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Nossa vida é ditada pelos hábitos que desenvolvemos ao longo 
do tempo: podemos não perceber, mas seu impacto é enorme e os 
resultados são correspondentes. Bons hábitos são capazes de nos 
colocar no caminho almejado, enquanto os ruins nos distanciam de 
nossos objetivos. Pode até parecer exagero, mas estabelecer uma 
rotina saudável pode significar a diferença entre sucesso e fracasso, 
independente de qual âmbito de nossas vidas estamos tratando. É 
importante lembrar que cada pessoa tem o seu próprio conceito de 
sucesso, portanto, alcançá-lo depende do que cada um almeja - ou 
seja, não existe fórmula pronta.  

hábitos bem sucedido: o que a ciência e os grandes 
ceos costumam fazer

Uma pesquisa realizada a pedido da empresa de automação analítica 
Alteryx, concluiu que há um desequilíbrio entre a alta disponibilidade de 
pessoas aptas a trabalhar com dados e sua baixa utilização na condução 
de projetos digitais ou de tarefas críticas com dados. Ao mesmo tempo 
em que muitas empresas contrataram colaboradores com habilidades, 
desejo, conhecimento e expertise, a pesquisa aponta que muitos exe-
cutivos seniores passam grande parte de suas horas de trabalho em 
operações manuais e demoradas com dados - consumindo um tempo 
que poderia ser gasto de forma mais eficaz em outras tarefas.  

análise de dados: falta aplicar os insights e ampliar 
o uso deste recurso

Com o avanço acelerado da tecnologia nos últimos anos, o mundo 
dos negócios passou a explorar cada vez mais o marketing digital 
como estratégia de divulgação de vendas online de produtos ou 
serviços, com o intuito de alavancar no mercado, segundo um le-
vantamento realizado pela Harvard Business Review (HBR).  

cinco dicas de marketing digital para aumentar  
sua renda
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negócios em pauta

a sétima geração do nissan Z
A Nissan apresentou, em evento especial realizado em Nova Iorque, a 

nova geração do esportivo Nissan Z. A sétima geração do Z representa 
mais de 50 anos de paixão e dedicação em direção à emoção de dirigir 
e está programada para chegar às concessionárias dos Estados Unidos 
na primavera de 2022. Como um modelo central, o Z ajuda a manter o 
"Nissan-ness" – a essência Nissan – da empresa enquanto ela continua 
sua transformação corporativa. No centro do sucesso do Z estão os fãs, 
responsáveis por 1,8 milhão de unidades de Z vendidas, o que o torna 
um dos esportivos mais comercializados do mundo. O novo Z oferece 
um estilo atraente, tecnologia avançada e a emoção de explorar estradas 
abertas para as gerações passadas e futuras de motoristas e fãs do Z. 
Desenvolve 400 hp de potência (405 cv) e 350 lb-ft (48,39 kgfm) de 
torque a 5.600 rpm (nissannews).    leia a coluna completa 
na página 3

Foto: nissannews.com/reprodução
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palestras gratuitas sobre Tecnologia, produ-
to, dados e carreira no Tdc Transformation

@O Zé Delivery, maior especialista na entrega de bebidas da Amé-
rica Latina, reúne mais de 50 profissionais de tecnologia para 20 

palestras gratuitas no The Developer's Conference Transformation, 
maior conferência de comunidades de tecnologia do Brasil. Os encontros 
acontecem entre 24 e 26 de agosto, com temáticas focadas nas áreas de 
tecnologia, produto, design, dados e recrutamento. Como patrocinador 
gold do evento, o Zé tem uma sala própria para as palestras, que são 
divididas, nos três dias, em momentos de 45 minutos, entre às 10h e 
17h. O pontapé inicial acontece em 24 de agosto, quando o CTO da 
empresa, Marcelo Malcher, falará sobre a tecnologia no crescimento 
do app, em papo às 10h (https://promo.thedevelopersconference.com.
br/transformation-ze?&_ga=2.255211976.1310373492.1629324779-
265792911.1627396470).    leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://promo.thedevelopersconference.com.br/transformation-ze? 
&_ga=2.255211976.1310373492.1629324779-265792911.1627396470

equipamenTo muiTo úTil

não é novidade para ninguém 
que as questões envolvidas no 
falado eSG (ambiental, Social 
e Governança, em português) 
ganharam repercussão na mídia e 
no mundo dos negócios. 

no entanto, estando no centro das atenções, 
assuntos tão fundamentais como estes 

acabam tornando-se apelos de venda para o 
marketing das empresas, sem necessariamente 
estabelecerem toda a transformação e incor-
poração dos conceitos por trás das letrinhas 
E,S e G. 

Uma das principais novidades que o con-
ceito ESG traz é a sustentabilidade atrelada 
à estratégia da empresa ao longo do tempo 
ou sua capacidade de gerar valor no curto, 
médio e longo prazos. Desta maneira, uma 
empresa que só visa o lucro e não se importa 
com os impactos que gera em todo ecossis-
tema - clientes, fornecedores, comunidades 
no entorno, meio ambiente e governo - não 
se sustenta ao longo dos anos, ou seja, não 
é sustentável. 

Outra novidade que o ESG envolve é o capita-
lismo de stakeholders. Este modelo, já adotado 
há 50 anos por países como Suécia, Noruega e 
Bélgica, tem fomentado a discussão nos últimos 
fóruns econômicos mundiais como uma saída 
para as nações que buscam por uma sociedade 
mais justa, igualitária e que utilize de maneira 
consciente os recursos. 

Neste sentido, diferente do capitalismo de 
shareholders, ou seja, dos interesses dos acio-
nistas, a empresa não possuí como seu único 
e principal fim o lucro, mas também tem o seu 
papel a cumprir perante a sociedade, ajudando 
no desenvolvimento local e na preservação do 
meio ambiente. 

Ciente desta nova ordem econômica mundial 
e da pressão do mercado como um todo e dos 
principais stakeholders, as empresas têm 
utilizado muito em campanhas de marketing 
expressões tais como verde, sustentável, 
orgânico, vegano, entre outras, que, às vezes 
foram usadas de maneira devida e outras 
nem tanto. 

a onda eSG e as armadilhas das práticas 
green, social e rainbow washing
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A ausência de regulações específicas e, prin-
cipalmente, fiscalização tornam esta temática 
um campo fértil para a prática dos chamados 
greenwashing, socialwashing e rainbowashing, 
que são campanhas publicitárias apontando 
empresas, e seus produtos e serviços, com baixo 
impacto socioambiental sem que, de fato, exista 
alguma evidência sobre isso. 

Se pensarmos no cenário brasileiro, essas 
práticas vêm sendo amplamente discutidas 
nos últimos dez anos. Em 2011, o CONAR 
(Código Brasileiro de Autorregulação Publi-
citária) delimitou que a publicidade não pode 
enaltecer ou evidenciar características voltadas 
à sustentabilidade sem que estas informações 
sejam verídicas e checáveis. 

Porém, há práticas de greenwashing em todos 
os setores. Somente a ONG Two Sides Brazil relata 
ter identificado, até 2018, 124 casos de greenwa-
shing no Brasil, sendo as maiores concentrações 
em instituições de ensino e prefeituras. 

Já o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor) realizou um estudo em 2019 com 
509 produtos das áreas de higiene e cosméticos, 
produtos de limpeza e utilidades domésticas e 
constatou que em 48% dos casos foi identifica-
da a prática de greenwashing, tendo como as 
principais alegações "não conter CFC (Cloroflu-
orcarboneto)" e "não ser testado em animais". 

