo com a Anac, o tráfego brasileiro 
de passageiros caiu 48% entre janeiro e fevereiro de 2021 em relação ao 
ano anterior..  

Aumentar a confiança dos passageiros é papel  
das companhias aéreas

Foto de Tim Douglas no Pexels

Negócios em Pauta

Produções inéditas do cinema italiano
A edição de 2021 da '8 ½ Festa do Cinema Italiano' acontece de 

maneira online e traz uma seleção de filmes, em sua maioria inéditos 
no país, que começa nesta quinta-feira (17) e vai até o dia 27. Para 
assistir as obras, é preciso fazer um cadastro gratuito no site (www.
festadocinemaitaliano.com.br) e os filmes serão transmitidos por meio 
da plataforma Looke. Entre os destaques: "A Vida Solitária de Antonio 
Ligabue", de Giorgio Diritti; "Fábulas Sombrias", de Damiano e Fabio 
D'Innocenzo; e "Irmãos à Italiana", de Claudio Noce. O longa de aber-
tura será "As Irmãs Macaluso", de Emma Dante. O festival também traz 
uma seção especial focada em Alice Rohrwacher, uma das realizadoras 
italianas mais prestigiadas da atualidade. O festival é promovido pelos 
Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, com 
o suporte institucional da rede diplomático-consular italiana no Brasil, 
assim como o apoio do Istituto Luce Cinecittà e apoio cultural da Bon-
film. Saiba mais: (www.festadocinemaitaliano.com.br) - (ANSA).     Leia a coluna completa na página 3

Foto: Reprodução/Facebook
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Inovativa promove primeiro evento 
Inovativa Day

@Estão abertas as inscrições para o InovAtiva Day, evento inédito reali-
zado pelo InovAtiva, hub de inovação que promove um conjunto de ini-

ciativas de apoio ao desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo 
inovador no Brasil. A primeira edição do encontro será realizada virtualmente 
no dia 19/06, das 09h às 17h30. O evento é gratuito e as inscrições podem 
ser feitas no site até 18/06. O InovAtiva Day é uma novidade promovida 
pelo hub em 2021. No evento, serão realizados painéis com grandes nomes 
da área de empreendedorismo e inovação do país e atividades de conexão 
abertos ao público. Realizado pela Secretaria Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
o evento reforça a expansão do InovAtiva que, até 2024, vai apoiar 15 mil 
projetos inovadores (www.inovativabrasil.com.br/inovativaday).    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://www.inovativabrasil.com.br/inovativaday/

O varejo sempre foi um setor com 
muitos desafios e a COVID-19 os 
destacou. 

As condições atuais do mercado, com-
binadas com as mudanças nas expec-

tativas dos clientes, exigem a aceleração 
da transformação digital e inovação dos 
modelos de negócios tradicionais. 

Atualmente, ter uma estratégia omnichan-
nel que organiza as informações de todos 
os canais para facilitar o gerenciamento de 
dados e otimizar a experiência de compra 
é fundamental para melhorar o atendimen-
to ao cliente e aumentar a confiança. De 
acordo com uma pesquisa encomendada 
pela Google junto à Forrester Reseacher, 
o impacto da internet nas vendas, tanto do 
e-commerce quanto no ambiente físico, vai 
crescer 70% até o final de 2021. 

A projeção é que 21,7% do varejo (in-
cluindo os setores de bebida e alimentação) 
será influenciado positivamente pelo meio 
online, que corresponde a R$ 403 bilhões. 
Conforme o estudo, as empresas que pos-
suem loja física serão beneficiadas, e mais de 
32% das vendas do varejo tradicional terão 
participação da internet em algum momento 
da decisão de compra do consumidor. 

Apesar do expressivo crescimento do e-
-commerce por conta da pandemia, as lojas 
continuam como peças-chave no processo 
de compra do cliente, gerando entre 80% 
e 90% do total das vendas, segundo aponta 
Fabio Bentes, economista-chefe da CNC, em 
seu recente estudo. A retenção e o engaja-
mento nesses espaços físicos são essenciais 
para construir lealdade e aumentar o volume 
de vendas. 

No entanto, o público espera, hoje, por 
experiências digitais que vão além das 
compras, sempre garantindo segurança e 
atenção. Para alguns, o desafio de integrar 
lojas online e físicas traz inconvenientes no 
atendimento ao cliente, que exige uma expe-

Varejo: tecnologias que potencializam 
estratégia omnichannel sólida
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riência personalizada, ágil e eficiente. Todos 
já passaram pela frustração de um serviço 
insatisfatório e muitos acabam recorrendo à 
ajuda do Google, YouTube e Facebook para 
contornar essas situações. 

Li um estudo da Gartner que prevê que, até 
2021, haverá um aumento de 15% no número 
de clientes que procuram ajuda externa após 
ficarem frustrados com os canais de suporte 
tradicionais. Estima-se que, até 2025, o modelo 
independente de customer service aumentará, 
pois os clientes pagarão um especialista para 
resolver 75% dos problemas relacionados 
ao tema.

O que vejo como uma boa notícia é que os 
varejistas podem vir a ter custos reduzidos 
em certas áreas de serviço ao consumidor. 
A realidade é que o crescente número de 
casos onde a ajuda externa é usada acaba 
eliminando um importante ponto de contato 
entre os varejistas e seus consumidores. Por 
isso, mais do que investir em tecnologia para 
uma estratégia omnichannel, entendo que é 
preciso determinar quais ferramentas trarão 
benefícios maiores. 

Penso que a decisão certa dependerá de 
focar no que é importante para os clientes 
e, nesse processo de transformação, o 

público deseja que suas interações sejam 
gerenciadas da forma mais eficaz possível, 
independentemente do canal selecionado. 
Para lojas físicas, vejo uma tendência cada 
vez maior para a adoção de serviços de wi-fi 
de alta velocidade e de gerenciamento de 
filas. Isso ajuda a garantir que os clientes 
tenham uma experiência de compra agra-
dável com o mínimo de contato. 

Além disso, algumas medidas, como a 
contagem de pessoas, podem ser imple-
mentadas em diversos espaços, permitindo 
aprimorar o fluxo e garantir que as medidas 
de segurança, como o distanciamento social, 
sejam respeitadas junto com as soluções de 
IoT para monitoramento da qualidade do ar, 
garantindo a saúde e a segurança de todos.

Ainda vejo como melhorar a interação 
nos espaços físicos com dispositivos 
modernos, como quiosques interativos, 
mesas touch screen e telas digitais, que 
provocam o consumidor a engajar com a 
marca.  Do lado do Contact Center, é pos-
sível garantir total consistência na maneira 
como os clientes experimentam as marcas 
em vários locais e dispositivos, ao mesmo 
tempo em que coletam dados relevantes 
sobre comportamento e expectativas.

Na minha percepção, os motores do 
crescimento do varejo estão ligados à 
capacidade de integrar a jornada digital 
do consumidor à experiência física, ainda 
que muitos varejistas continuem a geren-
ciar separadamente seus canais de vendas 
online e físicos. É preciso trabalhar com 
ferramentas de integração para mapear o 
público e unificar todos os canais de vendas, 
gerenciamento de pedidos, processamento 
de pagamentos, programas de fidelidade e 
opções de entrega, dentro e fora da loja. 

Isso permitirá uma verdadeira experiên-
cia omnichannel.

(Fonte: Max Carvalho é diretor de soluções e 
parcerias da Orange Business Services para a 

América Latina - www.orange-business.com/br).

Doação de sangue
Com o lema "Doe Sangue Regular-

mente - com a Nossa União a Vida se 
Completa" o Ministério da Saúde lançou 
uma campanha para incentivar a po-
pulação a doar sangue regularmente. 
O objetivo é incrementar o estoque de 
sangue do país, que teve uma redução 
de 10% desde o início da pandemia. 
Em 2019, foram realizadas 3.271.824 
coletas de sangue no país e em 2020 o 
número caiu para 2.958.665, em razão 
da diminuição na circulação de pessoas. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/superapps-fortalecem-o-varejo-e-colocam-o-data-center-no-centro-do-segmento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/as-licoes-da-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aumentar-a-confianca-dos-passageiros-e-papel-das-companhias-aereas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/biometria-facial-transformacao-digital-nas-empresas-atualmente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-construir-uma-marca-de-sucesso/
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As lições 
da crise

A crise sanitária que 
continua a assolar 
o planeta, sendo 
o fenômeno mais 
nocivos dos últimos 
cem anos, abre um 
denso livro de lições 
para governos e 
protagonistas da 
política. 

Impõe o que na esfera 
da educação se cha-
ma “aprendizagem pelo 

erro”. Um conjunto de 
situações se escancara: 
o despreparo do Estado 
para enfrentar a pande-
mia; a concentração da 
produção de vacinas em 
poucos países, submetendo 
imensa parcela das nações 
ao mando dos produtores; 
a precária rede social de 
muitos territórios, que foi 
drasticamente destruída 
desde a crise financeira de 
2008.

Também, a lentidão das 
economias no processo de 
reconversão de parques 
industriais para a produção 
de máscaras e equipamen-
tos de proteção. No início, 
pensava-se que o surto seria 
rapidamente controlado. 
Com a evolução da pande-
mia e o crescente aumento 
do número de mortes e con-
taminação, os maiores cen-
tros de pesquisa, a partir da 
China, sacaram suas armas 
de defesa e passaram a dar 
respostas mais eficazes no 
combate à pandemia, como 
a produção de vacinas, sur-
gidas em menos de um ano, 
feito inédito. 

Mas aqueles ambientes 
que ainda sofriam com res-
trições fiscais advindas da 
crise de 2008, como Grécia, 
Itália, Portugal, Espanha, 
na Europa, e outros que 
haviam cortado benefícios 
sociais, foram lerdos na 
operação de combate à 
Covid-19.

Os Estados Unidos, cujo 
papel na liderança mundial 
foi corroído na era Trump, 
um governante inclinado a 
fechar o país em copas e a 
apoiar o clamor nacionalis-
ta, despertaram com Joe 
Biden para a necessidade 
de retomar o protagonismo. 
Depois de vivenciarem um 
ciclo de despreparo de seu 
sistema de saúde, com uma 
taxa de mortalidade entre 
as mais altas do mundo, 
os EUA passaram a aplicar 
pacotes de socorro, culmi-
nando com os planos de 
recuperação anunciados 
pelo presidente somando 
cerca de US$ 4 trilhões. 

Na Europa, um pacote 
de 750 bilhões de euros foi 
a resposta para recuperar 
a economia continental. 
Quem mais avançou na 
crise, sob os aspectos eco-

nômicos e geopolíticos, foi 
a China que, mesmo sob a 
grita do vírus ter vazado de 
um dos seus laboratórios, 
na cidade de Wuhan, tem 
sido o principal produtor de 
vacinas. Usando de modo 
estratégico essa condição, 
a China avolumou seu 
protagonismo no campo 
científico, o que, em tempos 
de tormenta como o que 
vivemos, acaba quebrando 
resistências e atenuando 
a onda crítica que bate no 
regime comunista chinês.

O fato é que as nações 
abriram os olhos para a meta 
de abrigar parques de pro-
dução, em um esforço para 
evitar a superconcentração 
de vacinas e insumos em 
poucos lugares e tentando 
nivelar o poder geopolítico 
entre eles. A ideia inspira-
dora é a de se chegar a uma 
produção, hoje insuficiente, 
capaz de suprir a demanda 
global. O susto foi grande, 
motivando governos ao 
compromisso de atrair ou 
instalar empresas de alta 
tecnologia para fabricar 
equipamentos médicos e 
fármacos.

No feixe das discussões, 
incluem-se reclamações 
sobre a missão da Organi-
zação Mundial da Saúde e 
sugestões para mudanças 
em suas operações. Mais 
uma vez, o viés ideológico 
impregna esse foro dis-
cursivo. O pano de fundo 
mostra o aparente conflito 
entre dois discursos: a glo-
balização e o nacionalismo, 
ou seja, continuar a abrir 
fronteiras físicas e ideoló-
gicas ou fechar a porteira. 

Globalização é um fe-
nômeno que ultrapassa a 
simples ideia de abertura 
de fronteiras físicas. Trata-
-se de interpenetração de 
valores, princípios, costu-
mes, enfim, um ideário cada 
vez mais exposto ao acesso 
dos habitantes do planeta 
e em visibilidade intensa 
e permanente pelas redes 
sociais, inseridas nos eixos 
tecnológicos da internet.

Difícil de desmontar tal 
engrenagem. Já o nacio-
nalismo volta ao centro do 
debate na onda da garantia 
do trabalho, com a pregação 
de que seus espaços sejam 
ocupados pela população 
originária do país e não por 
estrangeiros. O foro tende a 
acender os ânimos, princi-
palmente quando se abrem 
as cortinas para mostrar as 
ferramentas tecnológicas 
tomando o lugar das pessoas. 

Sobre o Brasil, as infe-
rências ficam em aberto. 
Mas o leitor pode fazer a 
sua leitura.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Pay estão aptas a participar da campanha. Para mais informações sobre 
os produtos destinados a serviços financeiros da companhia, acesse: 
https://www.totvs.com/techfin

Plataforma web direcionada a cálculo 
automático da folha de pagamento

@A Forrester estimou que o mercado total de plataformas de desen-
volvimento em low-code cresceria mais de 40% ao ano, atingindo 

US$ 21,2 bilhões em 2022. Já o Gartner prevê que mais de 65% de todas 
as funções de desenvolvimento de aplicativos serão feitas via low-code 
até 2024. De olho nessas previsões, nasceu a empresa de tecnologia 
RHello com a oferta de plataforma web dedicada ao cálculo automático 
de folhas de pagamento e gestão de benefícios. A solução foi desen-
volvida em GeneXus, ferramenta low-code baseada em Inteligência 
Artificial que facilitou a criação do aplicativo e, consequentemente, 
sustentará sua manutenção e evolução (www.genexus.com/pt/global).

Old World Industries transforma contas a 
pagar com a OpenText

@A OpenText ™ (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX), anunciou hoje 
que a Old World Industries (OWI), um fornecedor global para as 

indústrias automotiva e química, modernizou seus processos de contas 
a pagar com soluções OpenText. Implementado durante a pandemia 
com uma rápida mudança para o trabalho remoto, a OWI melhorou o 
tempo de processamento das contas a pagar em 33%. Para saber mais 
sobre as soluções OpenText ™ SAP®, visite https://www.opentext.com/
products-and-solutions/products/opentext-suite-for-sap.

Projeto Alpha Edtech abre seleção para 
formação remunerada em TI ao público carente

@Neste momento de crise econômica no país, o Instituto Alpha 
Lumen, de São José dos Campos, abre inscrições para a 2ª edição 

do processo seletivo para Alpha EdTech. Uma Code Academy que tem 
como vantagem ser remunerada e de formação acelerada, além de ter a 
garantia de emprego no final do curso. As inscrições serão feitas entre 
24/05 - 25/06 no site da entidade e as atividades serão online. Tudo gra-
tuito. O objetivo é dar oportunidade aos jovens talentosos em situação 
de vulnerabilidade que desejam trabalhar com tecnologia. A iniciativa 
remunera os selecionados que farão parte da segunda turma do Alpha 
EdTech. Mais detalhes sobre o curso, o processo de adesão como vo-
luntário técnico ou empresa parceira e a seleção de candidatos, estão 
disponíveis nos sites www.alphaedtech.org.br ou www.alphalumen.org.br 

Visa e TOTVS Techfin lançam campanha para 
oferecer cashback

@Com o objetivo de acelerar a digitalização da experiência de pa-
gamento via cartão de crédito em mensalidades de instituições de 

ensino, Visa e TOTVS Techfin, divisão da TOTVS que atua com soluções 
de crédito, pagamento e serviços, lançam uma campanha de cashback 
para os alunos das escolas e instituições de ensino superior que utilizam 
a solução Meu eduCONNECT Pay. Os estudantes ou responsáveis que 
cadastrarem o cartão Visa na plataforma para o pagamento recorrente 
terão direito a 10% do valor da mensalidade em cashback, que será 
concedido a partir da mensalidade seguinte. Todas as instituições de 
ensino que forem clientes TOTVS com a solução Meu eduCONNECT 

As oportunidades de vendas 
com Chatbot no WhatsApp Pay
O WhatsApp lançou seu serviço de pagamentos no Brasil quase um ano após sua suspensão em meio a 
preocupações com potenciais ameaças ao sistema financeiro nacional.

Diego Silva (*)

O novo serviço de pagamento 
foi anunciado e segue com a 
autorização do Banco Central, 

no final de março, após meses de tes-
tes e avaliações referentes a aspectos 
como privacidade e concorrência de 
mercado. 

O WhatsApp Pay está disponível 
para usuários individuais e empresas 
que planejam oferecer o serviço em 
um momento oportuno, quando o E-
-commerce está auxiliando diversas 
empresas a manter suas vendas ativas 
com a pandemia.

Por meio do serviço, que já está dis-
ponível na Índia, os usuários brasileiros 
poderão enviar dinheiro entre si nas 
redes Visa e Mastercard, com paga-
mentos processados pela Cielo. Após a 
retomada da implementação, espera-se 
que o Facebook, dono do WhatsApp, 
implemente o serviço para mais de 
120 milhões de usuários no Brasil até 
o segundo semestre de 2021.

Oportunidades para os empreen-
dedores

Com o serviço de pagamento via 
WhatsApp Pay, os empreendedores 
e profissionais da área de marketing 
tem uma nova maneira para obter mais 
vendas online. Para isso, é necessário 
um bom atendimento e estar 24 horas 
e 7 dias conectado à plataforma. Como 
o tempo é algo relevante para qualquer 
ser humano, uma boa estratégia é um 
chatbot, que não é uma ferramenta tão 
nova se analisarmos a transformação 
digital como um todo. No entanto, 
vale ressaltar que é um instrumento 
baseado em software que interage com 
as pessoas de forma natural por meio 
de janelas de chat de texto. Ou seja, 
uma ferramenta essencial para quem 

Os chatbots podem ser programa-
dos com opções de perguntas e suas 
respectivas respostas. Dessa forma, 
quando um cliente seleciona a per-
gunta que deseja fazer, sua resposta 
chega imediatamente. Usar um bot 
em tal situação reduz o risco de erros 
gramaticais no marketing de conteúdo. 
Erros gramaticais emitem uma aura 
pouco profissional que pode afastar 
clientes em potencial.