Ainda pensando no cenário nacional, pode-
mos destacar o caso da Proteste - Associação 
Brasileira de Defesa do Consumidor, que alegou 
a prática do greenwashing nas afirmações dos 
produtos de montadoras de automóveis por 
terem um apelo ambiental, como pneus "super 
verdes" e tecnologias associadas a menor emis-
são de gás carbônico e consumo de combustível. 
As montadoras tiveram que alterar os nomes 
ou as menções às questões ecológicas, pois não 

foram possíveis de serem comprovadas. 

A maior arma do consumidor, nestes casos 
de propaganda enganosa, é a informação. É 
aconselhável fugir de informações muito rasas 
ou meramente qualitativas e buscar nos sites das 
empresas, em seus relatórios de sustentabilida-
de ou até mesmo por meio de notícias da mídia, 
informações efetivas sobre ações ambientais. 

Outra grande aliada dos consumidores são as 
certificações de órgãos sérios e responsáveis, 
que conseguem transmitir a tranquilidade de 
que se trata de um produto sustentável, como 
o Forest Stewardship Council (FSC), conse-
lho responsável pelas normas de certificação 
de madeiras; o programa ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) de Rotulagem 
Ambiental, que mede o desempenho ambiental 
de produtos e serviços no Brasil; o programa go-
vernamental Procel, cujo selo atesta o consumo 
sustentável de energia e o selo IBD Orgânico 
para certificação de produtos orgânicos. 

Por fim, com o surgimento de diversos cursos 
sobre a temática ESG, com certeza, em um curto 
ou médio espaço de tempo, podemos esperar 
uma evolução em termos de mudança cultural 
e no processo de esclarecimento da população 
quanto à temática. A população, provida de 
conhecimento, irá cobrar mais respostas das em-
presas, tornando-se insustentável a continuidade 
daquelas que não se adequarem, seja por pressão 
dos seus clientes, investidores, fornecedores, 
funcionários, acionistas, governo ou ONGs. 

Enfim, todos os stakeholders estarão munidos 
de informação e discernimento para separar "o 
joio do trigo". 

(Fonte: Filipe Monteiro (*) é gerente na ICTS Protiviti, 
especializada em soluções para gestão de riscos, 
compliance, ESG, auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados. 

acesso à internet
Pesquisa promovida pelo Comitê Ges-

tor da Internet do Brasil revelou que, em 
2020, o país chegou a 152 milhões de 
usuários - um aumento de 7% em relação 
a 2019. Com isso, 81% da população 
com mais de 10 anos têm internet em 
casa. O crescimento de domicílios com 
acesso à internet ocorreu em todos os 
segmentos analisados. No entanto, esse 
acesso à internet é desigual, uma vez que 
cerca de 90% das casas das Classes D e 
E se conectam à rede exclusivamente 
pelo celular (ABr).
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O golpe e a  
resistência

No Brasil, o passado 
é sempre revisitado, 
com direito a reviver 
até seus hábitos 
pérfidos. 

  

A escalada de tensões 
entre os Três pode-
res, uma economia 

rota e sem horizontes defini-
dos, reformas encalhadas no 
Congresso e um presidente 
que insiste no confronto 
com ministros do STF e ou-
tros ingredientes incandes-
centes deixam a maioria da 
sociedade brasileira atônita. 
Seriam sinais de um golpe à 
vista para manter Bolsonaro 
e seus militares amigos no 
centro do poder, a exemplo 
de um Hugo Chávez?

Esses sinais são cada vez 
mais intensos depois da 
narrativa dos mais altos 
assessores do presidente, 
principalmente aqueles 
com história nas Forças 
Armadas. O general Heleno 
é um exímio mensageiro de 
sinais. Pois acaba de dizer 
que um golpe não está fora 
dos horizontes, claro, sob a 
ressalva de que um evento 
inusitado como esse carece 
do manto de alta gravidade. 
Bolsonaro é recorrente na 
lembrança da tese.

Falar, lembrar, referir-se 
ao golpe, sob a alegação de 
que, em momento como 
esse, as Forças Armadas 
estariam cumprindo papel 
moderador, nos termos que 
defende o jurista Ives Gan-
dra Martins, ao examinar 
a letra constitucional em 
caso de impasse e tensão 
entre os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, é 
mais que um simples ensaio 
interpretativo. É dar voz a 
um sentimento que corre 
nas veias de alguns núcleos. 
Impasse institucional?

Tensão entre os poderes é 
o que não falta para apimen-
tar o caldo golpista. Mas a 
pimenta vem da sementeira 
do presidente. Apesar de se 
prever arrefecimento em 
suas investidas, os sinais 
são de que Bolsonaro pode 
recuar agora para voltar 
mais adiante. Há cinco in-
vestigações sobre ele em 
curso. Difícil é sustentar um 
duelo verbal até o próximo 
ano. Bolsonaro vai precisar 
do Senado e da Câmara para 
fazer passar sua pauta. 

Sob esse terreno de dúvi-
das, entraremos no fim do 
ano com as pautas refor-
mistas aprovadas parcial-
mente e todos com o olho 
(e o bolso) voltados para a 
economia. Que condição se 
apontaria para um golpe? 
Uma estrondosa vitória de 
Lula e ruas tomadas por gru-
pelhos gritando palavras de 

ordem não aceitáveis pelas 
Forças Armadas? Clima de 
convulsão social ou apenas 
argumento para pôr tropas 
nas ruas? O Legislativo da-
ria guarida a uma armação 
como essa? E o Judiciário fi-
caria apenas na observação?

Os talibãs do petismo, ago-
ra restritos, não teriam con-
dições de voltar com suas 
bandeiras adornadas com 
os apetrechos do socialismo 
clássico. As classes médias 
têm, sim, condição de sustar 
um posicionamento radical 
que implique a tentativa 
de golpe - profissionais 
liberais, funcionários pú-
blicos, pequenos e médios 
proprietários, prestadores 
de serviços, autônomos, 
setores organizados. As 
margens carentes não se en-
volveriam diretamente em 
mobilizações, mas poderiam 
engrossar o caldo bolsona-
rista se o apelo maior for o 
assistencialismo.

No Brasil, o passado é 
sempre revisitado, com 
direito a reviver até seus 
hábitos pérfidos. É o caso 
do coronelismo do ciclo 
agrícola, que castigava o 
livre exercício dos direitos 
políticos. A autoridade 
constituída esbarrava na 
porteira das fazendas. Ago-
ra, neste país urbano, o 
poder público tem de pedir 
licença para subir o morro. 
O império coronelista do 
princípio do século passado 
finca raízes no roçado do Rio 
de Janeiro nas comunidades 
dominadas por milícias. Por 
tudo isso, estamos diante de 
um novo coronelismo? 

Os currais eleitorais são 
comunidades miseráveis, 
comprimidas em morros, 
favelas e bairros degrada-
dos, onde o poder bandido 
monta formidável aparato. 
Um caldo golpista está cada 
vez mais claro nas palavras 
de Bolsonaro. Mas um alen-
to vem com o muro da re-
sistência cada vez mais forte 
contra esta ameaça, a partir 
do Judiciário e de parte da 
sociedade organizada, como 
se viu no manifesto de mais 
de cinco mil empresários, 
economistas, intelectuais e 
outros contingentes forma-
dores de opinião.

O fato é que a popularida-
de de Bolsonaro vai desa-
bando ao longo do tempo. 
Resta saber se restará força 
para um segundo mandato 
em outubro de 2022. Ou 
então o muro da resistência 
vai assegurar uma era de paz 
e prosperidade, sem a parti-
cipação dos extremistas de 
esquerda e de direita.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Robotização: mudanças no mercado 
e oportunidades de negócios 

Há mais de um século que o futuro da robotização e a relação das máquinas com os seres humanos são tópicos 
de discussão e especulação.

Everton Arantes (*)

Há pouco tempo, um estudo inter-
nacional realizado pela empresa 
de consultoria empresarial 

McKinsey Global indicou que as má-
quinas fundamentadas em Inteligência 
Artificial (AI) estão progressivamente 
substituindo funcionários humanos. 
Segundo o levantamento, até 2030, 
800 milhões de pessoas perderão o 
emprego para os robôs. Mas será que 
essas previsões estão corretas? Talvez 
as mudanças geradas pela robotização 
impulsionem outras transformações no 
mercado e gerem novas oportunidades 
de negócios. O foco precisa mudar e 
acompanhar a transformação digital. 

Para adentrarmos no assunto, é pre-
ciso ressaltar que, ao contrário do que 
as pessoas acreditam, quando falamos 
em robotização não estamos falando 
apenas de robôs. Trata-se da automa-
ção de processos, de hiperautomação, 
que de acordo com o Gartner, é uma 
abordagem que viabiliza às empresas 
identificar, analisar e automatizar o 
máximo de processos possíveis fazendo 
uso não apenas do Robotic Process 
Automation (RPA) e da Inteligência 
Artificial (IA), como também das Pla-
taformas de Aplicativos de Low Code 
(LCAP) e dos assistentes virtuais.

Acredito que o futuro da robotização 
é uma revolução nos escritórios e nas 
tarefas manuais que são executadas nas 
funções administrativas e gerenciais 
e que não estão ligadas diretamente 
ao chão de fábrica, à indústria, ou à 
produção. 

 
Um estudo global da PwC apontou 

que mais de 40% das atividades pro-
fissionais realizadas por humanos po-
deriam ser automatizadas. A meu ver, 
o destino é que, de fato, todos esses 
encargos sejam automatizados.

Embora muitos especialistas acre-
ditem que o mercado de RPA será 
reduzido nos próximos anos porque os 
mega vendors e os ERPs serão capazes 
de resolver todos os gaps existentes 
nos processos das empresas, o mais 
provável é que o setor expanda-se, pois 
quando junta-se o custo de licença, de 
execução, criação e infraestrutura, os 

Na contramão da crença popular, 
as máquinas vão ser fomentadoras 
de mudanças positivas no mercado. 
Além de liberar profissionais de tarefas 
repetitivas e burocráticas para exerce-
rem atividades inovadoras, criativas e 
estratégicas, a robotização também 
será responsável por trazer pessoas 
que estavam desempregadas para uma 
nova oportunidade de ofício.

E, se você está se perguntando como 
isso é possível, vou te dizer que é sim-
ples. Atualmente, existem empresas 
que treinam pessoas para robotizar 
processos. Os profissionais deixam de 
ser indivíduos que efetuam processos 
manualmente para ser pessoas que 
constroem as automações. 

Assim, o nosso cenário é: as empresas 
precisam se transformar, se automatizar 
e, muito provavelmente, nenhum ERP 
vai conseguir resolver todos os proble-
mas que as companhias têm. Portanto, 
o futuro da robotização consiste em 
empresas que combinarão tecnologias 
Core, ERP, CRM, plataformas de e-
-commerce, plataformas de pagamento, 
WMS, de logística, entre outras, para 
otimizar processos, aumentar produti-
vidade, entregar experiências digitais 
que os clientes esperam que aconteçam 
e dispor de equipes mais motivadas, 
criativas e focadas em inovação.

(*) É fundador e CEO da Prime Control e participa 
ativamente de projetos de automação, quality 

assurance, implantação de modelos ágeis e 
DevSecOps. Na Prime Control, atende grandes 

contas como Grupo Boticário, Vivo,  
Magazine Luiza, BRF, entre outras.

gastos com os atuais líderes do mer-
cado tornam-se extremamente altos e 
inviáveis para pequenas e médias orga-
nizações, que precisam de automação e 
dispõem de capacidade de investimento 
menor do que as grandes companhias. 

Ademais, existem muitos problemas 
regionais que as empresas multina-
cionais não conseguem atender e que 
podem ser resolvidos com o RPA e 
com a hiperautomação, que além de 
viabilizar uma perspectiva holística por 
possibilitar a visão de ponta a ponta dos 
processos, sempre será uma solução 
mais rápida, que entrega um ROI melhor 
e um prazo menor. 

Outro ponto que fortifica a minha 
visão sobre a futura exploração com 
soluções de automação de baixo custo 
no segmento de empresas de micro, 
pequeno e médio porte, é que em um 
cenário no qual ser digital é entregar 
para o cliente a experiência que ele 
deseja no tempo que ele tenciona, 
o Gartner aponta que apenas 2% do 
middle market tem iniciativas de au-
tomação de processos. 

Além disso, a robotização, que é ali-
nhada com a necessidade das empre-
sas de crescer rapidamente e entregar 
uma experiência digital diferenciada, 
vem para otimizar procedimentos que 
são muito manuais, integrar soluções 
e, ao contrário do que se pensa por 
aí, gerar novas oportunidades de 
trabalho. 

AI/Prime Control

News@
Academia Online para formação de 
Inteligência em Segurança Pública

@A Academia Dígitro, como foi batizada, será um espaço de ensino 
em formato virtual, presencial ou híbrido, voltado para agentes 

e gestores do setor. O primeiro curso será focado em Guardas Muni-
cipais. Com o tema “Inteligência de Segurança Pública”, a formação 
terá duração de 10 horas, totalmente online e gratuito. Podem se 
inscrever agentes e gestores de Guardas Municipais. “Queremos criar 
um ambiente de troca de informações, atualização e conhecimento 
para os profissionais que atuam na área. Nosso compromisso é ajudar 
a capacitar as Forças de Segurança para qualificar a Defesa do nosso 
país”, afirma Octávio Carradore, diretor de relações com o mercado 
da Dígitro Tecnologia (www.digitro.com/academia).

Icatu abre aproximadamente 80 vagas de 
emprego para profissionais de TI

@A Icatu busca profissionais no mercado para atuar na área de 
Tecnologia da Informação (TI) da companhia. São cerca de 

80 vagas disponíveis para contratação imediata, em cargos como 
Desenvolvedor; Analista de Sistemas; Analista de Segurança da In-
formação; Arquiteto de Software, entre outras funções em diversos 
níveis de experiência para atuação em todo o Brasil - inclusive com 
vagas em home office. As inscrições já estão abertas. As vagas e perfis, 
assim como a lista completa dos benefícios, estão disponíveis no site  
https://site.vagas.com.br/icatuseguros.

ART IT abre novas vagas para profissionais 
de tecnologia no mês de agosto

@A ART IT - especializada em soluções e serviços de TI – possui 
46 vagas abertas para profissionais de tecnologia nas cidades de 

Campinas (SP) e São Paulo (SP), porém, boa parte delas tem perfil 
de trabalho remoto. A empresa busca candidatos com experiência 
anterior na posição escolhida nos níveis Junior, Pleno e Sênior. 
Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo para o 
endereço de e-mail recrutamento@artit.com.br, colocando a vaga 
de interesse no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail ou 
pelo portal https://artit.com.br/carreira/. O processo de seleção será 
feito com uma triagem inicial pelo RH e, em seguida, agendamento 
de entrevistas online com os candidatos.

TI

Everton Arantes

Ecommerce na Prática capacita 
mais de 35 mil alunos  

e facilita acesso à  
educação empreendedora

Segundo levantamento do 
Neotrust, no primeiro semestre 
de 2021, o e-commerce teve 
alta de 57,4% em comparação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. Esse número é resultado 
do ‘boom’ dos negócios digitais 
catalisado pela pandemia que 
desencadeou a tendência de 
migração para o online. Mas 
para que essa migração ocorra 
de forma eficiente, é necessário 
a profissionalização de quem 
quer empreender. Com isso, o 
Ecommerce na Prática, maior 
escola de negócios digitais do 
Brasil, disponibiliza materiais e 
cursos para quem quer se tornar 
um profissional do e-commerce. 