Para muitas pessoas, interagir com 
a página de perguntas frequentes será 
o primeiro ponto de contato com sua 
empresa. A experiência deles aqui pode 
fazer ou quebrar seu relacionamento. 
Por essa razão, entender como o chat-
bot pode ser configurado faz toda a 
diferença.

 Hoje, ferramentas como a SendPul-
se disponibilizam a função WhatsApp 
Chatbot, que permite aos usuários 
configurar e enviar campanhas de 
WhatsApp de alta qualidade, com 
gatilhos e configuração de respostas 
automáticas para a conversão de leads 
e demais serviços de atendimento de 
maneira intuitiva. 

Basicamente, incluir a opção de pa-
gamento via WhatsApp pode ajudar 
na conversão de um lead para uma 
determinada compra. As possibili-
dades são imensas e o serviço para 
obter a ferramenta, por mais tecno-
lógica que seja, com a SendPulse é 
viável não só devido ao valor como 
também a facilidade na configuração 
do chatbot.

Tenho certeza que essa é uma oportu-
nidade para empreendedores e profis-
sionais de marketing aumentarem suas 
vendas. Com os serviços de chatbot da 
SendPulse e a função WhatsApp Pay 
você terá resultados incríveis. 

(*) É CEO da SendPulse na América Latina e Brasil

deseja alavancar suas vendas com o 
WhatsApp Pay.

De acordo com a pesquisa da Accen-
ture, as cinco principais tendências no 
mercado de chatbot hoje são o desenvol-
vimento de inteligência artificial, o uso 
crescente de mensageiros instantâneos, 
redução de custos e facilidade de de-
senvolvimento, interação entre bots e 
pagamentos habilitados para bot, como 
é o caso do WhatsApp Pay.

Os chatbots fornecem vários be-
nefícios para a empresa. Oferecendo 
atendimento ao cliente 24 horas por 
dia e respondendo incansavelmente às 
dúvidas dos clientes, e podem apoiar, 
dimensionar as relações com os clien-
tes e até substituir seus gerentes de 
vendas por conta do aprimoramento 
da personalização.

Basicamente, os chatbots reduzem o 
tempo de processamento e aumentam 
a produtividade dos funcionários. Em 
geral, o uso dessa tecnologia pode me-
lhorar o desempenho dos negócios da 
empresa em 5% a 25%.

Chatbot para WhatsApp para todos
O WhatsApp Business API oficial é 

uma solução confiável para empresas 
com uma forte base de clientes voltada 
para o crescimento de seus negócios. As 
empresas podem usar três versões do 
WhatsApp para interagir com seus clien-
tes: WhatsApp Messenger, WhatsApp 
Business App e WhatsApp Business API.

Essas três soluções fortalecem sua 
estratégia de comunicação com mensa-
gens do WhatsApp. Além disso, se um 
cliente potencial estiver apenas curioso 
sobre sua empresa e um prestador de 
serviço de repente começar a falar com 
ele, ele pode se assustar. Os chatbots 
são muito menos assustadores e os 
visitantes não se sentirão forçados a 
fazer negócios com você.

Reprodução/SendPulse
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Recursos de gerenciamento de postura de 
segurança em nuvem de última geração

 Atualizações nos recursos para 
a solução Prisma® Cloud CSPM 
(Cloud Security Posture Mana-
gement) da Palo Alto Networks 
(NYSE: PANW) ajudam a eliminar 
os pontos cegos da nuvem e a li-
berar as equipes de segurança do 
fardo cansativo do monitoramento 
de alertas. Esses recursos estão 
disponíveis para mais de 2.000 
empresas que confiam no Prisma 
Cloud, bem como para futuros 
clientes. Os ambientes de nuvem 

estão se tornando cada vez mais 
complexos à medida que as organi-
zações adicionam mais provedores, 
usuários, aplicações e recursos. A 
maioria das soluções de segurança 
não foi projetada para esse novo 
mundo e necessita da visibilidade 
ponta a ponta para avaliar com pre-
cisão os riscos e alertar as equipes 
de segurança sobre ataques avan-
çados, deixando-as para lidar com 
recursos de nuvem não seguros e 
alertas falso-positivos.
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D - Imigrantes e Refugiados 
Para oferecer apoio aos que escolhem o Brasil como novo lar, o 
Grupo Omni realiza um importante trabalho social por meio do 
Centro do Imigrante, espaço localizado no bairro do Brás, em São 
Paulo. Somente no ano passado, em plena pandemia, o Centro foi 
responsável por atender uma média de 4 mil pessoas por mês, e 
a expectativa é impactar ainda mais imigrantes e refugiados. Com 
ajuda de profissionais de várias nacionalidades, imigrantes podem 
regularizar documentos, abrir empresas, enviar dinheiro aos fa-
miliares em seus países de origem, contratar microcrédito para 
conquistar sua independência financeira, entre outros serviços de 
auxílio direcionados a este segmento da população. Outras infor-
mações:  (www.centrodoimigrante.com.br).

E - Pet Passaport 
Especializada em soluções para animais de estimação, a Plamev Pet 
acaba de anunciar a cobertura de seus planos de saúde no exterior. 
A empresa, criada em 2013 e com atuação em todo Brasil, viu o fa-
turamento saltar 250% durante a pandemia, atingindo R$ 5 milhões 
em 2020. O Pet Passaport será um serviço associado ao plano, que 
funciona como um seguro adicional, por meio de reembolso, para 
emergências com animais de estimação durante viagens internacionais. 
O plano prevê cobertura de até US$ 1 mil em despesas. O valor do 
reembolso pode variar dependendo do plano de saúde contratado. 
A empresa acredita que o seguro para viagens ao exterior tem po-
tencial para atingir 2 a 5 % do faturamento até o fim de 2022 (www.
plamev.com.br). 

F - Varejo de Moda
A segunda edição do evento online “Franquia & Tecnologia”, pro-
movido pela Data System, traz marcas consagradas do varejo de 
moda para discutir soluções demandadas atualmente pelo setor e 
que impactam comercialmente nas ações dos franqueados. Entre 
os convidados, estão os profissionais de marcas como Constance, 
Labellamafia, Grupo Deny, Praxis Business e City Shoes, que trarão 
insights sobre as principais tecnologias que amparam uma estraté-
gia de crescimento, como o uso de dados impacta nos resultados 
e a experiência omnichannel no PDV. O webinar, que acontece na 
próxima quarta-feira (16), às 19h, é gratuito e a inscrição pode ser 
realizada no link: (https://conteudos.datasystem.com.br/franquia-
tecnologia-assessoria).   

A - Área de Educação
Termina no proximo dia 30 o prazo de inscrições da 20ª edição do 
Prêmio Péter Murányi que, neste ano, tem foco na área de educação. 
O trabalho vencedor receberá R$ 200 mil, o segundo colocado, R$ 30 
mil e o terceiro, R$ 20 mil, totalizando R$ 250 mil. Qualquer pessoa 
com um trabalho inovador, com resultados práticos que tenham 
promovido melhorias na área de educação, poderá participar, desde 
que indicada por empresas, universidades, ONGs ou outras institui-
ções de ensino e pesquisa, com sede no Brasil e cadastro no site da 
Fundação Péter Murányi. A participação é gratuita e o prêmio será 
entregue diretamente ao autor dos projetos. Os candidatos podem 
se inscrever pelo site (premio2021@fundacaopetermuranyi.org.br). 
Informações: (https://bit.ly/3sD5Slt).

B - Expansão Regional
A Azul acaba de anunciar o maior plano de expansão regional da história 
da aviação brasileira no Amazonas. A empresa planeja adicionar à sua 
malha aérea oito novos destinos no estado ainda no segundo semes-
tre. As novas operações para Barcelos, Apuí, Eirunepé, Itacoatiara, 
Humaitá, Borba e Novo Aripuanã, terão seu início após a conclusão 
dos investimentos em infraestrutura aeroportuária. São Gabriel da 
Cachoeira, cidade que a Azul havia anunciado interesse em operar, 
já tem data para receber voos da companhia. Os voos com destino 
à Manaus serão cumpridos três vezes por semana com as aeronaves 
brasileiras da Embraer, que comportam até 118 Clientes, a partir 
do dia 3 de agosto. Coari, Lábrea e Maués, terão suas operações 
implementadas conectando Manaus até outubro.  

C - Vagas Diversas  
A Omie, plataforma número um em gestão (ERP) na nuvem do Brasil, 
está com mais de 100 vagas abertas. As oportunidades são para a ma-
triz, em São Paulo, e também para os escritórios e franquias da Omie 
localizados em diversas cidades do Brasil. Entre as áreas, destacam-se 
as oportunidades em vendas, comercial, tecnologia, customer success, 
comunicação e recursos humanos. A empresa busca por pessoas com 
mentalidade de crescimento para fazer parte do time. Valoriza muito os 
perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo, sejam 
motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo, pois deseja sempre 
ter os melhores profissionais que acompanhem as recorrentes mudanças 
do mercado. Para concorrer, acessem o portal (https://trabalheconosco.
vagas.com.br/omie).

G - Tecnologias da Indústria 
A Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) acaba de lançar o 
Prêmio ABII 2021, reconhecido nacionalmente por destacar projetos que 
desenvolvem ou utilizam as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. O 
prêmio está alinhado à missão da associação, que é de acelerar a indústria 
4.0 e a internet industrial das coisas no Brasil, por isso é um momento 
tão importante para a entidade. A novidade é que o prêmio é aberto para 
qualquer empresa que fornece soluções ou está sendo transformada pela 
indústria 4.0 e não apenas para empresas associadas. As inscrições para 
a primeira rodada estão abertas até o dia 9 de julho. Serão selecionados 
três projetos finalistas. Todas as etapas do prêmio serão feitas de forma 
online. Inscrições e mais informações: (www.abii.com.br).

H - Evolução das Fintechs
A Finted Tech School - edtech e escola de negócios para o mundo digi-
tal - acaba de lançar o Finted Índex, índice que medirá periodicamente 
o desempenho de uma carteira não estática de 30 fintechs listadas nas 
principais bolsas de valores do mundo. Juntas, as companhias que abrem 
o índice somam US$ 128 bilhões em valor de mercado. Essa é a primeira 
iniciativa do tipo no Brasil e marca o lançamento do Fintedlab, braço de 
pesquisa da escola para tendências nas áreas de Finanças, Tecnologia e 
Direito. O intuito do estudo é meramente acadêmico, buscando auxiliar 
nas discussões e no entendimento sobre este ecossistema, sem qualquer 
intenção comercial ou de associá-lo a recomendações de compra ou 
venda de ativos. Outras informações: (https://finted.com.br/). 

I - Duto Expresso
Para acelerar a entrega de produtos internacionais no Brasil, a Americanas 
amplia a operação com cinco voos semanais diretos de Hong Kong, ao aeroporto 
internacional de Guarulhos. Primeiro grande e-commerce brasileiro a atuar no 
segmento de cross border, a marca reduz o prazo máximo de entrega desta 
frente de negócios de 21 para 11 dias para produtos de diversas categorias, 
vindos da China. A Americanas garante ainda o rastreio completo dos pedi-
dos até a entrega na casa do cliente. A entrega é uma parte fundamental da 
experiência de compra e o prazo para recebimento é um fator relevante para 
a decisão do cliente. A operação de um duto expresso internacional confere 
a Americanas o menor prazo de entrega no mercado brasileiro. 

J - Energia Limpa
A Bayer, multinacional alemã que atua nas áreas de saúde e nutrição, 
anuncia um acordo de fornecimento de longo prazo de energia com 
a Omega Energia, maior empresa de energia limpa do Brasil. Com 
duração de 10 anos, o contrato garante que a eletricidade consumida 
pelas unidades de Uberlândia, Paracatu, Itaí, Campo Verde, Cachoeira 
Dourada, Petrolina, Paulínia e Belford Roxo seja de matriz eólica ou 
solar e, portanto, 100% renovável. O projeto deve evitar a emissão de 
cerca de 100.000 toneladas de CO2. A Bayer é uma empresa signatária 
do Pacto Global, tem a Sustentabilidade como um de seus três pilares 
de negócio (além de Inovação e Pessoas & Cultura) e alinha decisões 
de todas as suas divisões aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. Para mais informações, acesse (https://www.bayer.com.br). 

Espelho, 
espelho meu…

O que desperta a 
sua atenção quando 
você vai comprar 
um produto? A 
qualidade, a beleza, 
ou o preço?

Em muitos casos, o 
ideal seria o “Bom, 
Bonito e Barato”, 

mas cá para nós, o “Bo-
nito” até acompanha o 
“Bom”, mas dificilmente o 
“Barato”, certo? Bem, se 
levarmos em conta que o 
padrão de estética interfere 
nas vendas, até entendo, 
principalmente para os 
alimentos perecíveis, que 
em muitos casos, os que 
não atendem esse padrão 
são descartados. 

Mesmo preservando os 
nutrientes, em boa parte, o 
destino acaba sendo o lixo. 
E sempre é bom lembrar 
que no Brasil, 41 mil tonela-
das de comidas são jogadas 
fora por dia e uma em cada 
nove pessoas passam fome, 
segundo o WFP (Programa 
Mundial de Alimentos). E 
para estimular o consumo 
de produtos “feios” e mini-
mizar o desperdício, algu-
mas empresas do setor, seja 
da quitanda do seu Zé aos 
grandes hipermercados, 
lançam campanhas promo-
cionais que podem chegar 
até 40% de desconto.

Seguindo nesta linha, a 
empresa Fruta Imperfeita, 
também é uma boa opção 
para diminuir o desperdí-
cio de alimentos e tem em 
seu portfólio produtos que 
ela classifica como um novo 
padrão de beleza e servem 
de conexão entre produ-
tores e consumidores via 
delivery.

Outra ação muito im-
portante nessa direção é 
a da Plataforma Comida 
Invisível. São mais de 2 mil 
pessoas doando mais de 60 
toneladas de alimentos para 
mais de 200 ONGs todos 
os meses. Uma observação 
importante, a plataforma 
está em conformidade com 
a Lei 14.016/20, que atende 
o combate ao desperdício 
de alimentos e também a 

doação de excedentes de 
alimentos para o consumo.

Grandes marcas também 
apoiam o combate ao des-
perdício alimentar, um bom 
exemplo é o da Danone, que 
lançará este ano a marca 
de Iogurte Good Save, com 
pedaços de frutas, consi-
deradas feias, que seriam 
desperdiçadas. O projeto 
foi desenvolvido ao longo 
de um ano, junto à empresa 
Full Harvest Technologies, 
que atua junto com agricul-
tores que vendem produtos 
que seriam descartados 
para empresas de alimentos 
e bebidas.

Outro ótimo exemplo que 
o “feio” vende é o Crocs. Em 
2009, um ano após perder 
US$ 185 milhões do seu 
lucro, deu a volta por cima, 
por sinal, muito por cima, 
apostou na alta-costura, 
fechando a parceria com 
a grife Balenciaga. Quem 
diria, o Crocs, que em 2010 
foi apontado como a 22ª. 
pior invenção, da lista das  
“50 piores invenções do 
mundo”, da revista Time. 

O famoso sapato de bor-
racha que tem no conforto 
o seu carro chefe cresceu 
e muito em vendas na 
pandemia. Segundo a The 
Lyst Index (plataforma de 
pesquisa digital que lança 
a cada trimestre o ranking 
das 20 marcas mais “tops”) 
aponta que as buscas pelos 
calçados desses modelos 
cresceram 32% por mês 
em 2020.

Uma das estratégias para 
os negócios da empresa 
está na parceria com astros 
globais. Uma delas, com 
o Justin Bieber. A marca 
Drew, do cantor, entrou no 
negócio com um modelo ex-
clusivo. O produto esgotou 
em poucos dias depois do 
lançamento. Após a par-
ceria com Bieber, as ações 
da Crocs aumentaram em 
11%.

Sinais de que o feio não 
compromete. Viu Rainha 
Má da Branca de Neve? Se 
soubesse disso hein, “espe-
lho, espelho meu…”.

(*) - É CEO da Bit Partner Consultoria 
Empresarial e do PME News.

Sidney Cohen (*)

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) afirmou 
que as instituições do setor 
energético têm trabalhado 
“incessantemente” para ga-
rantir que não haja risco de 
racionamento de energia no 
país, por conta da crise hi-
drológica. “As instituições 
do setor energético conti-
nuam trabalhando para o 
provimento da segurança 
energética no ano que se 
deflagrou a pior hidrologia 
de toda a série histórica de 
91 anos”. O problema tam-
bém tem sido discutido na 
sala de situação do governo 
federal, com a participação 
de diversos órgãos da admi-
nistração pública.

“Considerando o quanto 
o setor elétrico evoluiu, 
é que o governo federal, 
inclusive em coordenação 
com os entes federativos, 
vem explorando todas as 
medidas ao seu alcance 
que nos permitirão passar 
o período seco de 2021 sem 
impor aos brasileiros um 
programa de racionamento 
de energia elétrica”, afir-
mou a pasta em nota, após 
matéria do jornal O Estado 
de São Paulo informando 
que o governo prepara uma 
MP que abre a possibilidade 
de adoção de um programa 

País vive pior crise hídrica em 90 anos.

A expectativa está no 
boletim Focus, pes-
quisa divulgada se-

manalmente pelo BC, com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Atualmente, a Selic está em 
3,5% ao ano, após a segunda 
alta consecutiva, devido à 
alta da inflação no país.

A taxa básica de juros é 
usada nas negociações de 
títulos públicos no Sistema 
Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic) e serve de 
referência para as demais 
taxas de juros da economia. 
Ao reajustá-la para cima, 
o BC segura o excesso de 
demanda que pressiona os 

Expectativa é que taxa Selic suba para 
4,25% ao ano nesta semana.

Atividade econômica 
cresceu em abril

A economia brasileira 
registrou crescimento em 
abril. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) dessazonalizado 
(ajustado para o período) 
apresentou alta de 0,44%, 
em abril, em relação a março 
deste ano, segundo dados 
divulgados hoje (14) pelo 
Banco Central (BC). 