“O Ecommerce na Prática 
nasceu com o intuito de aju-
dar quem quer estar presente 
no digital, tanto quem já teve 
lojas físicas e agora pensa no 
e-commerce como para quem 
nunca trabalhou com isso e 
agora, com o aumento desse 
segmento, quer se profissionali-
zar”, comenta Bruno de Oliveira, 
fundador e CEO do Ecommerce 
na Prática. 

“Vemos, ainda hoje, mesmo 
um ano e meio após o começo 

dessa digitalização acelerada, 
que as vagas para o segmento 
de e-commerce continuam 
crescendo, mas ainda existe 
uma lacuna com pessoas de fato 
preparadas para isso”, conta o 
CEO. “Desde que começamos 
a investir nesse mercado, 
percebemos que os empreen-
dedores estão cada vez mais 
preocupados em buscar pro-
fissionais com conhecimento 
e habilidades relacionadas ao 
setor”, complementa.

Com o objetivo de tornar 
a educação empreendedora 
acessível a todos, a escola 
de e-commerce lançou o 
EnP Prime, streaming de 
educação continuada de 
empreendedorismo digital e 
negócios. Com mais de 200 
horas de conteúdo para em-
preendedores que desejam 
atuar no mercado das vendas 
digitais, o serviço oferece 
workshops, treinamentos, 
masterclasses, ebooks, aulas 
ao vivo, podcasts e palestras. 
Além disso, toda semana, 
os assinantes terão acesso a 
novos conteúdos exclusivos 
dentro da plataforma.

Canadá oferece oportunidades de emprego 
para imigrantes nas áreas de enfermagem, 

engenharia e TI
O Canadá tem diversas oportunidades de emprego nas áreas de 

enfermagem, engenharia e TI, mas sofre com a falta de profissionais 
qualificados, por isso está buscando imigrantes para o preenchimento 
de vagas. “O país como um todo sofre com a falta de bons profissionais, 
por isso eles acabam pegando bastante gente de fora. Tem uma grande 
escassez de profissionais em engenharia, TI e enfermagem. Montreal, por 
exemplo, é um dos lugares que mais tem oportunidades na área de TI”, 
destaca Daniel Braun, presidente da Cebrusa Northgate, empresa que 
oferece soluções de imigração para o Canadá. Existe uma alta demanda 
também para a área de TI na província de Quebec e isso tem chamado a 
atenção dos brasileiros. “Grandes empresas, como Google, por exemplo, 
não conseguem encontrar profissionais qualificados na área”, afirma 
Daniel Braun (https://seufuturocanada.com.br/oportunidade_pmt).
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oportunidades para empresas brasileiras interessadas em acessar o 
mercado de capitais nos EUA”. A discussão será conduzida em português 
e inglês, com interpretação simultânea. A lineup de participantes é com-
posta por expoentes do setor financeiro, que irão expor as tendências 
e desenvolvimentos recentes na atividade de levantamento de capital 
nos mercados dos EUA. A participação é  cortesia, mas a inscrição é 
obrigatória pelo e-mail: (rsvp@brazilfloridabusiness.com).

E - Feira de Carreiras 
Estão abertas as inscrições para o Ambev Conecta, primeira edição da 
Feira de Carreiras exclusiva da companhia, que vai reunir seus líderes 
em painéis interativos entre 31 de agosto e 2 de setembro. Se você 
tem vontade de trabalhar em uma das maiores empresas do país e tem 
curiosidade de conhecer os bastidores da companhia, quais são as áreas 
de atuação e como pensam os seus respectivos líderes, essa é a hora 
em que as portas estarão abertas para profissionais de todas as idades, 
gerações e regiões do país. Ao todo, serão três dias de evento, sendo 
os dois primeiros abertos ao público em geral, e o terceiro dedicado 
às pessoas que mais se engajarem nos dias anteriores. Inscrições em: 
(https://pre-registro.verosolutions.com.br/ambev).

F - Segurança Internacional 
A Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana é 
o maior fórum sobre segurança da América Latina. O tema, nos dias 
16 e 17 de setembro, é “Ausência de guerras significa paz? Estratégias 
de segurança internacional em uma nova ordem geopolítica mundial”. 
A iniciativa é da Fundação Konrad Adenauer, do Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais e da Delegação da União Europeia no Brasil. 
Participam especialistas da Europa e da América Latina, divididos em 
painéis transmitidos virtualmente. As autoridades estarão em diversos 
países - Brasil, Alemanha, Uruguai, Colômbia, Argentina, México - e vão 
debater a partir de suas residências ou gabinetes em “mesas virtuais”. 
Inscrições podem ser feitas gratuitamente através do link (https://forms.
gle/ENU3jZfEzpq3DcpL6). 

G - Bootcamp para Mulheres 
Com a aceleração da transformação digital, a área de TI cresce cada vez 
mais. Em 2019, a Brasscom apontou um déficit potencial, anual, de 24 
mil profissionais em TI. O número de formados chegava a 46 mil alunos 
por ano, enquanto a demanda estimada, entre 2019 e 2024, alcançaria 

A - Profissionais da Saúde
A Medtronic anuncia o lançamento do “Inspiradores”, que objetiva 
encontrar e homenagear os profissionais da saúde, com histórias que 
retratem o compromisso no atendimento aos pacientes, vivenciadas 
na pandemia. É direcionado para médicos, enfermeiros, técnicos, pa-
ramédicos, equipes de transporte da saúde, equipes de laboratórios, 
nutrólogos, psicólogos, assistentes administrativos e sociais e todos que 
prestaram um atendimento diferenciado ao paciente. As indicações po-
dem ser feitas por pacientes, instituições de saúde e membros do setor. 
É o  reconhececimento daqueles que fizeram a diferença na forma de 
cuidar, em um dos anos mais desafiadores na história da Saúde. Saiba 
mais em: (https://inspiradoresmedtronic.com/br/).  

B - Presidente do Conselho
Izabela Molon Luchesi de Oliveira Andrade é a nova presidente do Con-
selho da CAOA. Formada em direito pela Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco,  já tinha participação ativa junto ao Conselho e ao lado 
do Dr. Carlos Alberto, tendo contribuído com as decisões nos negócios 
e operações da CAOA. No comando executivo, o CEO Mauro Correia 
seguirá com a responsabilidade de coordenar a Gestão de Negócios de 
toda a empresa e seus departamentos operacionais, fazendo o elo com 
o Conselho de Administração. Outras informações: (www.caoa.com.br).       

C - Projetos Inovadores
Se você desenvolveu um projeto inovador ou conhece alguém à frente 
de uma ação com resultados positivos para empresas ou comunidades, o 
Centro Universitário Internacional Uninter em parceria com a Fundação 
Wilson Picler, quer reconhecer essas boas inciativas por meio da primei-
ra edição do Prêmio Top Inovação. O prêmio objetiva dar visibilidade, 
incentivar e aprimorar as ações de gestores engajados que buscam o 
desenvolvimento socioeconômico, por meio de soluções inteligentes e 
criativas. Todos os projetos inscritos e homologados receberão certificado 
de reconhecimento. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo 
site: (www.uninter.com/topinovacao).  

D - Investimentos nos EUA
Na próxima quinta-feira (26), às 18h, via Zoom, a Brazil-Florida Business 
Council, Inc., voltada à promoção de negócios internacionais, localizada 
em Tampa, na Flórida, organiza o webinar “Listagens na NYSE: Novas 

70 mil. Como forma de contribuir para a mudança dessa realidade, a 
Matera, empresa de tecnologia voltada ao mercado financeiro, fintechs e 
gestão de riscos, realiza o primeiro Bootcamp For Girls, cursos intensivos, 
gratuitos e 100% online, para capacitar mulheres universitárias ou que 
já estão no mercado de trabalho e que se interessam sobre os assuntos 
de Customer Care, Arquitetura de Software e Desenvolvimento Java. 
Mais informações, acesse: (https://conteudo.matera.com/bootcamp-
for-girls-matera).   

H - Curso sobre Obesidade
A Associação Brasileira de Nutrologia dá mais um passo importante na 
divulgação do conhecimento científico e fortalecimento da área, como 
ciência médica. Estão abertas as inscrições para o Curso Internacional 
de Obesidade, primeiro do país nesta área, direcionado aos profissionais 
médicos, visando ampliar conhecimentos e atualização no universo da 
obesidade. Objetiva criar mais uma oportunidade de difundir informações 
recentes sobre um tema de tal relevância, diante do expressivo aumento 
da obesidade no mundo, em todas as faixas etárias, e as comorbidades e 
riscos que se desencadeiam a partir dela. É importante sempre lembrar 
que a obesidade é uma doença e não apenas um problema estético. Mais 
informações - (https://abran.org.br/ciob2021/). 

I - Espaço Multifuncional 
A construtora e incorporadora RNI, do grupo Empresas Rodobens, dá 
um passo à frente e lança o Empório RNI 24h. Dentre as novidades 
estão um novo espaço multifuncional que contará com locker - uma 
área onde as empresas de entregas e deliveries poderão deixar as 
encomendas, sem que os condôminos tenham que ir à portaria ou 
recepção de imediato -, além de uma loja de conveniência, para que 
os moradores do residencial possam adquirir itens alimentícios de 
forma prática e rápida. Presente em 12 estados e mais de 59 cidades, 
ao todo, desde sua fundação a construtora e incorporadora RNI já 
lançou 193 empreendimentos, resultando em um total de 73 mil uni-
dades em várias cidades no Brasil, transformando e desenvolvendo 
regiões onde atua melhorando a infraestrutura local. Saiba mais em: 
(www.rni.com.br). 

J - Aprendizagem Rápida 
A tecnologia e a inovação têm sido aliadas dos empreendedores que 
precisam se capacitar para alavancar os negócios, mas têm cada vez 
menos tempo disponível. A partir do uso de Inteligência Artificial (IA), 
o Sebrae desenvolveu cursos que podem ser acessados pelos aplicativos 
de mensagens Whatsapp e agora também no Telegram. Ao todo, já são 
29 cursos ofertados para acesso direto pelo celular sobre temáticas 
como: planejamento, empreendedorismo, inovação, legislação, finanças, 
mercado e vendas. Entre os mais buscados estão o de marketing digital, 
controle da movimentação financeira e acesso ao crédito. Para acessar 
os cursos, basta clicar em (https://t.me/sebrae_cursos_bot) e enviar 
uma mensagem para iniciar a interação.   

Entenda como o 
Brand Storytelling tem 

mudado as marcas

Todo mundo tem 
uma história para 
contar. Por meio dela 
conseguimos mostrar 
de onde viemos, 
quais são os nossos 
medos, sonhos e onde 
queremos chegar

Essa narrativa é 
conhecida como 
storytelling pesso-

al, e assim como nós, as 
marcas também têm histó-
rias para compartilhar. Sua 
origem, lugares por onde 
passaram, funcionários 
que cruzaram o caminho 
e as dificuldades são os 
pontos centrais para a 
construção das conexões 
emocionais com seu públi-
co. E hoje, a perspectiva 
do brand storytelling já se 
tornou uma das principais 
estratégias de branding.

Como explicado ante-
riormente, o brand story-
telling é a construção de 
uma história para comuni-
car a todos a identidade da 
marca. Ela engloba todas 
as definições da empresa, 
como propósito, valores, 
cultura, missão e perso-
nalidade. Vale comen-
tar que todo passo dado 
diariamente também faz 
parte da construção des-
sa narrativa. Lembre-se, 
esse é o principal ponto 
de conexão e atração com 
seu público, pois não tem 
como contar uma história 
que não existe, então é 
essencial ser verdadeiro e 
autêntico neste momento.

Essa estratégia tem fei-
to com que as empresas 
prendam mais a atenção 
de seus consumidores, 
visto que eles estão cada 
vez mais dispersos por 
conta da quantidade de in-
formações diárias. A nova 
geração já não quer mais 
consumir produtos de 
marcas que se interessam 
apenas pela venda e sim 
daquelas que se compro-
metem com a sociedade e 
com o futuro do planeta. 

Diante disso, é neces-
sário ter um propósito e 
valores que se conectem 
positivamente com as pes-
soas. Histórias que mexam 
com as emoções e ativem a 
memória afetiva, acionem 
gatilhos de empatia e ge-
rem identificação. Isso fará 
com que o cliente sinta a 
necessidade de adquirir 
com a marca e não ape-
nas a vontade do produto 
especificamente.

Existem diversas manei-
ras de colocá-la em prática, 
como por exemplo, algu-
mas empresas utilizam 
vídeos institucionais ou 
posts de apresentação nas 
redes sociais. O que vale 
aqui é a criatividade, se faz 
sentido com sua essência 
e a interação que ela ofe-
recerá para o público. 

Além disso, a história não 
precisa ser contada de for-
ma linear, elementos como 
lançamento de um produto 
específico, criação do logo, 
cultura organizacional e 
gestão de pessoas podem 
revelar uma narrativa 
diferenciada, mas que faz 
toda a diferença na hora da 
construção e apresentação 
de quem é a marca.

Por fim, acredito que, 
tanto para as pessoas 
quanto para as empresas, 
mostrar quem somos e no 
que acreditamos é essen-
cial para nos cercamos de 
boas companhias. E é isso 
que o público representa 
para as corporações, seja 
qual for o segmento. 

São eles que acreditam 
na nossa história, produto 
e fazem o nosso sucesso di-
ário. Então alimentarmos o 
propósito, contar a história 
e sermos autênticos pode 
ser um bom passo para a 
mudança dos negócios e 
de como vendemos. Temos 
muito o que acrescentar 
no mercado, esse é só o 
começo.

(*) - Publicitário e especialista 
em marketing digital e mídia de 

performance, é idealizador e 
apresentador do Afoitos Webcast.

Sérgio Lima (*)

Segundo o Conselho 
de Turismo da Feco-
mercioSP, responsável 

pelo levantamento, o valor 
atual ainda é 26,3% menor do 
que o registrado no mesmo 
período de 2019, quando não 
havia pandemia.

A atividade que mais con-
tribuiu para a redução do 
faturamento no primeiro 
semestre foi o transporte 
aéreo, com queda de 16,2%, 
pressionando o resultado 
em -4,23 pontos percentu-
ais. No sentido contrário, o 
transporte terrestre (inter-
municipal, interestadual e 
internacional) teve alta de 
8,2% e 1,48 ponto percentual 
de impacto no desempenho 
geral.

Quando comparado ao 
período anterior ao da pan-
demia, o levantamento mos-
trou que, com o faturamento 
R$ 3,6 bilhões abaixo do re-

A expectativa é a de que o avanço da vacinação proporcione, 
no segundo semestre, um ritmo maior na retomada do setor.

Conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
de economizar energia 
elétrica, evitando desper-
dício, é o objetivo de uma 
campanha nacional lançada 
esta semana.

Realizada também em 
anos anteriores, a Campa-
nha de Uso Consciente de 
Energia deste ano coincide 
com o que especialistas 
consideram a pior crise 
hídrica dos últimos 91 anos. 

Desde o fim do ano pas-
sado, o volume de chuvas 
registrado em algumas 
regiões do país tem ficado 
abaixo da média histórica 
para o período, afetando 
reservatórios de água e, 
consequentemente, a pro-
dução de energia hidrelétri-
ca, exigindo o acionamento 
do parque termelétrico, o 
que encarece a produção. 
Com o mote ‘Energia Elé-
trica: se Desperdiçar, vai 
Faltar’ a iniciativa prevê 
duas fases: na primeira, 
a ideia é conscientizar a 
população sobre a atual 
situação.