Esse resultado veio depois 
da queda de 1,61% registra-
da em março comparado a 
fevereiro, de acordo com os 
dados revisados. Na com-
paração com abril de 2020, 
o crescimento chegou a 
15,92% (sem ajuste para o 
período, já que a comparação 
é entre meses iguais). Em 12 
meses encerrados em abril, 
o indicador teve retração 
de 1,2%. No ano, o IBC-Br 
apresentou alta de 4,77%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-
cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos. 
Mas o indicador oficial é o 
Produto Interno Bruto (PIB), 
calculado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) (ABr).
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Mercado financeiro aumenta 
previsão para a Selic

O mercado financeiro espera que a taxa básica de juros, a Selic, suba 0,75 ponto percentual para 
4,25% ao ano, na reunião do Copom, marcada para hoje (15) e  amanhã (16)

na 10ª alta consecutiva.
A estimativa para 2021 su-

pera o limite da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. O centro da meta, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é de 3,75%, 
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%. A 
previsão para o crescimento 
do PIB subiu de 4,36% para 
4,85%. A expectativa para 
a cotação do dólar caiu de 
R$ 5,30 para R$ 5,18 para o 
final deste ano e de R$ 5,30 
para R$ 5,20 no fim de 2022 
(ABr).

preços, porque juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Já a 

previsão do mercado finan-
ceiro para o IPCA deste ano 
subiu de 5,44% para 5,82%, 

Setor de energia trabalha para 
evitar racionamento

de racionamento de energia 
no Brasil.

De acordo com a repor-
tagem, a medida criaria um 
“programa de racionalização 
compulsória do consumo de 
energia elétrica, com um 
comitê para adotar medidas 
de redução no consumo de 
energia, com poderes, inclu-
sive, para determinar a dimi-
nuição da vazão de água nos 
reservatórios das principais 
bacias hidrelétricas do país”. 
Ainda segundo o jornal, o 
programa prevê a possibili-
dade de adoção prioritária 
da termoeletricidade com o 
aumento dos custos pagos 
pelo consumidor, por meio 
de taxas na conta de luz.

Na nota, o ministério 
não trata da possibilidade 
de edição de uma MP. A 
pasta informa ainda que 
as “medidas tempestivas 
ocorrem em razão da re-
dução no volume de chuvas 
que tem afetado a geração 
de energia no Brasil”. Cer-
ca de 65% da produção 
de eletricidade do parque 
gerador brasileiro vêm das 
hidrelétricas.

Ainda de acordo com a 
pasta, apesar da energia 
hidrelétrica ser a principal 
matriz no país, desde 2001, 
a participação dessa fonte 
tem cedido espaço a outras 
como a eólica, termoelétri-
ca e solar (ABr).



A importância 
do gerenciamento 

de riscos no 
transporte rodoviário

Com um mercado em 
constante mudança, 
o setor logístico 
enfrenta cada vez 
mais exposições no 
transporte de cargas

Entregas rápidas e 
seguras exigem uma 
abordagem holística 

que precisa levar em conta o 
gerenciamento de riscos de 
transporte. A importância 
do transporte rodoviário 
como uma função crítica 
da cadeia de suprimentos é 
frequentemente subestima-
da. Com prazos apertados 
e acordos contratuais de 
entrega rigorosos, qualquer 
atraso inesperado pode 
ter um impacto financeiro 
significativo capaz de reper-
cutir em todo o processo de 
negócios. 

Mesmo em um cenário 
pandêmico, o volume de 
carga transportada por 
rodovias aumentou 62% 
em 2020. O agronegócio, o 
setor de construção civil e 
o transporte de produtos 
industrializados ‘puxaram’ o 
resultado positivo. É impos-
sível negar a importância do 
transporte rodoviário para o 
país. O modal é responsável 
pelo transporte de 65% de 
todas as cargas, emprega 1,5 
milhão de pessoas e repre-
senta em média 7% do PIB. 

E, sem dúvida, esses 
números não passam des-
percebidos das mentes 
criminosas. De acordo com 
levantamento da NTC&Lo-
gística, foram mais de 14 mil 
registros de ocorrências de 
roubos de carga em rodovias 
e áreas urbanas em 2020. O 
prejuízo chega a R$1,2 bi-
lhão. As cargas de remédios, 
combustíveis e alimentos 
são as mais procuradas. 
Como resultado, a ameaça 
ao transporte rodoviário de 
mercadorias tornou-se uma 
grande preocupação para os 
negócios e muitos transpor-
tadores estão procurando 
a engenharia de risco para 
gerenciar as exposições de 
cargas. 

Quadrilhas especializadas 
em roubo de carga também 
estão usando métodos cada 
vez mais sofisticados. Além 
de encenar falsos acidentes 
rodoviários, as tendências 
crescentes incluem tam-
bém o uso de falsos postos 
de controles ou paradas 
policiais e locais de entrega 
fraudulentos. No entanto, 
à medida que as perdas 
aumentam, o crime relacio-

nado ao transporte está se 
tornando um problema gra-
ve para transportadores e 
embarcadores. Na verdade, 
é preciso estar preparado! 

Aí entra a importância de 
se realizar, em cada viagem, 
a gestão de riscos. Es-
ses processos, para serem 
bem-sucedidos, precisam 
envolver toda a logística e 
cadeia de suprimentos. O 
objetivo: soluções eficazes 
precisam ser encontradas 
no contexto de onde os pro-
blemas ocorrem. O setor de 
transporte depende muito 
de funcionários sazonais, 
sejam eles contratados ou 
subcontratados. Portanto, 
o recrutamento e a verifi-
cação de parceiros e fun-
cionários são vitais. 

Quão bem as transporta-
doras conhecem os motoris-
tas que prestam serviços? 
Precisa ser uma relação 
baseada em confiança! Por 
isso é tão importante que 
a gestão de riscos envolva, 
em primeiro lugar, uma 
checagem minuciosa. Essa 
verificação precisa levar em 
conta itens que vão muito 
além de antecedentes cri-
minais, como a realização 
de uma investigação da 
situação financeira de cada 
candidato a parceiro (dé-
bitos, cheques sem fundo, 
análise de crédito, etc). 

Muitas transportadoras 
já compreenderam que 
prevenir é muito melhor do 
que remediar. Até porque 
as seguradoras só aceitam 
cobrir cargas caso a gestão 
de riscos seja realizada. 
Porém, infelizmente, essa 
ainda não é uma prática 
comum, não sendo realizada 
em 100% dos fretes. E será 
que as transportadoras es-
tão preparadas se algo der 
errado? O amplo escopo do 
problema deixa claro que 
lidar com as ameaças cres-
centes exigirá os esforços 
combinados de todas as 
partes interessadas. 

A implementação de algu-
mas ações práticas ajudará 
muito a mitigar o risco de 
perdas financeiras. É ne-
cessário ser proativo, bus-
cando maneiras de tornar 
os processos mais seguros e 
assertivos. No final das con-
tas, uma atuação preventiva 
minimiza dores de cabeça 
futuras para todas as partes: 
motoristas, transportadores 
e embarcadores! 

(*) - É CEO da AgregaLog - 
transportadora digital que oferece 

soluções inovadoras de logística de 
transporte para a indústria 

(www.agregalogtransportes.com.br).

Jarlon Nogueira (*)
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Para evitar aglomerações durante a pandemia, desde 
março do ano passado, o Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS) não deixou de realizar o pagamento aos 
beneficiários que não fizeram a prova de vida. Agora, o 
procedimento voltou a ser exigido e pode ser realizado 
pelos aplicativos (meu gov.br) e (Meu INSS) -disponível 
na Google Play e App Store -  ou, ainda, nos respectivos 
ambientes web.

A tecnologia de biometria facial, desenvolvida pelo 
Serpro e pela Dataprev, facilita a vida de cerca 36 mi-
lhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de 
programas assistenciais. 

“O procedimento por biometria tem validade oficial e 
é feito utilizando a base de dados do governo. Para uti-
lizar a funcionalidade, é necessário que o usuário tenha 
feito a coleta de biometria para o título de eleitor, além 
de possuir uma conta no (gov.br), o portal de serviços 
de governo”, explica o gerente do Departamento de 
Negócio Soluções de Gestão para Governo Digital do 
Serpro, Felipe Lopes. 
	 •	Prova de vida para 11 milhões - Realizada anual-

mente para comprovar a existência do beneficiário 
e evitar fraudes, a prova de vida é exigida de todos 
os que recebem benefícios de seguro social por meio 
de conta corrente, poupança ou cartão magnético. 

  Para não ter o pagamento suspenso, as provas já 
vencidas devem ser realizadas novamente até as 
datas limite, que constam de uma tabela ao final da 
Portaria 1.299,  do Ministério da Economia e do INSS. 
Segundo estimativas da autarquia, cerca de 11 milhões 
de pessoas se encontram em situação de pendência, 
o que corresponde a 1/3 dos beneficiários. 

Beneficiários podem realizar o procedimento pelos aplicativos 
(Meu gov.br) e (Meu INSS), por site, em caixas eletrônicos ou 

até por procuração.

A pandemia continua 
sendo a vilã dos au-
tônomos. Mas apesar 

do impacto econômico que 
refletiu principalmente no 
setor de serviços, a possibili-
dade de oferecer os serviços 
de forma remota tem sido 
uma alternativa mais ren-
tável e segura para algumas 
profissões. 

De acordo com o Get-
Ninjas, professores, psi-
cólogos, nutricionistas, 
contadores, entre outros, 
podem fechar serviços de 
maneira remota mantendo 
a qualidade e a segurança 
de todos. Conheça quatro 
dicas de como oferecer 
seu trabalho respeitando 
o distanciamento: 
	 •	Analisar a situação do 

cliente - Ao encontrar 
uma pessoa interessada 
na contratação de um 
serviço ou na realiza-
ção de um orçamento, 
a primeira atitude do 
profissional deve ser a 
de analisar os detalhes 
da demanda e verificar a 
possibilidade de solucio-
ná-la de forma remota. 

  No caso de profissio-
nais como encanadores, 
eletricistas e pedreiros, 
que são procurados na 

Todos podem fechar serviços de maneira remota mantendo a 
qualidade e a segurança.

Alguns passos são cruciais 
para o desenvolvimento de 
um comércio e, indepen-
dente do setor de atuação 
da empresa, o estoque é um 
dos principais pilares para 
que o fluxo de vendas seja 
positivo. A gestão de estoque 
representa a organização e 
o controle de cada produto 
vendido para o consumidor 
final. 

Diferente do que muitos 
pensam, essa tarefa deve 
ser colocada em prática em 
pequenos, médios e grandes 
negócios que lidam com pro-
dutos como matéria-prima, 
insumo ou vendas. A gestão 
significa garantir que a em-
presa tenha capacidade de 
controlar a operação, com a 
capacidade de analisar e en-
tender qual a necessidade de 
compra e em qual momento. 

Um ponto importante para 
o empreendedor é o valor do 

O estoque é um dos principais pilares para que o fluxo de 
vendas seja positivo.

Quatro dicas para oferecer seu 
serviço de forma remota

Professores, psicólogos, nutricionistas, contadores, entre outros, podem fechar serviços de maneira 
remota mantendo a qualidade e a segurança de todos

presencial, o prestador 
deve alinhar uma data e 
horário para a prestação 
do serviço. Para o agen-
damento, o profissional 
pode usar ferramentas 
gratuitas, tais como o 
Google Calendar. E para 
a videochamada, plata-
formas como Hangouts e 
Skype são indicadas por 
conta da estabilidade da 
chamada; assim é possí-
vel trocar instruções e 
dúvidas em tempo real. 

	 •	Seja criativo - Crises 
como essa podem vi-
rar oportunidades para 
aqueles que forem cria-
tivos. Sendo assim, o 
profissional autônomo 
pode investir em técni-
cas para fidelizar con-
sumidores, seja com um 
atendimento ainda mais 
personalizado ou até 
mesmo um relaciona-
mento pós-venda online 
diferenciado. 

  Para chamar a atenção 
de clientes em poten-
cial é válido investir 
tempo nas redes sociais 
e produzir conteúdos 
relevantes também. - 
Fonte e outras informa-
ções: (www.getninjas.
com.br).
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solução de reparos, o 
recomendável é ver o 
grau de complexidade do 
conserto e, se possível, 
fornecer instruções para 
guiar o consumidor no 
ajuste. Dependendo do 
caso, uma chamada de 
vídeo pode ajudar para 
uma orientação mais 
precisa. 

	 •	Explicar condições de 
pagamento e de ser-
viço - Dependendo do 
caso, o consumidor pode 
estranhar o fato de con-
tratar um serviço remoto 
e para evitar um mal-en-
tendido, o recomendável 
é que o profissional seja 

bem claro quanto ao 
formato da prestação de 
serviço. Nesse momento, 
é interessante pontuar a 
priorização da seguran-
ça, tanto pessoal quanto 
a do cliente. 

  Além disso, outro tópico 
que deve ser explicado 
é a forma de pagamen-
to, que pode ser desde 
transferência bancá-
ria até outros métodos 
de pagamentos online 
(como Pix, PayPal e 
Mercado Pago). 

	 •	Data e horário agen-
dados para a realiza-
ção do trabalho - As-
sim como no trabalho 

Prova de vida do INSS pode ser feita 
sem sair de casa

	 •	Várias opções aos beneficiários - Caso não seja 
possível a realização da prova de vida por celular, 
a orientação do INSS é que o cidadão procure a 
agência bancária responsável pelo recebimento do 
benefício. Alguns bancos permitem que a validação 
seja feita por biometria nos próprios aplicativos ou 
até mesmo em caixas eletrônicos. 

  Uma terceira opção, para aqueles que não pu-
derem ir ao banco por motivo de doença ou 
dificuldades de locomoção, é fazer a prova de 
vida por meio de um procurador. Mas, para isso, 
é preciso que a procuração seja cadastrada no 
INSS. A prova de vida por procuração também 
é uma alternativa para beneficiários que moram 
no exterior.
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Gestão de estoque: estratégia é fundamental para pequenos e médios
estoque. Muitas vezes um 
estoque lotado não significa 
saldo positivo, pelo contrá-
rio, mostra o investimento 
parado e sem lucro. Para 
entender melhor sobre a 
importância da gestão e 
reposição de estoque den-
tro um pequeno comércio, 
Khalil Yassine - co-fundador 
da Dolado - startup que foi 
criada para apoiar pequenos 
empreendedores na digi-
talização de seus negócios 
- explica em passos como 
essa tarefa pode ser positiva. 
Confira: 
	 •	Adote um sistema - A 

utilização deste processo 
será o ponto de partida 
para todas as outras 
atividades relacionadas 
ao estoque. O uso de um 
sistema, nada mais é do 
que ter um lugar  onde 
você cadastre todos os 
produtos de seu estoque, 

ra, você poderá começar 
a fazer compras de uma 
maneira mais assertiva, 
priorizando menos os 
produtos de menos im-
pacto e colocando força 
total nos produtos de 
mais giro do comércio. 

	 •	Produtos parados 
- Em muitos casos é 
possível notar o acúmu-
lo de alguns produtos 
no estoque. Caso isso 
aconteça, aposte em uma 
estratégia para liberar 
tais produtos por meio de 
promoções, elaboração 
de kits ou descontos. 

	 •	Período de compra - 
Para manter o estoque 
sempre com reposição, 
é necessário realizar 
compras recorrentes em 
um período determina-
do pelo comerciante. 
Para colocar em prática, 
aposte em empresas que 

facilitam a reposição de 
estoque, como a Dolado, 
que realiza todo o abaste-
cimento de produtos nos 
comércios de acessórios 
para celular por meio 
da compra coletiva, que 
proporciona ao peque-
no lojista comodidade, 
economia de preço e 
segurança na hora de rea-
bastecer o seu comércio. 

	 •	De olha nas vendas - 
“Com todos os passos an-
teriores e utilizando um 
sistema que possa ajudar 
na reposição de estoque, 
é preciso ficar atento às 
vendas. Afinal, com base 
nessas informações, será 
possível prever e analisar 
o histórico para novas re-
posições com uma maior 
economia”, comenta 
Khalil Yassine. - Fonte 
e mais informações: 
(www.dolado.com.br).
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junto com as quantida-
des. A partir disso, será 
possível fazer o passo 
seguinte de mapear os 
produtos que estão em 
falta, melhorando o pro-
cesso de reposição. 