Campanha terá peças publicitárias na televisão, 
rádio e internet.

Mercado eleva 
projeção da inflação 
para 7,11% 

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA deste 
ano subiu de 7,05% para 
7,11%. É a vigésima elevação 
consecutiva na projeção. A es-
timativa está no boletim Focus 
de ontem (23). Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
3,93%. A previsão para 2021 
está acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC, que é de 3,75%. Com o 
resultado, o IPCA acumula 
alta de 4,76%, no ano, e 8,99%, 
nos últimos 12 meses.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 7,5% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é de que a taxa bá-
sica mantenha esse mesmo 
patamar. E tanto para 2023 
como para 2024, a previsão é 
6,5% ao ano. As instituições 
financeiras consultadas pelo 
BC reduziram a projeção 
para o crescimento da eco-
nomia brasileira (PIB) este 
ano de 5,28 para 5,27%%. A 
expectativa para a cotação 
do dólar se manteve em R$ 
5,10 para o final deste ano. 
Para o fim de 2022, a previsão 
é que a moeda americana 
fique em R$ 5,20 (ABr).
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Turismo: faturamento teve queda 
de 3,1% no primeiro semestre

O turismo nacional teve faturamento de R$ 58 bilhões no primeiro semestre, uma queda de 3,1% em 
relação ao registrado em igual período do ano passado (R$ 59,801 bilhões)

além das vendas de viagens 
internacionais. “É importan-
te que os empresários do se-
tor desenvolvam estratégias 
de divulgação, promoções e 
fidelização de clientes para 
que o turismo doméstico 
se mantenha como item 
constante no orçamento das 
famílias”, disse.

Para a FecomércioSP, a 
expectativa é de que a redu-
ção das restrições e o avanço 
da vacinação proporcionem, 
no segundo semestre, um 
ritmo maior na retomada do 
setor. “Importante ressaltar, 
contudo, que esta volta à 
normalidade depende do 
respeito aos protocolos de 
distanciamento, de higieni-
zação e utilização de másca-
ras. Além disso, a vacinação 
deve ser incentivada, pois 
é uma das variáveis essen-
ciais para o retorno seguro” 
(ABr).

gistrado até então, cinco dos 
seis grupos analisados ainda 
estão no negativo e não se 
recuperaram totalmente. As 
maiores quedas foram obser-
vadas nos grupos transporte 
aéreo (45,2%), serviços de 
alojamento e alimentação 
(29,7%) e atividades cultu-
rais, recreativas e esportivas 
(25,3%).

Para a presidente do Con-
selho de Turismo da Feco-
mercioSP, Mariana Aldrigui, 
embora os números ainda 
sejam negativos, é percep-
tível a relevância do turis-
mo doméstico de lazer se 
ampliando e compensando, 
mesmo que discretamente, 
a demora no retorno de via-
gens de negócios e eventos, 

Lançada campanha contra o 
desperdício de energia

Na segunda fase, pre-
vista para ser lançada em 
setembro, divulgação das 
formas de consumo mais 
consciente e sustentável. “A 
divulgação da campanha foi 
estrategicamente pensada 
de forma a atingir o público 
em geral, de forma segmen-
tada e com uma cobertura 
precisa. Para isso, a inicia-
tiva procura acompanhar a 
rotina diária da população”, 
explica, em nota, a diretora 
de comunicação da Abradee 
(Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia 
Elétrica), Sigrid Guimarães.

Além da veiculação de 
peças publicitárias na te-
levisão, rádio e internet, a 
campanha também conta 
com um site que dá dicas 
sobre como economizar 
energia no dia a dia. Consi-
derada de utilidade pública, 
a campanha é realizada 
com recursos federais do 
Programa de Eficiência 
Energética da Aneel, cuja 
diretoria aprovou sua re-
alização com o objetivo 
de reduzir os riscos que a 
crise hídrica representa ao 
fornecimento de energia 
elétrica (ABr).



Preocupe-se com sua 
segurança ao utilizar 

apps financeiros

Você sabia que 
57% das empresas 
brasileiras são alvos 
de fraudes e ataques 
digitais com alta ou 
média frequência? 

Esse é o resultado de 
um estudo feito pela 
Mastercard, uma das 

bandeiras de cartão mais 
conhecidas internacional-
mente. O estudo, divulgado 
neste mês, evidencia um 
conselho para todo usuário 
comum de apps bancários 
ou de ecommerce: invista na 
sua segurança financeira. 

Digo isso porque, com a 
mudança de hábitos que 
temos vivenciado, na qual 
grande parte das pessoas 
tem trocado a modalidade 
presencial pela digital, 
também tem sido grande 
o aumento de ataques que 
utilizam desses recursos 
para fazer vítimas. 

Em uma publicação feita 
em março, o We Live Se-
curity, blog de segurança 
da informação da ESET, 
alertou sobre uma pesquisa 
feita pela Verizon, chamada 
Data Breach Investigation 
Report. Naquele mês, os 
dados já apontavam que 
63% dos ataques contra 
instituições financeiras são 
realizados por atores exter-
nos motivados por ganhos 
financeiros. 

E o que isso quer dizer? 
Bem… se pensarmos que 
todas essas transações 
possuem o fator humano 
por trás, é possível imagi-
nar que muito do prejuízo 
causado com esse tipo de 
ciberataque acaba sendo 
direcionado ao usuário. 
É claro que a pandemia 
intensificou os riscos, es-
pecialmente dentro das 
empresas, que acabaram 
forçadas a passar suas ati-
vidades para o teletrabalho 
e, mais recentemente, para 
o modelo híbrido. 

Esse movimento apre-
senta sua própria combina-
ção de desafios, pois uma 
mudança dessa magnitude, 
ocorrendo de maneira 
repentina, fez com que 
muitas corporações não 
tivessem tempo suficiente 
para instituir políticas de 
segurança cibernética ca-
pazes de evitar e resolver 
os prováveis pontos fracos 
das equipes. Mas e onde 
fica o usuário comum nessa 
história? 

É importante ter em 
mente que, se um cibercri-
minoso consegue chegar a 
grandes empresas finan-
ceiras, ele também é capaz 
de realizar ataques diretos 
a usuários. E-mails conten-
do informações falsas ou 
que direcionam o usuário 
para páginas maliciosas 
(os chamados golpes de 

phishing) são as ameaças 
mais utilizadas pelos ata-
cantes. Por isso, contar com 
um antivírus mobile é uma 
das primeiras medidas a 
serem tomadas para evitar 
cair nestes tipos de golpes. 

O antivírus consegue 
identificar ameaças e emitir 
alertas para que o usuário 
não siga as possíveis orien-
tações dos cibercriminosos. 
No entanto, essa não é a 
única medida de prevenção 
a ser considerada, já que, 
assim como os atacantes 
contam com uma combina-
ção de recursos para a rea-
lização de golpes, também 
nós, usuários, precisamos 
contar com uma combina-
ção de ferramentas que nos 
ajudem a nos manter longe 
dessas ameaças.

Quando se trata especifi-
camente de apps financei-
ros, é imprescindível ter em 
mente que a sua instituição 
bancária não vai solicitar 
nenhum tipo de dado como 
senha ou informações que 
possam ser capazes de 
efetuar uma compra online, 
por exemplo. Além disso, 
os apps bancários também 
possuem recursos de se-
gurança para que você se 
sinta mais tranquilo na hora 
de fazer alguma transação 
de maneira digital, como 
um código de verificação, 
senha adicional ou mesmo 
reconhecimento facial para 
acesso ao aplicativo do seu 
banco. 

Em sites ou apps de com-
pra, a recomendação nú-
mero um é sempre checar 
a veracidade do conteúdo 
e da página em si. Confira 
o endereço URL que apa-
rece e certifique-se de que 
o site no qual você está é 
realmente o site oficial da 
loja de sua preferência. 
Aqui, volto a dizer que um 
antivírus também é capaz 
de evitar fraudes e pode ser 
utilizado tanto no seu com-
putador pessoal quanto no 
seu dispositivo mobile. 

Com o aumento do uso 
dos recursos digitais e da 
necessidade que sentimos 
em utilizar cada vez mais 
os dispositivos móveis para 
efetuar compras, investir 
em segurança no setor 
financeiro não é mais uma 
opção, e sim uma medida de 
proteção fundamental para 
usuários dessas funções. 

Mais do que conhecer os 
riscos e as ameaças que 
corremos diariamente ao 
acessar tais recursos, é 
crucial entender e aplicar 
as medidas de segurança 
capazes de enfrentá-los, já 
que a conscientização e o 
conhecimento são dois dos 
pilares-chave na luta contra 
o cibercrime.

(*) - É especialista em segurança da 
informação da ESET no Brasil 

(www.eset.com/br).

Daniel Cunha Barbosa (*)
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A biometria é a base da tecnologia 

de reconhecimento facial, comumen-
te usada para tarefas diárias como 
desbloquear telefones, abrir portas e 
marcar amigos nas redes sociais, mas 
também usada por forças de seguran-
ça para identificação de suspeitos ou 
procurados. 

Nos últimos dias, no Afeganistão, o 
Taleban teria apreendido dispositivos 
biométricos usados pelos militares 
americanos que poderiam ajudar 
a identificar cidadãos afegãos que 
trabalharam para as forças da coa-
lizão, levantando preocupações no 
sentido de que o Taleban possa obter 
informações que permitam perseguir 
essas pessoas. 

Os dispositivos, conhecidos como 
HIIDE (Handheld Interagency Iden-
tity Detection Equipment), armaze-
nam informações relativas a varre-
duras da íris, impressões digitais e 

dados pessoais, podendo também ser 
usados para acessar um amplo banco 
de dados centralizado. Os HIIDE têm 
desempenhado um papel fundamen-
tal na guerra contra o terrorismo, 
tendo ajudado a identificar Osama 
bin Laden durante a operação que o 
matou em 2011 no seu esconderijo 
paquistanês. 

No Afeganistão, foram usados para 
coletar dados biométricos de 80% 
da população afegã, ou cerca de 25 
milhões de pessoas, até o início deste 
ano. Mais de 300 mil civis afegãos 
prestaram serviços às forças da co-
alizão nas últimas duas décadas, de 
acordo com o Comitê Internacional 
de Resgate. Como a retirada militar 
desencadeou o caos no país, apesar 
de 2 mil terem sido evacuados para 
os Estados Unidos, milhares de outros 
permanecem no Afeganistão.

É quase certo que, pessoas que 
trabalharam para a coalização como 

tradutores, motoristas, intérpretes e 
em outras funções, bem como seus 
familiares, venham a sofrer violências 
se o Taleban conseguir identificá-los. 
Em 2019, o governo chinês usou um 
software de reconhecimento facial 
para rastrear e controlar 11 milhões 
de uigures, uma minoria quase total-
mente muçulmana que vive no país. 

Utilizando uma ampla rede de 
câmeras de vigilância, a tecnologia 
identificou uigures com base em sua 
aparência, monitorou seus movimen-
tos e colocou mais de um milhão deles 
e pessoas de outras minorias em cam-
pos de detenção situados na região 
de Xinjiang, no noroeste da China. 

O reconhecimento facial é uma tec-
nologia que pode ser extremamente 
útil, mas que precisa ser utilizada 
com extremo cuidado. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Vídeos nuggets são considerados iscas digitais para chamar a 
atenção do seu público.

Você já ouviu falar em vídeos nuggets? Esta estratégia 
tem se mostrado útil e vem sendo bastante utilizada por 
marcas que produzem muito conteúdo em vídeo.

Com o intuito de atrair mais leads para o funil de In 
bound Marketing, a utilização desse tipo de vídeo tor-
nou-se vantajosa para os profissionais de marketing e 
criadores de conteúdo. 
	 •	Mas afinal, o que são vídeos nuggets? - São as 

passagens mais importantes do seu vídeo principal, 
separadas em várias partes para divulgação nas redes 
sociais. Ou seja, vídeos nuggets são considerados iscas 
digitais para chamar a atenção do seu público. Por 
exemplo: você possui um conteúdo extenso, como 
uma live, um webinar ou uma videoaula e o reutiliza 
em formatos menores, extraindo os trechos do vídeo 
original para usar nas mídias sociais de sua marca.

	 •	Como utilizar esta estratégia? - Você pode utilizar 
os vídeos nuggets como uma “amostra grátis” do seu 
conteúdo para despertar o interesse do consumidor. 
Através de uma mensagem curta, que vai direto ao 
ponto, o usuário tem a possibilidade de conhecer mais 
a respeito desse conteúdo, e essa ação pode gerar valor 
para o indivíduo, facilitando a sua tomada de decisão.

Contudo, não são todas as partes de um vídeo que po-
dem ser utilizadas para este fim, os trechos selecionados 
devem ser relevantes para causar impacto no consumidor 
e promover conversão para o seu negócio. O ideal é que 
os vídeos nuggets tenham entre 30 segundos até, no má-
ximo, 3 minutos, e sempre sejam acompanhados de um 
título chamativo.

Romeu Escanhoela, diretor da EscaEsco Comunicação, 

Gabriel Kessler (*)
 

Prova disso é que, 
segundo estudo da 
Gartner, 93% dos lí-

deres de RH relataram estar 
cada vez mais preocupados 
com o esgotamento dos fun-
cionários. A boa notícia é a 
possibilidade de estabelecer 
um ambiente mais positivo 
com a ajuda de uma boa 
estratégia de comunicação 
interna e o uso de ferramen-
tas adequadas.

“Ao explorar as diferenças 
entre ambientes de trabalho 
presenciais e híbridos, nossa 
pesquisa descobriu que uma 
série de recursos nativos 
do modelo híbrido estão 
causando fadiga, e isso está 
colocando o bem-estar do 
funcionário em risco. Além 
disso, muitas das estratégias 
que as organizações estão 
empregando para garantir 
a produtividade estão, na 
verdade, exacerbando esses 
fatores de fadiga”, afirma 
Alexia Cambon, diretora da 
Gartner.

O que tem afetado a con-
centração dos colaborado-
res? Três fatores-chave são 
apontados pela consultoria 
como causas de desgaste: 
distrações digitais, sobre-
carga virtual e dificuldade 
de desconexão.

O excesso de e-mails está diretamente relacionado ao aumento 
de estresse dos colaboradores.

Comunicação centralizada em um 
só canal é eficiente e evita desgaste
O trabalho remoto atravessa muitas empresas há mais de um ano e, mesmo com toda a sua flexibilidade, 
são perceptíveis os primeiros sinais de fadiga dos colaboradores nesse modelo

Universidade Católica da 
Lovaina (Bélgica) relata que 
o excesso de e-mails está 
diretamente relacionado ao 
aumento de estresse dos 
colaboradores e a perda de 
produtividade. Para Caroline 
Sauvajol-Rialland, professora 
responsável pela pesquisa, 
essa “sobrecarga de informa-
ção” causa interrupções na 
concentração do funcionário 
e em seu ritmo de trabalho. 
Ela também explica que 30% 
do tempo do profissional é 
usado para atender ligações 
ou responder e-mails.

É importante salientar 
que abusar do envio de 
e-mails gera prejuízos para 
a comunicação interna (e, 
consequentemente, para o 
resultados e finanças do ne-
gócio). Então, a solução não 
é abandonar a comunicação 
online (longe disso!), mas 
sim adotar uma estratégia de 
Comunicação Interna digital 
de forma que não sobrecar-
regue o colaborador, ofe-
recendo as informações de 
forma objetiva. Preferencial-
mente, em um mesmo canal 
para concentrar a atenção e 
o tempo do colaborador.