	 •	Otimização de esto-
que - Saiba quais são os 

produtos mais impor-
tantes para o sucesso 
do seu comércio.  Com 
o sistema em mãos, 
você terá um relatório 
de quais são os tipos e 
categorias de produtos 
que mais impactam na 
sua venda. Dessa manei-
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1. Data, Hora e Local: Aos 11 de junho de 2021, às 14:00 horas, na sede da AK 24 - Empreendimentos e Partici-
pações S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
13.149.157/0001-25 (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100. 2. Convocação e Presença: Acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de
presença. 3. Composição da Mesa: Presidente: André Kissajikian. Secretário: Carlos de Gioia. Ordem do
Dia: Deliberar sobre: (i) nos termos do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a
realização, pela Companhia, da sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, no valor total de R$ 150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de distri-
buição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação em relação à
totalidade das debêntures (“Oferta Restrita”), em conformidade com a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), observadas as condições previstas abaixo; (ii) a celebração do
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com
Esforços Restritos de Distribuição da AK - 24 Empreendimentos e Participações S.A.” entre a Companhia, na qua-
lidade de emissora e ofertante das Debêntures, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das Debêntures
(“Debenturistas”), a Comercial e Empreendimentos Brasil S.A. (CNPJ/ME nº 60.583.747/0001-41) (“Comercial e
Empreendimentos”) e a AK - Empreendimentos e Participações S.A. (CNPJ/ME nº 05.248.120/0001-26) (“AK Empre-
endimentos e Participações”) e, quando referida em conjunto com a Comercial e Empreendimentos, as “Fiadoras”),
na qualidade de fiadoras, codevedoras solidárias e principais pagadoras, solidariamente com a Companhia (“Escri-
tura de Emissão”); (iii) em garantia do integral pagamento das obrigações a serem assumidas pela Companhia no
âmbito da Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”), a outorga, pela Companhia, (a) de alienação fiduciária
da propriedade superveniente do imóvel situado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Pasteur, nº 138/146, objeto da matrícula 19.259, registrada perante o 3º Oficial de Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro - RJ (“Imóvel” e “Alienação Fiduciária de Imóvel”, respectivamente), por meio da celebração do “Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças” entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Contrato
de Alienação Fiduciária de Imóvel”); e (b) cessão fiduciária sobre (1) todos os direitos creditórios, presentes e
futuros, decorrentes do “Contrato de Locação Não Residencial Sob Encomenda” celebrado pela Companhia e pela
Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda., em 27 de novembro de 2020 (“Contrato de Locação”), incluindo,
mas sem se limitar, os aluguéis, multas, penalidades, pagamentos em decorrência de execução de cláusulas pe-
nais, indenizações, comissões de rescisão e/ou pagamentos em virtude de sentenças judiciais ou arbitrais oriundos
do Contrato de Locação (“Direitos Creditórios da Locação”); e (2) todos os direitos creditórios, presentes e futuros,
de titularidade da Companhia, decorrentes de conta vinculada não movimentável pela Companhia (“Conta Vincula-
da”), na qual deverão ser depositados, em moeda corrente nacional, (2.a) os recursos decorrentes dos Direitos
Creditórios da Locação, e (2.b) o valor correspondente a 2 (dois) meses de aluguel do Imóvel nos termos do Contrato
de Locação, assim como todos os valores decorrentes de investimentos permitidos que venham a ser realizados
com quaisquer valores depositados na Conta Vinculada (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, quando refe-
rida em conjunto com a Alienação Fiduciária de Imóvel, as “Garantias Reais”; sendo as Garantias Reais, quando
referidas em conjunto com a Fiança (conforme definido abaixo), as “Garantias”), por meio da celebração do “Instru-
mento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” entre a Companhia e o Agente
Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, quando referido em conjunto com o Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóvel, os “Contratos de Garantia”); (iv) a autorização à diretoria da Companhia para (a)
negociar os termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita; (b) adotar todas e quaisquer medidas e celebrar,
diretamente ou por meio de procuradores, todos os documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta
Restrita, bem como à constituição das Garantias Reais, incluindo, sem limitação, (a) a celebração da Escritura de
Emissão e dos Contratos de Garantia, (b) a contratação do coordenador líder e demais prestadores de serviços
relativos à Emissão e à Oferta Restrita, tais como o agente de liquidação, o escriturador, a B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
- Balcão B3 (“B3”), o Agente Fiduciário, o banco depositário e os assessores legais, dentre outros, (c) a celebração
do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, em Regime de Garantia
Firme de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da AK - 24 Empreendimentos e Participações
S.A.” entre a Companhia, as Fiadoras e o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de coordenador líder da Oferta Restrita
(“Contrato de Distribuição”), bem como a celebração de quaisquer outros instrumentos, aditamentos, declarações,
requerimentos, termos e a outorga de procurações, em caráter irrevogável e irretratável, em nome da Companhia,
com prazo de vigência até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas (“Procurações”); e (v) a ratificação de
todos os atos já praticados pelos diretores da Companhia ou por seus procuradores necessários para a consecução
das matérias constantes desta ordem do dia. 4. Deliberações: Após exame das matérias acima descritas a totali-
dade dos acionistas da Companhia decidiu, sem ressalvas, aprovar: (i) a realização da Emissão e da Oferta Res-
trita, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, com as seguintes características e condições: (a) Data
de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 16 de junho de 2021
(“Data de Emissão”). (b) Data de Início da Rentabilidade: Para todos os fins e feitos legais, a data de início da
rentabilidade será a data da 1ª (primeira) integralização das Debêntures (“Primeira Data de Integralização”). (c)
Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem
emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo escriturador e, adicionalmente, com relação às Debên-
tures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta extrato em nome
do Debenturista, que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures. (d) Conversibilidade. As Debên-
tures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. (e) Espécie: As Debêntures
serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmen-
te, as Debêntures serão garantidas por garantia fidejussória adicional, na forma de fiança (“Fiança”). (f) Garantias:
Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, as Debêntures contarão com: (1)
garantia fidejussória a ser prestada pelas Fiadoras, na forma de fiança; e (2) as Garantias Reais. (g) Prazo e Data
de Vencimento: Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 4.377
(quatro mil, trezentos e setenta e sete) dias contado da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 10 de junho
de 2033 (“Data de Vencimento”). (h) Valor Total da Emissão: O valor total da emissão será de R$ 150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). (i) Valor Nominal Unitário: O valor
nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
(j) Quantidade de Debêntures Emitidas: Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures em série única.
(k) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em
moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo (1) Valor Nominal Unitário na Primeira Data de Integralização;
ou (2) caso venham a ser integralizadas em data diversa e posterior à Primeira Data de Integralização, pelo Valor
Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculado de forma pro rata temporis desde
a Primeira Data de Integralização até a data da sua efetiva integralização, conforme o caso. (l) Atualização Mone-
tária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debên-
tures não será atualizado monetariamente. (m) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário
incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias
diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de 1 (um) dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de spread
(sobretaxa) de 2,80% (dois inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de
Emissão. (n) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, da Amortização Extraordinária Facultativa, da Amortização
Extraordinária Obrigatória, da Aquisição Facultativa, do Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou da Oferta de
Resgate Antecipado das Debêntures (conforme definidos abaixo), nos termos previstos na Escritura de Emissão, a
Remuneração será paga mensalmente, sendo o 1º (primeiro) pagamento devido em 10 de julho de 2021, e os demais
pagamentos devidos sempre no dia 10 (dez) de cada mês até a Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma
“Data de Pagamento da Remuneração”). (o) Amortização do Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor Nominal Unitário
das Debêntures será amortizado em parcelas mensais consecutivas, devidas sempre no dia 10 (dez) de cada mês,
sendo que a 1ª (primeira) parcela será devida em 10 de julho de 2021, e as demais parcelas serão devidas em cada
uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com as datas a serem indicadas na Escritura
de Emissão. (p) Resgate Antecipado Facultativo Total. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer
tempo, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total Ordi-
nário”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total Ordinário, o valor devido pela Companhia será equiva-
lente ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures a serem
resgatadas, acrescido (1) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Anteci-
pado Facultativo Total Ordinário, calculado pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data do
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado
Facultativo Total Ordinário; e (2) de prêmio correspondente à taxa percentual flat a ser indicada na Escritura de
Emissão. (q) Resgate Antecipado Total Obrigatório: Caso (1) no 1º (primeiro) Dia Útil após qualquer Data de Amorti-
zação haja recursos remanescentes na Conta Vinculada, ou (2) a Companhia receba recursos na Conta Vinculada
decorrentes de eventual (2.a) rescisão, resilição ou término do Contrato de Locação, e/ou (2.b) multa contratual
devida pelo locatário no âmbito do Contrato de Locação, sendo que, em ambos os casos dos itens (1) e (2) acima,
os valores sejam iguais ou superiores a 98% (noventa e oito por cento) do saldo das Obrigações Garantidas, ou (3)
seja verificado, pelo Agente Fiduciário, LTV (conforme será definido na Escritura de Emissão) em valor superior a
35% (trinta e cinco por cento) e a Companhia não tenha (3.a) depositado, em até 3 (três) dias contados do cálculo
do LTV na Conta Vinculada, o montante necessário para que, quando somado ao Valor dos Imóveis LTV (conforme
será definido na Escritura de Emissão), o LTV atinja, no máximo, 35% (trinta e cinco por cento) (“Cash Collateral”),
ou (3.) realizado a Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures (conforme definido abaixo), nos termos
a serem previstos na Escritura de Emissão, a Companhia deverá realizar, em até 1 (um) Dia Útil contado da data em
que for constatado o referido saldo na Conta Vinculada, o resgate antecipado total obrigatório das Debêntures
(“Resgate Antecipado Total Obrigatório”). Por ocasião do Resgate Antecipado Total Obrigatório, o valor devido pela
Companhia será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das
Debêntures em Circulação (conforme será definido na Escritura de Emissão), acrescido da Remuneração e demais
encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Total Obrigatório, calculado pro rata temporis
desde a Primeira Data de Integralização ou a Data do Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme
o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Total Obrigatório (“Valor do Resgate Antecipado Total Obrigatório”).
(r) Amortização Extraordinária Facultativa: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar
a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”). Por oca-
sião da Amortização Extraordinária Facultativa, o valor devido pela Companhia será equivalente à parcela do Valor
Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures a serem amortizadas
acrescida (1) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária
Facultativa, calculado pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remu-
neração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa, e
(2) de prêmio correspondente à taxa percentual flat a ser indicada na Escritura de Emissão. (s) Amortização Extra-
ordinária Obrigatória: Caso (1) no 1º (primeiro) Dia Útil posterior a qualquer Data de Amortização haja recursos
remanescentes na Conta Vinculada; (2) a Companhia receba recursos na Conta Vinculada decorrentes de eventual
(2.a) rescisão, resilição ou término do Contrato de Locação, e/ou (2.b) multa contratual devida pelo locatário no
âmbito do Contrato de Locação, sendo que, em ambos os casos dos itens (1) e (2) acima, os valores sejam iguais
ou inferiores ao equivalente a 98% (noventa e oito por cento) do saldo das Obrigações Garantidas, e/ou, ainda, (iii)
seja verificado, pelo Agente Fiduciário, LTV em valor superior a 35% (trinta e cinco por cento), sem que a Companhia
tenha constituído o Cash Collateral, a Companhia deverá realizar, em até 1 (um) Dia Útil contado da ocorrência de
qualquer dos eventos previstos nos itens (1) e (2) acima, a amortização extraordinária obrigatória das Debêntures,
sendo certo que o percentual do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizado deverá ser equi-
valente (a) em relação à hipótese prevista no item (1) acima, à totalidade do valor remanescente na Conta Vinculada,
e (b) em relação às hipóteses previstas no item “ii” acima, à totalidade dos recursos recebidos na Conta Vinculada,
observada a limitação a ser prevista na Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). Exclusiva-
mente na hipótese prevista no item “iii” acima, a Companhia deverá realizar a Amortização Extraordinária Obrigatória
das Debêntures até o limite necessário para restabelecer o LTV de, no máximo, 35% (trinta e cinco por cento), nos
termos a serem previstos na Escritura de Emissão. Por ocasião da Amortização Extraordinária Obrigatória, o valor
devido pela Companhia será equivalente à parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, das Debêntures a serem amortizadas acrescida da Remuneração e demais encargos devidos e
não pagos até a data da Amortização Extraordinária Obrigatória, calculado pro rata temporis desde a Primeira Data
de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da
efetiva Amortização Extraordinária Obrigatória, sendo certo que, exclusivamente na hipótese de Amortização Extra-
ordinária Obrigatória em decorrência dos eventos indicados no item (2) acima, haverá a incidência de prêmio corres-
pondente à taxa percentual flat a ser indicada na Escritura de Emissão. (t) Oferta de Resgate Antecipado: A Com-
panhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures, endereçada a
todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate
antecipado das Debêntures por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). (u) Aquisição Facultativa: A Compa-
nhia poderá, a qualquer tempo, condicionado ao aceite do Debenturista, adquirir as Debêntures em Circulação,
observado o disposto no artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, desde que observe as regras expedidas pela
CVM, incluindo a Instrução da CVM nº 620, de 17 de março de 2020 (“Aquisição Facultativa”), devendo tal fato, se
assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das
demonstrações financeiras da Companhia. (v) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures
serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (1) os procedimentos
adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (2) os procedimentos adotados pelo
escriturador para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3. (w) Prorrogação dos Prazos:
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação assumida na Escritura de
Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil (conforme será definido na Escritura de Emissão) subsequente se a data do
vencimento coincidir com um dia em que não houver expediente bancário no local de pagamento das Debêntures,
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá
prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo ou qualquer
dia que não houver expediente na B3. (x) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo
impontualidade no pagamento pela Companhia e/ou pelas Fiadoras de qualquer quantia devida aos Debenturistas,
os débitos em atraso vencidos e não pagos ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpe-
lação judicial ou extrajudicial: (1) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por
cento); e (2) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do
efetivo pagamento, ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”). (y) Decadência
dos Direitos aos Acréscimos: Sem prejuízo do disposto na Escritura de Emissão, o não comparecimento do
Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Companhia, nas datas
a serem previstas na Escritura de Emissão, ou em comunicado publicado pela Companhia nos Jornais de Publicação
(conforme será definido na Escritura de Emissão), não lhe dará direito ao recebimento da Remuneração e/ou Encar-
gos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos

AK 24 - EMPREENDIMENTOS E PAK 24 - EMPREENDIMENTOS E PAK 24 - EMPREENDIMENTOS E PAK 24 - EMPREENDIMENTOS E PAK 24 - EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Junho de 2021
até a data do respectivo vencimento ou pagamento. (z) Repactuação: As Debêntures não serão objeto de
repactuação programada. (aa) Publicidade: Todos os atos e decisões a serem tomados decorrentes da Emissão que,
de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas, deverão ser obrigatoriamente comunicados na
forma de avisos nos Jornais de Publicação (“Aviso aos Debenturistas”), bem como na página da Companhia na rede
mundial de computadores, observado o estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações e as limitações
impostas pela Instrução CVM 476 em relação à publicidade da Oferta Restrita e os prazos legais, devendo a Com-
panhia comunicar o Agente Fiduciário e a B3 a respeito de qualquer publicação na data da sua realização, sendo
certo que, caso a Companhia altere os Jornais de Publicação após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao
Agente Fiduciário informando o novo veículo para divulgação de suas informações. (bb) Imunidade de Debenturistas:
Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao
banco liquidante e à Companhia, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de antecedência em relação à data prevista
para recebimento de quaisquer valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou
isenção tributária, sendo certo que, caso o Debenturista não envie a referida documentação, a Companhia fará as
retenções dos tributos previstos na legislação tributária em vigor nos rendimentos de tal Debenturista. (cc) Classi-
ficação de Risco: Não será contratada agência de classificação de risco no âmbito da Oferta Restrita para atribuir
rating às Debêntures. (dd) Eventos de Vencimento Antecipado: O Agente Fiduciário deverá considerar antecipada-
mente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir prontamente o pagamento, pela Compa-
nhia e/ou pelas Fiadoras, do saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida, calculados pro rata
temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórios e
multas (“Vencimento Antecipado”), a partir da ciência da ocorrência de quaisquer das situações previstas a seguir,
respeitados os respectivos prazos de cura aplicáveis (cada um desses, um “Evento de Inadimplemento”). Constitu-
em Eventos de Inadimplemento que acarretam o Vencimento Antecipado automático das obrigações decorrentes
das Debêntures, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, qualquer dos eventos previs-
tos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: (1) ocorrência de: (a) liquidação, dissolução,
extinção ou decretação de falência, abertura de qualquer outra espécie de concurso de credores ou qualquer evento
análogo em qualquer jurisdição que caracterize estado de insolvência da Companhia, de qualquer das Fiadoras e/
ou de quaisquer de suas subsidiárias integrais; (b) pedido de autofalência (ou qualquer outro procedimento similar
em qualquer jurisdição) formulado pela Companhia, por qualquer das Fiadoras e/ou por quaisquer de suas subsidi-
árias integrais; (c) pedido de falência (ou qualquer outro procedimento similar em qualquer jurisdição) formulado por
terceiros em face da Companhia, de qualquer das Fiadoras e/ou de quaisquer de suas subsidiárias integrais, não
elidido no prazo legal por meio de depósito judicial; (d) propositura, pela Companhia, por qualquer das Fiadoras e/ou
por quaisquer de suas subsidiárias integrais, de plano de recuperação extrajudicial (ou qualquer outro procedimento
similar em qualquer jurisdição) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou
obtida homologação judicial do referido plano; ou (e) ingresso, pela Companhia, por qualquer das Fiadoras e/ou por
quaisquer de suas subsidiárias integrais, em juízo com requerimento de recuperação judicial (ou qualquer outro
procedimento similar em qualquer jurisdição), independentemente de deferimento do processamento de recuperação
ou de sua concessão pelo juízo competente; (2) inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer das Fiadoras,
de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures, à Escritura de Emissão e/ou a qualquer dos demais Docu-
mentos das Obrigações Garantidas (conforme será definido na Escritura de Emissão) não sanado no prazo de 2
(dois) Dias Úteis contado da respectiva data de pagamento a ser prevista na Escritura de Emissão e/ou nos Demais
Documentos das Obrigações Garantidas; (3) transformação do tipo societário da Companhia de modo que ela deixe
de ser uma sociedade por ações, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (4) não
utilização, pela Companhia, dos recursos obtidos com a Emissão, conforme será previsto na Escritura de Emissão;
(5) não celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel no prazo de até (a) 2 (dois) Dias Úteis contado da
data do Pagamento do Saldo do Preço, conforme previsto na “Escritura Eletrônica de Venda e Compra com Condição
Resolutiva e Outros Pactos” celebrada entre a Emissora e a Locatária, em 21 de maio de 2021, ou (b) 5 (cinco) Dias
Úteis contado da data do cancelamento do arrolamento que consta na matrícula do Imóvel, o qual destina-se ao
monitoramento de créditos tributários de responsabilidade da Locatária, na forma do artigo 64, parágrafo 5º, e do
artigo 64-A, da Lei Federal nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, junto ao cartório de registro de imóveis competente,
o que ocorrer primeiro, na forma do Anexo A a ser previsto na Escritura de Emissão; (6) invalidade, nulidade ou
inexequibilidade das Debêntures, das Garantias, da Escritura de Emissão, dos demais Documentos das Obrigações
Garantidas, do Contrato de Locação e/ou de qualquer das disposições a serem previstas Escritura de Emissão, dos
demais Documentos das Obrigações Garantidas e/ou do Contrato de Locação; (7) alienação, venda, cessão, trans-
ferência, permuta, conferência ao capital, comodato (ressalvado o comodato no âmbito do Contrato de Locação),
empréstimo, locação, arrendamento, dação em pagamento, endosso, desconto ou qualquer outra forma de transfe-
rência ou disposição, inclusive por meio de redução de capital ou permissão que qualquer dos atos acima seja
realizado, de ativo(s) (a) da Companhia, incluindo, mas sem se limitar, o Imóvel; e/ou (b) de qualquer das Fiadoras,
exceto se tal transferência ou disposição do(s) ativo(s) de qualquer das Fiadoras (i) ocorrer dentro do curso normal
dos seus respectivos negócios (incluindo a venda ou locação de imóveis de titularidade das Fiadoras), ou (ii) não
for relevante para sua respectiva condição financeira; (8) caso ocorra a concessão de preferência/prioridade a
outros créditos (i.e., inclusão de novas garantias reais ou fidejussórias, repactuação de cronograma de pagamento
ou pagamento antecipado etc.) e/ou assunção de novas dívidas pela Companhia; (9) questionamento judicial, pela
Companhia, por qualquer das Fiadoras e/ou por qualquer controladora, controlada, coligada ou sociedades sob
controle comum (“Afiliadas”) com a Companhia e/ou qualquer das Fiadoras, da validade, eficácia e exequibilidade da
Escritura de Emissão e/ou dos demais Documentos das Obrigações Garantidas; (10) cessão, promessa de cessão
ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Companhia
e/ou por qualquer das Fiadoras, de qualquer de suas obrigações a serem assumidas nos termos da Escritura de
Emissão, dos demais Documentos das Obrigações Garantidas e/ou do Contrato de Locação; (11) declaração de
vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação pecuniária da Companhia e/ou de qualquer das Fiadoras
junto a instituições financeiras e/ou no mercado local ou internacional, em valor individual ou agregado igual ou
superior a (a) em relação à Companhia, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e (b) em relação às Fiadoras, o
montante equivalente a 3% (três por cento) do patrimônio líquido consolidado da respectiva Fiadora, apurado de
acordo com suas respectivas demonstrações financeiras mais atualizadas, sendo estes valores atualizados men-
salmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(“IPCA”), ou o seu equivalente em outras moedas; (12) ocorrência de cisão, fusão, incorporação (inclusive incorpo-
ração de ações) e/ou qualquer tipo de reorganização ou reestruturação societária envolvendo a Companhia e/ou de
qualquer das Fiadoras; (13) qualquer alienação, cessão ou transferência direta de ações representativas do capital
social da Companhia e/ou de qualquer das Fiadoras, em qualquer operação isolada ou série de operações, exceto
se (a) não resultar na alteração da atual estrutura de controle acionário da Companhia e/ou de qualquer das Fiadoras
ou, ainda, (b) exclusivamente em relação às ações de emissão de qualquer das Fiadoras, não resultar na disposição
de ações de emissão de qualquer das Fiadoras em valor superior ao equivalente a 10% (dez por cento) do respectivo
patrimônio líquido da Fiadora cujas ações foram dispostas; (14) celebração de contratos de mútuo pela Companhia,
na qualidade de mutuante, com seus respectivos acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas físicas ou
jurídicas integrantes do grupo econômico a que pertença a Companhia, incluindo administradores, ressalvados os
mútuos que sejam subordinados à integral quitação das Obrigações Garantidas; (15) violação, pela Companhia, por
qualquer das Fiadoras, por qualquer Afiliada da Companhia e/ou de qualquer das Fiadoras e/ou por administradores,
empregados e/ou funcionários, de qualquer dispositivo previsto nas disposições legais e regulamentares relaciona-
das à prática de corrupção e atos lesivos à administração pública e ao patrimônio público, incluindo a Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, conforme alterado (“De-
creto 8.420”), e, conforme aplicável, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e o U.K. Bribery Act., conforme
aplicáveis (“Legislação Anticorrupção”); (16) existência, contra a Companhia e/ou qualquer das Fiadoras, de decisão
judicial ou decisão administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme apli-
cável, relacionados (a) às leis, regulamentos e demais normas ambientais (incluindo, mas não se limitando à legis-
lação em vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA), trabalhistas em vigor relativas à saúde e segurança ocupacional; e/ou (b) à legislação e
regulamentação em vigor relativas à inexistência de trabalho infantil e análogo a de escravo ou que incentivem a
prostituição, em especial com relação aos seus projetos e atividades de qualquer forma beneficiados pela Emissão
(“Legislação Socioambiental); (17) inclusão da Companhia e/ou qualquer das Fiadoras no Cadastro de Empregadores
que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, conforme Portaria Interministerial nº 3, de
11 de maio de 2016, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos, ou outro cadastro
oficial que eventualmente venha a substitui-lo; e (18) realização de resgate, recompra, amortização ou bonificação
de ações de emissão da Companhia, bem como distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros
sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos
no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social da Companhia vigente na Data de
Emissão. Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o Vencimento Antecipado não automático das
obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, qual-
quer dos eventos previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: (1) inadimplemento pela
Companhia e/ou por qualquer das Fiadoras de qualquer obrigação não pecuniária a ser prevista na Escritura de
Emissão e/ou nos demais Documentos das Obrigações Garantidas não sanado (a) no prazo de cura previsto espe-
cificamente para a respectiva obrigação, caso haja; ou (b) no prazo de 15 (quinze) dias contado da data em que tal
obrigação deveria ter sido cumprida, caso não haja prazo de cura previsto especificamente para a respectiva obri-
gação; (2) descumprimento, pela Companhia e/ou por qualquer das Fiadoras, de qualquer obrigação constante de
qualquer decisão, administrativa, judicial ou arbitral, contra a Companhia e/ou qualquer das Fiadoras, conforme o
caso, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a (a) em relação à Companhia, R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais); e (b) em relação às Fiadoras, o montante equivalente a 3% (três por cento) do patrimônio líquido da
respectiva Fiadora, apurado de acordo com suas respectivas demonstrações financeiras mais atualizadas, sendo
estes valores atualizados mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva do IPCA ou o equiva-
lente em outras moedas; (3) alteração do objeto social da Companhia, conforme disposto em seu estatuto social
vigente na Data de Emissão, de forma a restringir ou prejudicar as atividades desenvolvidas pela Companhia; (4)
alteração do objeto social de qualquer das Fiadoras, conforme disposto em seus respectivos estatutos sociais
vigentes na Data de Emissão, de forma a restringir ou prejudicar as atividades por elas desenvolvidas, exceto se
não causar um Efeito Adverso Relevante (conforme será definido na Escritura de Emissão); (5) provarem-se falsas
ou revelarem-se incorretas, insuficientes, inconsistentes ou inexatas quaisquer das declarações e garantias a
serem prestadas pela Companhia e/ou por qualquer das Fiadoras na Escritura de Emissão e nos demais Documentos
das Obrigações Garantidas; (6) redução de capital social da Companhia e/ou recompra, pela Companhia, de suas
próprias ações para cancelamento, exceto para absorção de prejuízos; (7) não renovação, não obtenção, cance-
lamento, revogação ou suspensão das aprovações, alvarás, concessões, autorizações, registros e licenças, inclu-
sive as ambientais, necessárias para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Companhia e/ou por
qualquer das Fiadoras, exceto se, exclusivamente em relação às Fiadoras, a não renovação, não obtenção, cance-
lamento, revogação ou suspensão não causar um Efeito Adverso Relevante; (8) constituição de qualquer Ônus
(conforme definido abaixo) sobre qualquer ativo da Companhia, bem como outorga de garantias fidejussórias em
favor de terceiros; para fins deste item, “Ônus” significa hipoteca, penhor, alienação fiduciária, cessão fiduciária,
usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de compra do Imóvel (exceto se tal promessa e/ou opção de
compra estabelecer que a efetiva transferência da propriedade do Imóvel será realizada se, e somente se, aprovado
pelos Debenturistas ou após a integral quitação das Obrigações Garantidas), encargo, gravame ou ônus, arresto,
sequestro ou penhora, judicial ou extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito prático
similar a qualquer das expressões acima; (9) protesto de títulos contra a Companhia e/ou qualquer das Fiadoras,
cujo valor individual ou agregado seja igual ou superior a (a) em relação à Companhia, R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais); e (b) em relação às Fiadoras, o montante equivalente a 3% (três por cento) do patrimônio líquido da
respectiva Fiadora, apurado de acordo com suas respectivas demonstrações financeiras mais atualizadas, sendo
este valor atualizado mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva do IPCA, ou o seu equiva-
lente em outras moedas, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias contado do respectivo protesto, for validamente
comprovado pela Companhia e/ou por qualquer das Fiadoras, conforme o caso, ao Agente Fiduciario, que (i) o(s)
protesto(s) foi(ram) cancelados; ou (ii) o(s) protesto(s) foi(ram) efetivamente suspenso(s) por decisão judicial; ou,
ainda, (iii) foram prestadas, pela Companhia e/ou pelas Fiadoras, conforme o caso, garantias em juízo
comprovadamente aceitas pelo credor ou pelo Poder Judiciário, conforme aplicável; (10) inadimplemento de qualquer
dívida e/ou obrigação pecuniária da Companhia e/ou de qualquer das Fiadoras junto a instituições financeiras e/ou
no mercado local ou internacional, em valor individual ou agregado igual ou superior a (a) em relação à Companhia,
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e (b) em relação às Fiadoras, o montante equivalente a 3% (três por cento)
do patrimônio líquido da respectiva Fiadora, apurado de acordo com suas respectivas demonstrações financeiras
mais atualizadas, sendo estes valores atualizados mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva
do IPCA, ou o seu equivalente em outras moedas; (11) a Companhia deixar de ter suas demonstrações financeiras
auditadas por auditor independente registrado na CVM; (12) caso o Contrato de Locação seja aditado ou de qualquer
forma alterado para prever a redução do prazo da locação e/ou a redução do fluxo de pagamento dos Direitos
Creditórios da Locação que resulte em valor mensal do Aluguel inferior a 1,1x (um inteiro e um décimo) do valor do
serviço da dívida (incluindo a amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado e a Remuneração) (“Serviço da
Dívida”), sem o consentimento prévio dos Debenturistas, desde que não sejam depositados na Conta Vinculada, a
cada mês, conforme aplicável, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis após o recebimento do valor do Aluguel, os
recursos necessários para atingir o saldo equivalente a, no mínimo, 1,1x (um inteiro e um décimo) do Serviço da
Dívida; (13) proferimento de decisão judicial, administrativa ou arbitral, em todos os 3 (três) casos, de natureza
condenatória ou declaratória para a qual não tenha sido obtido efeito suspensivo no prazo legal, contra a Compa-
nhia, que possa vir comprovadamente a prejudicar o Contrato de Locação; (14) desapropriação, confisco ou qual-
quer outro ato de qualquer entidade governamental de qualquer jurisdição que resulte na perda, pela Companhia da
propriedade e/ou da posse direta ou indireta do Imóvel; (15) questionamento judicial, por qualquer terceiro, da Es-
critura de Emissão, dos demais Documentos das Obrigações Garantidas, das Garantias e/ou do Contrato de Loca-
ção, desde que não sanado/suspenso pela Companhia em até 30 (trinta) dias contados da data do questionamento;
e (16) não observância, pela Companhia, do saldo mensal da Conta Vinculada em valor correspondente a 1,1x (um
inteiro e um décimo) do Serviço da Dívida, o qual deverá ser verificado mensalmente na Conta Vinculada pelo Agente
Fiduciário, no 8º dia de cada mês durante a vigência das Debêntures. (ee) Demais condições: Todas as demais
condições e regras específicas a respeito da Emissão de Debêntures deverão ser tratadas detalhadamente na
Escritura de Emissão. (ii) aprovar a celebração da Escritura de Emissão; (iii) aprovar a outorga, pela Companhia,
das Garantias Reais, bem como a celebração dos Contratos de Garantia; (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a
(a) negociar os termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita; (b) adotar todas e quaisquer medidas e cele-
brar, diretamente ou por meio de procuradores, todos os documentos necessários à realização da Emissão e da
Oferta Restrita, bem como à constituição das Garantias Reais, incluindo, sem limitação, (a) a celebração da Escri-
tura de Emissão e dos Contratos de Garantia, (b) a contratação do coordenador líder e demais prestadores de
serviços relativos à Emissão e à Oferta Restrita, tais como o agente de liquidação, o escriturador, a B3, o Agente
Fiduciário, o banco depositário e os assessores legais, dentre outros, (c) a celebração Contrato de Distribuição, bem
como a celebração de quaisquer outros instrumentos, aditamentos, declarações, requerimentos, termos e a outorga
de Procurações; e (v) a ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores da Companhia ou por seus pro-
curadores necessários para a consecução das matérias ora aprovadas nesta assembleia. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual
se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Declara-se para os devidos fins, de
que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. São Paulo, 11 de junho de
2021. Mesa: André Kissajikian - Presidente, Carlos de Gioia - Secretário.

Varejistas 
perdem até 7% 
do lucro por 

falhas no fluxo 
de informações 

Henrique Sampaio (*)     

Cerca de 67% das 
perdas financeiras 
no setor do varejo 
acontecem devido a 
erros em processos 
internos.

Isso acontece porque, 
todas as implicações 
que envolvem o pro-

cesso de compra e acerto 
de contas são passíveis 
de erros, justamente pela 
alta demanda e quanti-
dade de dados a serem 
considerados. Ao verifi-
car as margens de lucro 
das empresas do setor, 
percebe-se que esse valor 
faz uma grande diferença 
no orçamento de toda a 
organização. 

Pagamentos em dupli-
cidade, taxas excessivas 
e até 20% das receitas 
contratuais e bonificações 
que são perdidas ao longo 
dos anos, representam 
gastos excedentes, que 
impactam diretamente no 
lucro da empresa. Nesse 
cenário, a Recuperação 
de Lucros é sinônimo de 
oportunidade. 

Através de um levanta-
mento e da análise de pro-
cedimentos e controles, é 
possível avaliar as informa-
ções contidas nos arquivos 
eletrônicos da empresa e 
fazer essa revisão de todos 
os processos. 

Nessa fase de entendi-
mento, são conhecidas as 
regras de negócios que 
direcionarão todas as aná-
lises, migração dos dados 
eletrônicos para que um 
software de rastreamento 
e análise de registros ele-
trônicos, utilizando-se de 
tecnologia de Inteligência 
Artificial para maior acu-
rácia e precisão. 

Esse processo é feito por 
uma empresa de auditoria, 
que leva em consideração 
o fluxo financeiro, as ver-
bas comerciais, taxas de 
cartão de crédito, bem 
como pagamentos dos 
fornecedores que foram 
cobrados ou pagos de 
forma equivocada. 

A partir disso, um exa-
me documental identifica 
as inconsistências e reúne 
as perdas através de valo-
res pagos indevidamente, 
que por fim, são cobrados 
dos respectivos fornece-
dores. 

Além da recuperação, a 
auditoria interna aponta 
as falhas de processo e 
sugere melhorias que farão 
com que as empresas não 
voltem a perder dinheiro 
sem ter ciência, como no 
passado. Esse grande flu-
xo de informações pode 
causar defasagem e atraso 
nas tomadas de decisões 
importantes da empresa. 

Além disso, o múltiplo 
Preço/Lucro pode influen-
ciar na rentabilidade das 
ações da organização, o 
que também impacta no 
comportamento do mer-
cado e na performance do 
empreendimento. Cada 
vez mais protagonistas das 
transações financeiras, os 
múltiplos de performance 
são essenciais para a valo-
ração do próprio negócio. 

Para fazer isso é impor-
tante ter governança e boa 
gestão financeira, sendo a 
auditoria uma excelente 
oportunidade para poten-
cializar ainda mais isso. 

(*) - É CEO do Grupo DHS, empresa 
referência em recuperação de lucros 

(www.grupodhs.com).
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 15 de junho de 20216

Rafael Garrido (*)
 

O SuperApp é um ecossistema fechado que reúne diferente 
Apps usados juntos, oferecendo a melhor e mais atraente UX 
(Experiência do Usuário). A estratégia de SuperApp está em 

constante expansão, por meio de conectores com bancos, empresas 
de cobrança, empresas de logística e outros Market Places. Embora 
isso seja mais visível nos smartphones e browsers, o SuperApp é, 
na verdade, uma imensa e heterogênea aplicação corporativa que 
apoia os processos da empresa de varejo voltados para o cliente. 

 
Um bom exemplo desse conceito é o que já acontece na China, 

com o SuperApp Alibaba/Alipay, centro de um ecossistema com 
milhares de parceiros de negócios que trocam dados 24x7 uns 
com os outros. Em 2020, 53,3% de todas as transações comer-
ciais e bancárias da China aconteceram por meio do SuperApp 
Alibaba/Alipay (dado da Investopedia). 

 
Essa revolução está acontecendo no Brasil. Um dos grupos mais 

avançados nessa transformação é o Magazine Luiza/SuperApp 
Magalu. Seu objetivo é usar a digitalização para consolidar-se como 
uma empresa multicanal (oferecendo a mesma experiência ao 
cliente qualquer que seja o meio – visita à loja física, e-Commerce 
etc.) e multissetorial (com um portfólio de ofertas cada vez mais 
diversificado). Segundo levantamento da consultoria em inteligên-
cia artificial AppAnnie , em 2019 o SuperApp Magalu foi o terceiro 
App mais baixado no Brasil, com 14 milhões de usuários ativos. 

 
Os SuperApps estão, também, por trás do e-Commerce, um 

segmento que avançou como nunca em 2020. Pesquisa da Asso-
ciação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) com seus 
associados indica que, em 2020, o faturamento do e-Commerce 
no Brasil cresceu 56,8%, chegando a 41,92 bilhões de reais.  

Engana-se quem imagina que o crescimento do e-Commerce 
significa o fim das lojas físicas. 

 
Ao contrário: até o final desta década, veremos explodir o nú-

mero de pequenas lojas físicas localizadas a pequena distância do 
cliente, com uma oferta de produtos reduzida e, acima de tudo, 
aparelhadas para oferecer uma experiência full digital, mesmo 
no ambiente físico. O player de varejo que desejar encantar o 
cliente criará lojas forradas de dispositivos IoT, de câmeras de 
calor que medem quanto tempo o cliente passou em frente a uma 
prateleira a sensores que analisam o trajeto do cliente na loja. 

A busca incessante pela baixa latência, algo essencial para 
melhorar a UX do cliente dentro da loja, torna necessário levar 

2020 colocou fim à época em que as empresas brasileiras de varejo se organizavam exclusivamente em formatos estanques 
(loja física, portal de e-Commerce, Apps). Os maiores grupos empresariais do nosso país reinventaram processos para chegar 

a uma meta comum: um SuperApp que suporte toda a jornada do cliente, qualquer que seja o meio 
escolhido para a realização da transação comercial. 

Foto de Mikael Blomkvist no Pexels

Fr
ee

pi
k

se busca é, sempre, garantir a continuidade do processamento 
da SuperApp, como o coração dos processos de negócios. 

 
O oposto disso é o que aconteceu com a Amazon em agosto de 

2013. O SuperApp da empresa sofreu um downtime e teve suas 
operações saindo completamente do ar. Segundo a Forbes, essa 
falha durou 40 minutos e, durante esse período, a empresa perdeu 
5 milhões de dólares em vendas. Para evitar quadros como este, 
é fundamental planejar investimentos em data centers – sejam 
on-premises ou de Colocation – baseados em valores sólidos. 

 

1Elasticidade para suportar picos de vendas - No 
varejo, o engajamento dos clientes está em constante flutuação, 
especialmente durante promoções. Eventos sazonais como a 
BlackFriday, as festas de fim de ano e grandes competições es-
portivas como a Copa do Mundo podem causar picos nas vendas 
do varejo. 

Os data centers de Colocation, em especial, podem lidar instan-
taneamente com as alterações de tráfego da web e o engajamento 
necessário para suportar os processos de vendas e entregas de 
mercadorias. Até mesmo data centers on-premises têm, hoje, a 
opção de, por meio de soluções de nuvem híbrida, expandir com 
rapidez sua capacidade de processamento. 

 

2Olhar atento sobre a cultura de serviços do data 
center - Os data centers oferecem suporte 24x7 aos clientes, 
incluindo canais de chat, telefone e acesso a plataformas remotas 
de monitoramento do data center. As soluções de backup de da-
dos também recebem regularmente manutenções e otimizações, 
assegurando que os dados estejam seguros. 

Como os portais B2C não fecham nunca, essas vantagens são 
críticas para o suporte às vendas. Além da excelência da infraes-
trutura do data center, é importante avaliar, também, a cultura de 
serviços desse provedor de serviços. O grau de experiência do time 
de serviços – seja interno ou externo, algo muito comum no caso 
de suporte a soluções muitos sofisticadas ou inovadoras – deve ser 
levado em conta na hora de selecionar o fornecedor de data center. 

 

3Confiabilidade, sustentabilidade e controle de custos 
- As mais novas infraestruturas de data center não exigem que se 
sacrifique a confiabilidade para ter sustentabilidade e eficiência. 
Um dos elementos mais críticos para a redução de custos do data 
center é a eficácia do uso de energia (PUE – Power Usage Effective-
ness). A PUE é a proporção entre a energia total da infraestrutura 
do data center e a energia consumida pelos equipamentos de TI. 

Esse padrão é reconhecido como uma das melhores métricas 
disponíveis para determinar a eficiência energética de um data 
center. Num momento em que o selo verde de sustentabilidade 
é um grande diferencial para marcas de produtos e de redes de 
varejo, vale a pena estudar a contratação de um data center ali-
nhado às melhores práticas de consumo de energia. Vale destacar 
que a refrigeração do data center tem um grande impacto na PUE. 

 
Por essas razões, a empresa de varejo que estiver fazendo esco-

lhas sobre a expansão do seu data center – seja on-premises, seja 
na nuvem – precisa analisar com cuidado as soluções de energia 
e ar-condicionado implementadas neste ambiente. Em 2021, a 
acelerada transformação digital do varejo segue acontecendo, 
demandando um novo olhar sobre a infraestrutura digital. 

A consolidação dos SuperApps desse setor exige a disseminação 
de conhecimento sobre data centers, de forma a ajudar os gestores 
a fazerem escolhas que suportarão a prosperidade digital do Brasil. 

 
(*) - É Vice-Presidente da Vertiv LATAM.
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o processamento de dados para o mais perto possível da unidade 
de varejo. Estamos falando de lojas que poderão utilizar soluções 
semelhantes às implementadas na rede Amazon Go, de self-service 
totalmente automatizado. Nesse contexto vemos novamente o 
SuperApp rodando tanto no smartphone do cliente – que vira um 
sensor – como em computadores espalhados pela loja. 

Segundo pesquisa da consultoria Juniper Research, tecnologias de 
smart checkout representarão um mercado de US$ 387 bilhões até 
2025. Em 2020, esse segmento valia US$ 2 bilhões. No Brasil, a che-
gada do 5G deverá acelerar esse perfil de aplicações de varejo. Esse 
novo modelo de lojas físicas levará ao aumento do uso de soluções 
de infraestrutura crítica na borda da rede (Edge Computing), com 
data centers modulares que partem de um único Rack já montado e 
configurado para uma fila ou um corredor de Racks, em configurações 
sob medida para demandas de diferentes negócios e volumes de dados. 

 
Quer seja um data center hyperscale de Colocation processan-

do simultaneamente milhões de transações por segundo de um 
grande portal de e-Commerce, quer seja um datacenter modular 
instalado numa loja no interior de um estado do nosso país, o que 
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. - CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Ata das Assembleias 
Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 26/04/2021 - Data, Hora e LocaL:  26/04/2021, às 10: 00hs, 
na sede social na av. Paulista,352, 12º andar, sala 123, nesta Capital. Convocação:  edital publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 24, 25 e 26/03/2021. Presença:  acionistas representando 
mais de 3/4 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:  Presidente:  Julio Giorgi Neto; Secretário:  Antonio 
Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata:  a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações:  os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram:  Em Assembleia Geral Extraordinária:  1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado 
sob o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/
MF. nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo (CEP:  05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento 
de mandado remanescente a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em virtude 
do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado remanescente até nova eleição a realizar-
-se em 2023, como Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob o regime da separação de 
bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 129.026.218-76, 
nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 478, cidade de Embu, Estado de São 
Paulo (CEP:  06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de desimpedimento. Em 
Assembleia Geral Ordinária:  1.) aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 
31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 20/04/2021, 
tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas 
nos mesmos jornais, nos dias 24, 25 e 26/03/2021; 2.) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a 
serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; 3.) o lucro apurado no exercício social de 2020, no 
valor de R$7.700.531,69, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76, será integralmente destinado à absorção de prejuízos 
acumulados pela sociedade em exercícios sociais anteriores; 4.) Outros assuntos:  com a aprovação de todos os presentes, 
foi acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e também gratidão 
da sociedade e de seus acionistas ao diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de janeiro de 2021, pelos 
relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento:  nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 26 de abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi 
Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas:  Helofredo Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Agropecuária Santa Ma-
ria do Guataporanga S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cia. Mascote de Empreendimentos, 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea 
Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participa-
ções Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Metalúrgica Aricanduva S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p/ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e, Espólio de Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 26 de abril de 2021. Julio Giorgi 
Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 264.526/21-1 em 03/06/2021.

“DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO”
Quoretech S.A., com sede na Rua dos Pinheiros, nº 610, 2º andar, conjunto 22, São Paulo/SP, CEP 05422-001, 
CNPJ/MF nº 13.048.957/0001-50, NIRE 35300413890, representada por seu Diretor Presidente, Carlos Tadeu 
Bassi, vem por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio 
dos seguintes livros societários: (i) Livro de Registro de atas das Assembleias Gerais, registrado e autenticado 
perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6429, nº ordem: 1; (ii) Livro de b) Registro de atas das reuniões 
de Diretoria, registrado e autenticado perante a JUCESP em 06/02/2012, sob o nº 6430, nº ordem: 1, que 
se encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este, constatado pelos acionistas da Companhia na 
data de 08/06/2021, forma que a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.”

Sorana Empreendimentos  Imobiliários Ltda
CNPJ/MF n° 48.228.001/0001-14 - NIRE n° 35.208.436.579

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02/08/2020
Data, Hora e Local: No dia 02.08.2020, às 10:00 horas, na Sede Social, sito à Braz Leme, 295 - Conjunto 
5, São Paulo, SP. Presenças: A totalidade do capital social, conforme determina o Contrato Social da so-
ciedade. Composição da mesa: Assumiu a Presidência o Sr. Luiz Francisco Viscardi e o Sr. Ricardo Jorge 
Viscardi como Secretário. Ordem do Dia: a) A redução do capital social em conformidade com o artigo 
1082 inciso II do Código Civil; b) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: a) Os sócios decidem 
pela redução do capital social no montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reaisi) cujo capital social 
passa de R$ 6.522.850,00 (seis milhões, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais) para 
R$ 3.522.850 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais) por ser excessivo em 
relação ao objeto social em conformidade com artigo 1082, inciso II do Código Civil; b) Os efeitos de referida 
redução serão refletida na “Alteração do Contrato Social” a ser registrado na Junta Comercial de São Paulo 
- JUCESP, tão logo sejam cumpridos o lapso de tempo constante no artigo 1084, § 1º do Código Civil. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, cuja Ata, foi 
lida e achada conforme, e devidamente assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de agosto de 2020. 
Luiz Francisco Viscardi - Presidente da Mesa, Ricardo Jorge Viscardi - Secretário da Mesa. Sócios pre-
sentes: Luiz Francisco Viscardi; Ricardo Jorge Viscardi; Fernando César Viscardi e Isabel Cristina Viscardi. 

 
Edital de Citação expedido os autos da ação de Usucapião, Processo. 1100671-15.2017.8.26.0100. 
O (A) MM. Juiz(a) de Direito de Registros Públicos, do Foro Central Cível,  Estado de SP. Drª. 
Juliana Forster Fulfaro, na forma da lei, etc. Faz saber a (o) Sergio lnatio da Silva, José Santana, 
Marilu Martinez, Izilda Maria da Silva Duarte, espólio de Malfredi Abili brandi, Ottilia Pamieri Brandi, 
Hugo Nanni, espólio de Jose Gaiba, Angelina Gaiba, Eduardo Camiz de Fonseca, Martha Andrauss 
Camiz da Fonseca, José Sunto Leoni, Joseildes Santana, Maria Selma Gonçalves Santana, José 
Santana, Josefa Josenildes Santana, Isaac Inácio da Silva, Maria Madalena da Silva, Maurilia 
Gouveia Brazão, Maria Helena Brazão, , réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem coo seus cônjuges e/ou sucessores, que Clara Dargham, Eduardo Camiz de 
Fonseca Junior ajuizou (ram) ação de Usucapião, visando declaração de domínio sobre  imóvel 
situado na Rua Benedito Tolosa, Parque Bistol,, nº 2, Cep: 04193-020, São Paulo – SP, alegando 
posse mansa  e pacífica no prazo legal.  Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15m (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

BRO 2020 Participações S.A.
CNPJ Nº 36.291.541/0001-63 - NIRE 35.300.549.023

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09/04/2021
Data, horário e local: Em 09/04/2021, às 10 hr., na sede, em SP/SP, na Avenida Faria Lima 1485, Torre Norte, 1º andar, conjunto 11, 
sala 115, Bairro Jardim Paulistano. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos 
acionistas da Companhia. Presença e instalação: Diante da presença dos acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e ao final desta ata, a presente assem-
bleia foi devidamente instalada. Mesa: Presidente: Eduardo Rodrigues Rocha, Secretário: Guilherme Pinho Bonifácio. Ordem do dia: (i) 
a criação de duas novas classes de ação de emissão da Companhia, as ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal, 
e as ações preferenciais Classe B, nominativas e sem valor nominal, com os respectivos direitos atribuídos a tais classes no Estatuto 
Social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; (ii) a conversão das atuais 3.045.493.973 ações preferenciais de 
emissão da Companhia em ações preferenciais Classe A; (iii) a criação da conta reserva de capital da Companhia; (iv) a emissão de 
4.814.814.815 novas ações preferenciais Classe B, mediante aumento de capital, a serem subscritas e integralizadas pelo preço total de 
R$ 32.500.000,00, sendo que (a) R$ 32.498.000,00 serão destinados para o aumento do capital social da Companhia, que na presente 
data é no valor de R$ 569.219,87 e passará a ser R$ 33.067.219,87, e (b) R$ 2.000,00 serão destinados para a conta reserva de capi-
tal da Companhia; (v) a criação do Conselho de Administração da Companhia; (vi) a eleição dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia; (vii) a nomeação pela Parallax Ventures Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia de um ouvinte, 
que deverá ser convocado às reuniões do Conselho de Administração da Companhia, na forma do Acordo de Acionistas arquivado na sede 
da Companhia; e (viii) a reforma integral do Estatuto Social da Companhia. Lavratura da ata: Autorizada a lavratura desta ata na forma 
de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976, conforme deliberação da unanimidade dos acionistas da Companhia. 
Deliberações: Após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Aprovar a criação de duas novas classes de ação de emissão da Companhia, as ações pre-
ferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal, e as ações preferenciais Classe B, nominativas e sem valor nominal, com os res-
pectivos direitos atribuídos a tais classes no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. (ii) Aprovar a 
conversão das atuais 3.045.493.973 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia em ações prefe-
renciais Classe A, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia. (iii) Aprovar a criação da conta reserva de capital da 
Companhia. (iv) Aprovar a emissão de 4.814.814.815 novas ações preferenciais Classe B, mediante aumento de capital, a serem subs-
critas e integralizadas pelo preço por ação de R$ 0,00675 e preço global de R$ 32.500.000,00, sendo que (a) R$ 32.498.000,00 serão 
destinados para o aumento do capital social da Companhia e (b) R$ 2.000,00 serão destinados para a conta reserva de capital da Com-
panhia. O preço de emissão por ação foi fixado em observância aos critérios previstos no artigo 170 da Lei nº 6.404/76. Em decorrência 
da emissão e do consequente aumento de capital ora aprovados, o capital social é, neste ato, aumentado dos atuais R$ 569.219,87 para 
R$ 33.067.219,87. As ações ora emitidas são subscritas, devendo ser integralizadas em moeda corrente nacional em até 15 dias, por 
novos acionistas, conforme os respectivos Boletins de Subscrição. Os atuais acionistas da Companhia renunciaram expressamente aos 
seus respectivos direitos de preferência para subscrever as ações emitidas em favor dos novos acionistas, subscritores dos Boletins de 
Subscrição. Em vista deste aumento de capital, os Artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a redação dis-
posta no Anexo III desta ata. (v) Aprovar a criação de um Conselho de Administração da Companhia. Em virtude da deliberação ora apro-
vada, as competências da administração serão divididas entre Conselho de Administração e Diretoria, sendo o Estatuto Social alterado 
para que sua redação se adeque à deliberação ora aprovada, passando a vigorar com a redação do Anexo III desta ata. O Conselho de 
Administração ora criado será composto por 6 membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato uni-
ficado de 2 anos, sendo possível a reeleição. (vi) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de man-
dato de 2 anos, sendo eleitos os Srs. (a) Eduardo Rodrigues Rocha, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, admi-
nistrador de empresas, RG n° 22.429.206-7 SSP/SP e CPF/ME n° 162.561.008-40, com escritório em SP/SP, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1485, Torre Norte, 1º andar, salas 114/115, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-002, para o cargo de membro Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia; (b) Paulo Antunes Veras, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 12.856.600-0 SSP-SP e CPF/
ME nº 179.984.168-58, residente e domiciliado em SP/SP, na Rua Gomes de Carvalho, nº 219, apartamento 4, Torre B, CEP 04547-001, 
para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (c) Efraim Schmuel Horn, brasileiro, casado sob o regime de 
separação total de bens, administrador, RG nº 33.890.529 SSP-SP e CPF/ME n° 221.487.089-95, residente e domiciliado em SP/SP, com 
escritório na Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, sala 01, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, para o cargo de membro do Conselho de Admi-
nistração da Companhia; e (d) Marcio Tabatchnik Trigueiro, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 3981360, SSP-PE e CPF/ME n° 
832.302.464-20, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, em 9449 SW 61st CT Miami - FL - 33156, para o cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo os demais cargos vagos para futuro preenchimento. Os conselhei-
ros ora eleitos tomaram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reu-
niões do Conselho de Administração da Companhia, na forma dos termos de posse que compõem a presente ata como Anexo II, e acei-
taram os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, 
de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão ou peculato; ou contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade. (vii) Aprovar a nomeação de José Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano, brasileiro, casado sob regime de comu-
nhão parcial de bens, administrador, natural de Botucatu/SP, nascido em 13/04/1971, RG n°13.076.139-4 SSP/SP e CPF/ME n° 
889.611.337-72, residente e domiciliado em 17 Crick Road, Oxford, OX2 6QL, Reino Unido, como ouvinte do Conselho de Administração. 
O ouvinte deverá ser convocado às reuniões do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no Acordo de Acionistas 
arquivado na sede da Companhia. (viii) Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, que se encontra registrado e arqui-
vado na sede da Companhia. Arquivamento: Os acionistas presentes deliberaram pelo arquivamento desta ata perante a JUCESP, para 
os devidos fins legais, e autorizaram a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para concretizar as deliberações forma-
lizadas nesta ata. Aprovação e encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. SP/SP, 09/04/2021. Acionistas Presen-
tes: Acionistas: (i) Eduardo Rodrigues Rocha; (ii) Venture Studio Capital, LLC, representada por Paulo Antunes Veras; (iii) Antropofagia, 
LLC, representada por Guilherme Pinho Bonifácio; (iv) Guilherme Pinho Bonifácio; (v) Ariel Lambrecht; e (vi) Renato Gonçalves de Freitas. 
Novos Acionistas: (i) E.Bricks Ventures III, LP, representada por Pedro Sirotsky Melzer; (ii) Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações, representada por Felipe Russo de Almeida Cunha e Efraim Schmuel Horn; (iii) Cury Construtora e Incorporadora S.A., repre-
sentada por Fábio Elias Cury e Leonardo Mesquita da Cruz; (iv) Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A., representada por Rodrigo 
Uchoa Luna e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff; (v) Fábio Elias Cury; (vi) Elie Horn; (vii) Rodrigo Uchoa Luna; (viii) Parallax Ventures 
Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, representada por sua administradora, FIDD Administradora de Recursos Ltda., 
que, por sua vez, é representada por Pedro Salmeron e Ika Trindade, Diretor e Gerente de Administração Fiduciária, respectivamente. 
Mesa: Eduardo Rodrigues Rocha - Presidente; Guiherme Pinho Bonifácio - Secretário. Jucesp nº 214.594/21-0 em 12/05/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRO 2020 Participações S.A.
CNPJ Nº 36.291.541/0001-63 - NIRE 35.300.549.023

Ata de AGOE realizada em 29 de março de 2021
Data, Horário e Local: Em 29/03/2021, às 10 hs., na sede, em SP/SP, na Avenida Faria Lima 1485, Torre Norte, 1º andar, conjunto 11, 
sala 115, Bairro Jardim Paulistano. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos 
acionistas da Companhia. Publicações e Leitura dos Documentos: Com base no artigo 294, inciso II, da Lei nº 6.404/76, foi dispen-
sada a publicação dos relatórios da administração e das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31/12/2020, também sendo dispensada pela totalidade dos acionistas da Companhia a leitura de tais documentos, uma vez que o con-
teúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas presentes, bem como foi dispensada a observância dos prazos previstos no artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, na forma do §4º do mesmo dispositivo legal. Presença e Instalação: Diante da presença dos acionistas titulares da 
totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e 
ao final desta ata, a presente assembleia foi devidamente instalada. Mesa: Presidente: Eduardo Rodrigues Rocha, Secretário: Guilherme 
Pinho Bonifácio. Ordem do Dia: Em AGO, deliberar sobre os relatórios da administração, as demonstrações financeiras e demais do-
cumentos pertinentes, referentes ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2020. Em AGE: (i) conversão de 445.493.973 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia em 445.493.973 ações preferenciais, nominativas e 
sem valor nominal, de emissão da Companhia; (ii) no caso da aprovação da deliberação para a conversão de ações, a alteração do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) caso seja aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, 
da Lei nº 6.404/76, conforme deliberação da unanimidade dos acionistas da Companhia. Deliberações: Após discussão e votação das 
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: Em 
AGO: Aprovar sem ressalvas ou modificações os relatórios da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos 
pertinentes apresentados pelos administradores, referentes ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2020, registrando 
que esses documentos já eram de conhecimento dos acionistas por haverem sido previamente disponibilizados para consulta na sede 
da Companhia. Em AGE: (i) conversão de 445.493.973 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, 
detidas pelos acionistas (a) Venture Studio Capital, LLC, sociedade devidamente organizada e validamente existente de acordo com as 
leis de Delaware, Estados Unidos da América, CNPJ/ME n° 36.353.190/0001-78, com sede em 200 Bellevue Parkway, Suite 210, 19809, 
Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, neste ato representada por seu procurador, Paulo Antunes Veras, brasileiro, solteiro, 
nascido em 01/09/1972, engenheiro, RG nº 12.856.600-0 SSP-SP, CPF/ME nº 179.984.168-58, residente e domiciliado em SP/SP, na 
Rua Gomes de Carvalho, nº 219, apartamento 4, Torre B, Vila Olímpia, CEP 04547-001; (b) Antropofagia, LLC, sociedade devidamente 
organizada e validamente existente de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos da América, CNPJ/ME n° 33.994.354/0001-58, 
com sede em Bellevue Parkway, Suite 210, 19809, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, neste ato representada por seu 
procurador, Guilherme Pinho Bonifácio, brasileiro, casado, economista, RG nº 57.302.531-9 SSP-SP, CPF/ME nº 000.283.031-05, 
residente e domiciliado em SP/SP, na Rua Angelina Maffei Vita, nº 280, Ed. Dijon, apartamento 16A, Jardim Europa; (c) Guilherme 
Pinho Bonifácio, já qualificado no item acima; (d) Ariel Lambrecht, argentino, solteiro, engenheiro, identidade RNM W456968-U, CPF/
ME nº 222.267.158-27, residente e domiciliado em SP/SP, na Rua Marcos Lopes, nº 272, apartamento 241W, Vila Nova Conceição; e 
(e) Renato Gonçalves de Freitas, brasileiro, casado com separação total de bens, engenheiro, RG nº 32.205.888-0 SSP-SP, CPF/ME nº 
309.447.468-37, residente e domiciliado em SP/SP, na Rua Soberana, nº 49, apartamento 222, Brooklin Paulista, em 445.493.973 ações 
preferenciais, nominativas e sem valor nominal, na proporção de 1:1 (uma para uma). Ou seja, cada 1 ação ordinária será convertida em 
1 ação preferencial da Companhia, com os direitos e características previstas no Estatuto Social da Companhia. (ii) Em razão da delibe-
ração prevista no item (i) acima, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado da sociedade é de R$ 569.219,87, 
dividido em 10.000.000.000 de ações, sendo 6.954.506.027 ações ordinárias e 3.045.493.973 ações preferenciais, todas nominativas 
e sem valor nominal. §1º. Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações, na proporção das ações já possuídas 
anteriormente. Caso algum acionista desista, por escrito, do seu direito de preferência, ou, se consultado, não se manifestar dentro de 
30 dias contados da data da consulta, caberá aos demais acionistas, na proporção das ações possuídas, o direito à subscrição. §2º. A 
subscrição de ações do capital para integralização a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser 
pago nas condições fixadas pela Diretoria.” (iii) Tendo em vista as deliberações acima, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, que se encontra registrado e arquivado na sede da Companhia. Arquivamento: Os acionistas presentes deliberaram 
pelo arquivamento desta ata perante a JUCESP, para os devidos fins legais, e autorizaram a adoção de todas as medidas que se fizerem 
necessárias para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes. SP/SP, 29/03/2021. Mesa: Eduardo Rodrigues Rocha - Presidente da Mesa; Guilherme Pinho Bonifácio - Secretário da 
Mesa. Acionistas Presentes: (i) Eduardo Rodrigues Rocha; (ii) Venture Studio Capital, LLC; (iii) Antropofagia, LLC; (iv) Guilherme Pinho 
Bonifácio; (v) Ariel Lambrecht; e (vi) Renato Gonçalves de Freitas. Mesa: Eduardo Rodrigues Rocha - Presidente; Guiherme Pinho 
Bonifácio - Secretário. Acionistas: Eduardo Rodrigues Rocha; Guiherme Pinho Bonifácio; Venture Studio Capital, LLC - por procuração 
Paulo Antunes Veras; Antropofagia LLC - por procuração Guiherme Pinho Bonifácio; Ariel Lambrecht; Renato Gonçalves de Freitas. 
Jucesp nº 268.036/21 em 09/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AK - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ Nº 05.248.120/0001-26 - NIRE Nº 35.300.352.688

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 11 dias de junho de 2021, às 11:00 horas, na sede da
AK - Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações sem registro de
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inscrita no Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
05.248.120/0001-26 (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1907, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP
01418-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da presen-
ça da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. 3. Mesa: Presidente: André Kissajikian; Secretário:
Carlos de Gioia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a prestação, pela Companhia, de
garantia fidejussória, na forma de fiança (“Fiança”), em garantia do integral pagamento
das obrigações a serem assumidas pela AK – 24 Empreendimentos e Participações S.A.
(CNPJ/ME nº 13.149.157/0001-25) (“Emissora”) no âmbito da 1ª (primeira) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real,
com garantia adicional fidejussória, em série única, da Emissora, no montante
total de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emis-
são”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com
esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada, e demais disposições e regulamentações aplicáveis
(“Oferta Restrita”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Da Espécie
com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série ùnica, para Distribui-
ção Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da AK 24 Empreendimentos e Par-
ticipações S.A.” entre a Emissora, na qualidade de emissora e ofertante das Debêntures,
a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na
qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos titulartes das Debêntures,
a Companhia e a Comercial e Empreendimentos Brasil S.A. (CNPJ/ME nº 60.583.747/
0001-41) (“Comercial e Empreendimentos”) (sendo a Companhia em conjunto com a
Comercial e Empreendimentos, as “Fiadoras”), na qualidade de fiadoras, codevedoras
solidárias e principais pagadoras, solidariamente coma Emissora (“Escritura de Emis-
são” e “Obrigações Garantidas”, respectivamente); (ii) a autorização à diretoria da Com-
panhia para (a) negociar os termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita; (b)
adotar todas e quaisquer medidas e celebrar, diretamente ou por meio de procuradores,
todos os documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita, inclu-
indo, sem limitação, (a) a celebração da Escritura de Emissão, (b) a celebração do “Con-
trato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, em
Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussória Adicional, em Série Única, da AK – 24 Empreendimentos e Participações
S.A.” entre a Emissora, as Fiadoras e o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de coorde-
nador líder da Oferta Restrita (“Contrato de Distribuição”), bem como a celebração de
quaisquer outros instrumentos, aditamentos, declarações, requerimentos, termos e a
outorga de procurações, em caráter irrevogável e irretratável, em nome da Companhia,
com prazo de vigência até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas (“Procu-
rações”); e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores da Compa-
nhia ou por seus procuradores necessários para a consecução das matérias constantes
desta ordem do dia. 5. Deliberações Tomadas Por Unanimidade De Votos: A(s)
acionista(s) resolveram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar: (i) a prestação, pela
Companhia, de Fiança; (ii) a autorização à diretoria da Companhia para (a) negociar os
termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita; (b) adotar todas e quaisquer me-
didas e celebrar, diretamente ou por meio de procuradores, todos os documentos neces-
sários à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação, (a) a ce-
lebração da Escritura de Emissão, (b) a celebração do Contrato de Distribuição, bem
como a celebração de quaisquer outros instrumentos, aditamentos, declarações, reque-
rimentos, termos e a outorga de Procurações; e (iii) a ratificação de todos os atos já
praticados pelos diretores da Companhia ou por seus procuradores necessários para a
consecução das matérias ora aprovadas nesta assembleia. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a
presente assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autên-
tica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. São Paulo, 11 de junho de
2021. Mesa: André Kissajikian - Presidente, Carlos de Gioia - Secretário.

Comercial e Empreendimentos Brasil S.A.
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 11 dias de junho de 2021, às 12:00 horas, na sede da Comer-
cial e Empreendimentos Brasil S.A., sociedade por ações sem registro de companhia
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 60.583.747/0002-
41 (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1903, Cerqueira César, CEP 01418-100. 2. Convocação e
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, con-
forme se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. 3. Mesa: Pre-
sidente: André Kissajikian. Secretário: Carlos de Gioia. 4. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre: (i) a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança (“Fian-
ça”), em garantia do integral pagamento das obrigações a serem assumidas pela AK - 24
Empreendimentos e Participações S.A. (CNPJ/ME nº 13.149.157/0001-25) (“Emissora”)
no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da
Emissora, no montante total de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
(“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública de
distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais disposições e regulamenta-
ções aplicáveis (“Oferta Restrita”), por meio da celebração do “Instrumento Particular de
Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
Da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série ùnica,
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da AK 24 Empreendi-
mentos e Participações S.A.” entre a Emissora, na qualidade de emissora e ofertante
das Debêntures, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”), na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos titulartes
das Debêntures, a Companhia e a AK - Empreendimentos e Participações S.A. (CNPJ/
ME nº 05.248.120/0001-26) (“AK Empreendimentos e Participações”) (sendo a Compa-
nhia em conjunto com a AK Empreendimentos e Participações, as “Fiadoras”), na quali-
dade de fiadoras, codevedoras solidárias e principais pagadoras, solidariamente coma
Emissora (“Escritura de Emissão” e “Obrigações Garantidas”, respectivamente); (ii) a
autorização à diretoria da Companhia para (a) negociar os termos e condições da Emis-
são e da Oferta Restrita; (b) adotar todas e quaisquer medidas e celebrar, diretamente
ou por meio de procuradores, todos os documentos necessários à realização da Emis-
são e da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação, (a) a celebração da Escritura de Emis-
são, (b) a celebração do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública
com Esforços Restritos, em Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª (Primeira)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da AK - 24 Empreendimentos
e Participações S.A.” entre a Emissora, as Fiadoras e o Banco Itaú BBA S.A., na qua-
lidade de coordenador líder da Oferta Restrita (“Contrato de Distribuição”), bem como a
celebração de quaisquer outros instrumentos, aditamentos, declarações, requerimen-
tos, termos e a outorga de procurações, em caráter irrevogável e irretratável, em nome
da Companhia, com prazo de vigência até o cumprimento integral das Obrigações Garan-
tidas (“Procurações”); e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores
da Companhia ou por seus procuradores necessários para a consecução das matérias
constantes desta ordem do dia. 5. Deliberações Tomadas Por Unanimidade de Votos:
A(s) acionista(s) resolveram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar: (i) a prestação,
pela Companhia, de Fiança; (ii) a autorização à diretoria da Companhia para (a) negociar
os termos e condições da Emissão e da Oferta Restrita; (b) adotar todas e quaisquer
medidas e celebrar, diretamente ou por meio de procuradores, todos os documentos
necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação, (a)
a celebração da Escritura de Emissão, (b) a celebração do Contrato de Distribuição, bem
como a celebração de quaisquer outros instrumentos, aditamentos, declarações, reque-
rimentos, termos e a outorga de Procurações; e (iii) a ratificação de todos os atos já
praticados pelos diretores da Companhia ou por seus procuradores necessários para a
consecução das matérias ora aprovadas nesta assembleia. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a
presente assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autên-
tica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. São Paulo, 11 de junho de
2021. Mesa: André Kissajikian - Presidente, Carlos de Gioia - Secretário.

Tem sido cada vez mais 
desafiante para as empresas 
terem líderes capacitados e 
que façam com que a equi-
pe esteja sempre disposta, 
empenhada e proativa. 
Muitas vezes, todas essas 
importantes características 
para quem quer se destacar 
no mercado de trabalho são 
moldadas com mais facili-
dade quando o colaborador 
encontra bons exemplos 
nos cargos de chefia. 

Por isso, é importante que 
o CEO da empresa esteja 
sempre atento ao que está 
acontecendo na companhia 
e seja um líder ativo. De 
acordo com a headhunter e 
professora do ISAE Escola 
de Negócios, Cristiane Ri-
bas, o CEO é o responsável 
pela gestão direta de todas 
as áreas uma empresa. 

‘‘Esse é o executivo de 
mais alto escalão, cujas 
responsabilidades princi-
pais incluem tomar gran-
des decisões corporativas, 
gerenciar as operações 
gerais e os recursos de uma 
empresa, atuando como o 
principal ponto de comuni-
cação entre o conselho de 
administração ou diretorias, 
as operações corporativas e 
representá-la publicamen-
te’’, afirma a especialista.

Ao contrário do que muitas 
pessoas podem imaginar, o 
CEO não precisa ser o dono 
da companhia. ‘‘Na empresa 
familiar, usualmente o cargo 
é ocupado pelo dono, o fun-
dador, ou alguém da família. 
Já em empresas de gestão 
multinacional, é comum se 
buscar um profissional de 
mercado com experiência 
consolidada em empresas 

de porte similar, ou em seu 
segmento de atuação’’, des-
taca Cristiane, para quem 
há alguns requisitos para ser 
um CEO. 

‘‘Em um planejamento 
de carreira estruturado e 
efetivo, o preparo de um 
profissional para alcançar 
o cargo de maior impor-
tância em uma empresa 
vem desde cedo, desde a 
escolha da profissão’’, diz. 
‘‘Alguns cursos são essen-
ciais para o aprendizado da 
profissão, alguns deles são 
o de administração, gestão 
financeira e direito. Além 
disso, é preciso que esse 
futuro CEO tenha carac-
terísticas como liderança, 
inteligência emocional, 
comunicação, visão sis-
têmica, mentalidade de 
crescimento, flexibilidade 
e visão de futuro’’, afirma.

A especialista também 
deu algumas dicas práti-
cas que podem ajudar um 
profissional a crescer na 
carreira e atingir o objetivo 
de liderar uma empresa. 
‘‘Focar sua atenção no que 
é importante para a empre-
sa: seu produto, mercado, 
setor, concorrência. Fazer 
sempre a pergunta a si mes-
mo também é importante 
‘conhecendo o mercado de 
atuação, como posso agre-
gar mais valor para a em-
presa?’’’, destaca, Cristiane. 

‘‘Outros passos importan-
tes são: criar e cultivar uma 
cultura corporativa; ajudar 
a quebrar obstáculos que 
impeçam o crescimento dos 
outros; delegar funções; e 
comunicar-se’’, completa. 
- Fonte: (www.pmaisg.
com.br).

Pado S/A Industrial, Comercial  e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2021.
Hora e Local: às 10hs na sede, Avenida Alcântara Machado, 906 e 910, na cidade de SP/SP. Quorum: Tota-
lidade do Capital Social. Aviso aos Acionistas: Artigo 133 da Lei 6.404/76. Convocação: Dispensada. Com-
posição da Mesa: Presidente: Andréa Nora Felicitas Gardemann; Secretário: José de Souza Junior. Ordem do 
Dia e Deliberações: i) Aprovado por unanimidade o Relatório da Diretoria, bem como o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, sendo dispensada 
a publicação do referido, de acordo com os itens I e II, §1º e §2º do artigo 294 da Lei 6.404/1976. ii) Apro-
varam a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia sem designação específica: 
Sr. Alfons Gardemann, brasileiro, divorciado, empresário, RG 945.704-6 SSP/PR e CPF/MF 349.968.269-91; 
Sra. Juliana Galvão Coser, brasileira, solteira, RG 7733294-4 SSP/PR e CPF/MF 006.185.929-03, da Sra. 
Andréa Nora Felicitas Gardemann, brasileira, divorciada, administradora, RG 25.760.832-1 SSP/SP e CPF/
MF 259.426.688-41, todos domiciliados nesta capital, com mandato vigente até a AGO de 2024. Encerra-
mento: Nada mais. Acionistas: Village Participações e Eventos S.A., representada por Andréa Nora Felicitas 
Gardemann; Engenho Administração, Empreendimentos, Tecnologia e Participações S.A., representada por 
Andréa Nora Felicitas Gardemann. SP, 30/04/2021. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente; José de 
Souza Junior - Secretário. JUCESP n° 267.110/21-2 em 07/06/21, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27  NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 01 de Maio de 2021
Data, Hora e Local: Realizada no dia 01/05/2021, às 10hs, na sede, localizada, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario Sr. David Leon Rubinsohn. Ordem do 
Dia: Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto 
da sociedade, nos termos do Artigo 1.082 do Código Civil. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 30.000.000,00, 
sendo que o capital social atual da empresa é de R$ 53.500.000,00 e após a redução será de R$ 23.500.000,00.
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 01/05/2021. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; David 
Leon Rubinsohn - Secretário. Sócios:You Inc Incorporadora e Participações S.A, Abrão Muszkat - Presiden-
te, David Leon Rubinsohn - Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC, (p.p) Valter Rabotzke Junior

CEO: como alcançar 
o cargo máximo de 

uma empresa

O CEO está sempre atento ao que acontece na companhia e se 
mantém como um líder ativo.
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www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 15 de junho de 20218

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DOS REIS, profissão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/04/1992, re-
sidente e domiciliado em Santo André, SP, filho de Carlos Aparecido dos Reis e de 
Sara Carneiro dos Reis. A pretendente: SUSANA CALÓ FERREIRA MATOS, profissão: 
agente de investimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Ferreira 
Matos Filho e de Maria Aparecida Couto Caló Ferreira Matos.

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: DANIEL DE MELO MACHADO, profissão: funcionário público estadu-
al, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Nair de Melo Machado. A pre-
tendente: KETRI CUNHA LEMES, profissão: funcionária pública estadual, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/11/1967, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, filha de João Batista Lemes e de Maria Eufrosina da Cunha 
Lemes. R$ 14,55

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: PAULO ROBERTO MASCARENHAS JUNIOR, profissão: operador 
de armazém, estado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 
10/09/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto 
Mascarenhas e de Alda Conceição Pita Mascarenhas. A pretendente: GABRIELLA GUE-
DES SILVA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 17/02/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jones Guedes dos Santos e de Sandra Pereira da Silva.

O pretendente: DANILO ROMUALDO DE OLIVEIRA, profissão: customer care pleno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Bicalho de Oliveira 
e de Fatima Romualdo de Oliveira. O pretendente: VINICIUS TEIXEIRA DE SOUSA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 09/12/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Sebastião Xavier de Sousa e de Elza Francisca Teixeira de Sousa.

O pretendente: JEFFERSON GONÇALVES TEIXEIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/02/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sinvaldo Teixeira da Silva e de Ana Maria 
Gonçalves Teixeira. A pretendente: LUCILEIDE SOUZA DE PINA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Érico Cardoso, BA, data-nascimento: 19/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmário Antonio de Pina 
e de Elizete Olinda de Souza Pina.

O pretendente: LUCAS MAZZOLLI LUPIÃO MORENO, profissão: empreendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 23/04/2002, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Lupião Moreno 
e de Elaine Cristina Mazzolli. A pretendente: SAMIRA ALVICO, profissão: instrutora de 
autoescola, estado civil: divorciada, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 
14/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo de Car-
valho Alvico e de Deuzineti de Jesus Lima Alvico.

O pretendente: WAGNER DE OLIVEIRA ROCHA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 04/02/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Germinio Bispo da Rocha e 
de Zilda Dias de Oliveira. A pretendente: VANESSA SANTOS AMERICO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Americo e de 
Marinilda dos Santos Americo.

O pretendente: PABLO CRISTIANO GONÇALVES SANTOS, profissão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Ipiaú, BA, data-nascimento: 26/07/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Fernandes dos Santos e de 
Marize Martins Gonçalves. A pretendente: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 05/11/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Artur Pinheiro da Silva e 
de Jucelia Marques Oliveira.

O pretendente: RICARDO CARDOSO, profissão: pintor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/07/1978, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nelson Faustino Cardoso e de Maria Aparecida Cardoso. A pre-
tendente: ELIACI RIBEIRO FIUZA DOS SANTOS, profissão: contadora, estado civil: 
viúva, naturalidade: em Muritiba, BA, data-nascimento: 27/11/1958, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Ribeiro de Souza e de Edite Fiuza de Souza.

O pretendente: MATHEUS LIMA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 02/12/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Simão dos Santos e 
de Camila Lima da Silva. A pretendente: GIOVANNA GRUARIN DE MEDEIROS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
17/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Dativo 
Bento de Medeiros e de Luciane Gruarin.

O pretendente: THAUAN RIBEIRO CHAVES, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
07/09/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robevaldo Viana 
Chaves e de Veralucia Ribeiro dos Santos. A pretendente: MARIA VANESSA BARROS 
DA SILVA, profissão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Paulo 
Afonso, BA, data-nascimento: 24/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Carlos da Silva e de Maria Ivânia Barros da Silva.

O pretendente: SIDNEY SOARES DE MORAIS, profissão: carpinteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em São Miguel do Tapui, PI, data-nascimento: 07/07/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco de Morais e de Cicera 
Antonia Soares da Silva. A pretendente: MARIA TALIA VENTURA SOUZA, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
07/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemi de 
Sousa e de Cicera Ventura de Sousa.

O pretendente: ISAC SILVA DE FREITAS, profissão: atendente de farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 03/10/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joselito Bitencourt de Freitas e de Luzinete 
Santos da Silva. A pretendente: ANE EVELLYN DA SILVA GUIMARÃES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 20/02/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Heliomar Santana Guimarães 
e de Thaís Chagas da Silva Guimarães.

O pretendente: SÉRGIO LUIZ GOIS SANTOS, profissão: assistente elétrico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/09/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Luiz Pereira Santos e de Luciane 
Pires Gois. A pretendente: KETLIN CUNHA LACERDA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 27/02/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Augusto Lacerda e de Vivian 
Cunnha Lacerda.

O pretendente: HENRIQUE DOS SANTOS TELES, profissão: instrutor de trânsito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/06/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eronildo Teles Sobrinho e de Maria 
Claudinice dos Santos Silva. A pretendente: ANAIARA ESPIRITO SANTO ANDRÉ, pro-
fissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
09/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Luis 
André e de Maria Dalvani do Espirito Santo.

O pretendente: JAILTON NASCIMENTO DOS SANTOS, profissão: encanador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Simão Dias, SE, data-nascimento: 14/08/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João de Deus dos Santos e de Josefa 
Correia do Nascimento. A pretendente: BELISA APARECIDA LACERRA, profissão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
21/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosana Lacerra.

O pretendente: DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, profissão: adestrador de animais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Pontes de Lacerda, MT, data-nascimento: 18/10/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Maria Gomes Oliveira. 
A pretendente: ANA PAULA OLIVEIRA CAMPOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, data-nascimento: 06/08/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Oliveira 
Campos.

O pretendente: LUCAS DA SILVA BARBOSA, profissão: técnico de licitação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo José Arcenio Barbosa e 
de Marizete Gomes da Silva Barbosa. A pretendente: GISELE CORRÊA DA COSTA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Registro, neste Estado, Registro, 
SP, data-nascimento: 31/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Alves da Costa e de Cleusa Aparecida Correa da Costa.

CARTÓRIO 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:
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Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: CESAR AUGUSTO ALVES DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/02/1992, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Silvane Alves da Costa e de Rita de Cassia da 
Costa; A pretendente: LUCIANE PELLEGATTI DOS SANTOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 10/02/1983, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vailton Bittencourt dos Santos e de Ana 
Pellegatti dos Santos.

O pretendente: GUILHERME ALVES RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/05/1999, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Geraldo Felicio Ramos e de Valdiene Lucia Alves; A pretendente: 
THAYRLA RIBEIRO DIAS ARAúJO, brasileira, viúva, nascida aos 25/03/1992, auxiliar 
de vendas, natural de Teresina - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Luizinho Dias da Silva e de Maria da Glória Ribeiro Oliveira.

O pretendente: GABRIEL FELIX LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/06/1997, 
atendente, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Aluizio Cordeiro de Lima e de Elizangela Felix da Costa; A pretendente: PRISCILA 
LIMA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 08/02/1998, babá, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aldevam Lima dos Santos 
e de Elizete Santos Oliveira.

O pretendente: VICTOR DE SOUZA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/01/1997, consultor de projetos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Candido da Silveira e de Eliana dos Santos Souza Silveira; A 
pretendente: BRENDA LEMOS MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 19/01/1997, 
biomédica, natural de Anajatuba - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Josiel Maciel Martins e de Benilde de Jesus Lemos.

O pretendente: GILBERTO LUIZ DE REZENDE, brasileiro, viúvo, nascido aos 
15/11/1963, serralheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Luiz Joaquim de Rezende e de Angelita Correa de Rezende; A pretendente: 
LUCIMAR ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 19/02/1973, operadora 
de caixa, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Joaquim José da Silva e de Maria Zilda Alves dos Santos.

O pretendente: ROZIMáRIO DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/11/1978, zelador, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Raimundo de Souza Santos e de Maria José da Silva; A pretendente: ELI-
ANE SANTOS BINGRE, brasileira, divorciada, nascida aos 21/11/1977, babá, natural 
de Sapeaçu - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Guilherme Silva 
Bingre e de Bernardina Celestina Santos Bingre.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/01/1988, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Lacerda Lima e de Maria Cleidiomar de Oliveira Lima; A 
pretendente: JÉSSIKA ALINNE GOMES DE SOUZA COELHO MENDES E AN-
GELO, brasileira, solteira, nascida aos 06/04/1988, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edson Jose Angelo e de Lucineia 
Gomes de Souza.

O pretendente: GABRIEL PINHEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/03/1984, 
vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Romilda Leandro Pinheiro; A pretendente: ADELVANA DIAS DE ARAUJO, brasileira, 
solteira, nascida aos 31/08/1986, auxiliar de serviços gerais, natural de Barra do Choça 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Florisnaldo Vieira de Araujo e 
de Elita de Oliveira Dias.

O pretendente: THIAGO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 23/06/1986, auxiliar de almoxarifado, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Lucas da Silva e de Denize 
Francisca de Almeida; A pretendente: JESSIKA SILVA PAIVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 16/08/1991, analista de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Vieira de Paiva e de 
Francisca da Silva Paiva.

O pretendente: HELDER LIMA DE MELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/05/1996, 
operador de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Elvis Kleber Placido de Melo e de Sandra Amara Lima de Melo; 
A pretendente: GABRIELLY CRISTTINE MORAES FERREIRA, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 06/04/2000, designer gráfico, natural de Santos - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luciano Rodrigo da Silva Ferreira e de 
Andréa Regina de Moraes.

O pretendente: JOÃO WITOR DA SILVA FRANÇA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/04/1999, auxiliar de obras, natural de Cachoeirinha - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Gilson Siqueira França e de Eva Januária da Silva; A pretendente: 
VERONICA CORDEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 07/11/2000, técnica 
de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Euclides Cordeiro Alves e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: JôNATHAS PEREIRA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/02/1994, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Audeni Soares do Nascimento; A pretendente: EVELLYN 
MAYARA DA SILVA LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 27/08/1996, analista de 
marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Renato Batista de Lima e de Eva Vilma da Silva.

O pretendente: JOSÉ ALBÉRICO JUSTINO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 01/03/1985, chapeador, natural de Coremas - PB, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Francisco Justino de Sousa e de Júlia Maria de Sousa; 
A pretendente: MARIA DE JESUS VILHENA BITENCOURT, brasileira, solteira, 
nascida aos 15/07/1980, de serviços domésticos, natural de Igarapé-miri - PA, res-
idente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Pantoja Bitencourt e de 
Maria Rosinete Vilhena.

O pretendente: TEHUAN REIS FERNANDES LOPES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/11/1982, corretor de imóveis, natural de Salvador - BA, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Costa Lopes; A pretendente: PALOMA 
ALVES PASSOS, brasileira, solteira, nascida aos 29/01/1997, monitora de trans-
porte, natural de Jandira - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Patricia Alves Passos.

O pretendente: WILLIAM TEIXEIRA PAPA, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/12/1987, 
empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Eronildes Batista Papa e de Maria Raimunda Teixeira; A pretendente: DENISE ARAUJO 
MENDES, brasileira, divorciada, nascida aos 17/07/1981, empresária, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Hernani Mendes e de 
Rosemari Araujo Mendes.

O pretendente: RONED ELIZIANO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/10/1981, promotor de vendas, natural de Itapetim - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Raimundo Eliziano da Silva e de Eliete Teles da Silva; A pretendente: 
VANESSA NATALIA DE AQUINO, brasileira, solteira, nascida aos 10/12/1985, técnica 
de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Pedro Paulo de Aquino e de Maria Aparecida de Souza Aquino.

O pretendente: DOUGLAS DE JESUS MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/04/1987, pedreiro, natural de Quijingue - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Nelson Moreira Filho e de Maria José de Jesus Moreira; A pretendente: 
CRISTINA SILVA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 27/12/1983, auxiliar 
de limpeza, natural de Prado - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Antonio José dos Santos e de Diva Almeida da Silva.

O pretendente: GABRIEL VALDERRAMOS, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 
(16/08/1991), profissão pipeline TD (TI), estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ferreira Valderramos e de Solange Aparecida 
Valderramos. A pretendente: KEILANE DA SILVA GOMES, nascida em Barreiras, BA, 
no dia (19/11/1994), profissão estudante, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Hélio Souza Gomes e de Jacilene 
Santana da Silva.

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

Edmar Araujo (*)

O objetivo, nobre em 
si, é evitar que do-
cumentos médicos 

falsos sejam utilizados para 
furar a fila da imunização.

Na Praça da Sé e nas 
demais grandes cidades 
brasileiras comprar um 
atestado médico é muito 
simples e banal. 

Em Brasília, pessoas que 
transitam pela rodoviária 
ou pelo Setor Comercial 
Sul são constantemente 
abordadas por propagan-
distas que anunciam a 
facilidade em conseguir 
exames admissionais e 
demissionais por valores 
bastante populares.

O problema é muito gran-
de, sensível, de interesse 
público e difícil de ser con-
tornado com as anunciadas 
medidas adotadas.

Dos cenários que podem 
ser projetados, destaco 
um a ser considerado 
hediondo, afinal médicos, 
que juraram defender a 
vida e lutar por quem mais 
precise de saúde, estariam 
cedendo a esquemas de 
dinheiro fácil para lesar 
autoridades, dar direitos 
a quem não os merece e 
retirá-los dos legítimos 
adoentados. 

Outro é a possibilidade 
de que carimbos e assi-
naturas de médicos, que 
podem ser facilmente 
reproduzidos por má-
quinas e estelionatários, 
respectivamente, venham 
a ser postos sobre o papel 
timbrado sem controle e 
que não oferta a possibili-
dade de conferir os dados 
do atestado. A secretaria 
municipal de São Paulo, 
que deveria estar 100% 
focada na vacinação da 
população, vai empenhar 
parte da sua força de tra-
balho para checar papéis, 
carimbos e dados de docu-
mentos médicos. 

Não é possível, apenas 
pelo atestado, saber se 
suas informações são ver-
dadeiras e se estas foram 
ou não produzidas por 
um médico. Além disso, 
mesmo que o documento 
tenha sido escrito por um 
médico, a fragilidade do 
carimbo e da assinatura 
a caneta permitem que o 
profissional alegue não ser 
o autor do atestado, já que 

os falsificar é tarefa das 
mais fáceis. Então, qual 
seria a proposta de solução 
para o problema?

Tecnologia, evidente-
mente.

No último 10 de maio, 
durante audiência na Câ-
mara, o primeiro-secretá-
rio do Conselho Federal de 
Medicina, Hideraldo Luís 
Souza Cabeça, disse que o 
Brasil possui mais de meio 
milhão de médicos. Desses, 
57% podem emitir atesta-
dos eletrônicos assinados 
digitalmente com a certi-
ficação ICP-Brasil. Nou-
tras palavras, é possível 
produzir documentos da 
área da saúde com muito 
mais controle, segurança 
técnica, validade jurídica 
e rastreabilidade.

O tempo a ser gasto na 
conferência de atestados 
poderia ser reduzido de 
muitos dias, semanas e até 
meses para pouquíssimos 
segundos. Existe um siste-
ma gratuito desenvolvido 
pelo CFM para que médi-
cos prescrevam eletroni-
camente. Atestados, rela-
tórios, laudos, pedidos de 
exames e receitas podem 
ser produzidos sem neces-
sidade de investimentos 
por parte do governo, 
garantindo integridade, 
autenticidade, não-repú-
dio e a irretroatividade aos 
documentos médicos. Está 
na hora de utilizarmos a 
tecnologia a favor de quem 
dela precisa:
	 •	o	médico,	que	quer	ter	

a certeza de que sua 
assinatura não será 
falsificada;

	 •	o	paciente	prioritário,	
que não merece ser 
abandonado na corrida 
pela vacinação;

	 •	o	profissional	que	tra-
balha na imunização, 
que precisa confiar nos 
dados constantes nos 
documentos médicos 
a ele apresentados; e

	 •	o	Brasil,	que	não	pode	
ficar a mercê da bu-
rocracia, atrasado e 
sacrificando os guer-
reiros que estão na 
linha de frente desta 
batalha contra o novo 
Coronavírus.

(*) - É presidente executivo da 
Associação das Autoridades 

de Registro do Brasil. MBA em 
Transformação Digital e Futuro dos 
Negócios, jornalista. Membro titular 

do Comitê Gestor da ICP-Brasil.

É ridículo empenhar parte da força de trabalho para checar 
papéis, carimbos e dados de documentos.

Papel, carimbo e assinatura 
são comorbidades da 

saúde pública
A prefeitura de São Paulo tomou a decisão de checar 
atestados médicos apresentados por pessoas que 
alegam comorbidades para poderem receber a 
vacina contra a Covid-19 prioritariamente

aarb.org.br/reprodução
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