 
(*) - É CGO do Dialog.ci, startup 

responsável por desenvolver 
plataforma online de comunicação 

interna e RH, que funciona como um 
hub para o colaborador e melhorar o 

engajamento dentro das empresas.

	 •	Distrações no traba-
lho: e-mails; ligações 
e videoconferências de 
trabalho não planejadas; 
notificações de mensa-
gens no chat corporativo; 
e atualizações ou requi-
sição de reuniões.

	 •	Distrações digitais: 
e-mails pessoais; men-
sagens de texto; notifi-
cações de redes sociais; 
manchetes de notícias; 
e ligações e videocon-
ferências pessoais não 
planejadas.

	 •	Distrações pessoais: 
responsabilidades do-
mésticas; esponsabili-
dades de cuidado (aos 
familiares etc); e entre-
gas/correio.

	 •	E-mail: mocinho ou 

vilão da Comunicação 
Interna? - A Gartner 
afirma que “altos níveis 
de virtualização são cog-
nitivamente desgastan-
tes para o funcionário, 
com 75% dos líderes de 
RH concordando que 
o aumento no número 
de pontos de contato 
virtuais coloca os cola-
boradores em risco de 
esgotamento”. Portanto, 
o e-mail, que antes era 
um dos únicos pontos 
de contato virtual entre 
empresa e colaborador 
se tornou um de muitos. 
E o uso excessivo dessa 
ferramenta contribui di-
retamente para a fadiga.

Um estudo realizado pela 
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O que são vídeos nuggets 
e como utilizá-los?

comenta que este tipo de formato oferece a possibilidade 
de explorar diversos gatilhos mentais, o que ajuda a au-
mentar a taxa de conversão e o engajamento nas redes 
sociais. Seu sócio, Victor Escobar, complementa dizendo 
que a utilização de vídeos nuggets é uma ótima forma de 
atrair a audiência de uma mídia social para outra, como 
do Instragram para o YouTube.

Isso porque enquanto no YouTube você disponibiliza os 
vídeos completos, no Instagram, por exemplo, você pode 
publicar essas mensagens mais curtas que servirão de iscas 
para atrair o cliente em potencial. Mas não se esqueça de 
avisar nos vídeos nuggets que o usuário pode assistir os 
conteúdos completos em outra plataforma. - Fonte e mais 
informações: (https://escaesco.com.br/).
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Biometria: uma arma poderosa nas 
mãos do Talibã

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de confiança, ou 
ligue para
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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1005530-98.2019.8.26.0099 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Bragança Paulista, Estado de SP, Dr(a). Frederico Lopes Azevedo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdomiro da Cruz, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 016.069. 
438-80, com endereço à Rua Felipe Saad Zalaf, 207, Jardim Residencial Granja Machado, CEP 
13485-200, Limeira - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro 
de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: Que lhes foi proposta ação de 
Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 10.581,37 Referente as faturas vencidas e não pagas. devidamente 
atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Bragança Paulista, aos 28 de julho de 2021 

Faresa Fazendas Reunidas S/A
CNPJ nº 02.151.090/0001-47 - NIRE 3530009688-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. acionistas de Faresa Fazendas Reunidas S/A para reunirem-se em A.G.E., que se realizará
no dia 31/08/2021, às 11hs, na sede social na Alameda Santos, 1293, 7À andar, conjunto 72/74, sala 04, em
São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) aprovação dos termos
e condições do Protocolo de Intenções e Justificativa de Cisão, celebrado em 09 de fevereiro de 2021, entre as
administrações da Companhia e da Empreendimentos Litorâneos S/A („Protocolo‰); b) aprovação do Laudo
de Avaliação; c) a cisão parcial da Empreendimentos Litorâneos S/A NIRE 3530002696-9 com versão da
parcela cindida para esta companhia e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. George de Paula Ribeiro e
Izabel de Toledo Piza Alves da Motta - Diretores.                                                                         (21, 24 e 25)

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003910-55.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Seyu Teruya, RG Nº 3.473.507 e CPF Nº 645. 397. 178-04, seu 
cônjuge Florinda Maria Rodrigues Teruya, RG Nº 6.371.483 e CPF Nº 134.231.258-96 e terceiros 
interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-
se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, move em face de Seyu Teruya. Encontrando-se o Executado e seu cônjuge em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a intimação por edital quanto à penhora que recaiu sobre o lote 02 da 
quadra OK do empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba VII, objeto da matrícula Nº 42.654 
do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Paranapanema/SP do qual foi nomeado 
depositário, Seyu Teruya, CPF Nº 645.397.178-04. O depositário não pode abrir mão do bem depo 
sitado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após o prazo deste edital, para 
que o executado e seu cônjuge, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos 
autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021484-11.2018.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Bauru, Estado de SP, Dr(a). José Renato da Silva Ribeiro, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdir Transportes Jose Nascimento - ME, CNPJ 07.406.469/0001-74, com 
endereço à Rua Alziro Zarur, 2-20, Núcleo Residencial Presidente Geisel, CEP 17033-370, Bauru - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.566,30 referente as faturas 
vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 06/08/2021  

 
Edital de Citação Processo Nº 1016561-15.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ªVC, 
do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. Edital de 
Citação Prazo 20 dias. Proc. 1016561-15.2019.8.26.0100. A Drª. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de 
Direito da 39ºVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Eduardo Takashi Tikasawa, brasileiro, 
casado, empresário, RG Nº 24.106.315-2 , CPF/MF Nº 163.083.218-93, que Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.218,80, referente às da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra BQ, do Loteamento STA.Cristina – 
Gleba VII – (atualmente denominado Riviera de Sta.Cristina XIII – Setor Marina). Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  04/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013249-82.2018.8.26.0003 A MM. Juíza de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dra. Michelle Fabiola Dittert 
Pupulim, na forma da Lei, etc. Faz Saber a cônjuge Maria Regina de Queiroz Cortizo, qualificação 
ignorada, e Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-44, e terceiros interessados que, por 
este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, move em face de Jaime Luis Perez Cortizo. 
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, do 
Executado e do Cônjuge quanto à avaliação e à penhora que recaiu sobre o lote 16 da quadra CH 
do empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba IV, objeto da matrícula Nº 32.531 do Cartório 
de Registro e Anexos da Comarca de Avaré/SP, do(s) qual(is) foi(ram)nomeado(a)(s) depositário 
(a)(s), Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-44. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
consequências do descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o decurso do prazo do presente edital, para que o executado e o cônjuge, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 06/07/2021. 

RN Incorporadora & Construtora Ltda. CNPJ/MF 45.569.100/0001-71  -  NIRE 35.202.893.404 - Ata de Reunião
de Sócios - Data, Hora e Local: 23.08.2021, 10h, na sede social; Convocação: Dispensada em razão da presença
da totalidade dos sócios; Ordem do Dia: Proposta de redução do capital social. Deliberação unânime: Reduzir o
capital social em até R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) ante o cancelamento proporcional das
quotas sociais. A presente é publicada na forma de extrato, conforme a lei. Mesa: Roberto Noto - Presidente; Paulo
Sérgio Noto - Secretário. Sócios: Roberto Noto, Paulo Sérgio Noto e Luiz Carlos Noto.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME: 38.199.406/0001-18 - NIRE: 35300558502
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2021

1. Data, hora e local: No dia 12 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 
conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04534-004 (“Companhia”). 2. Convocação e presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, conforme assinaturas abaixo. 3. Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a celebração pela Companhia do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distri-
buição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding S.A.” (“Escritura de Emissão Coremas Holding I”), para a 2ª (segunda) emissão pública pela Coremas Holding S.A. (“Coremas Holding 
I”) de até 42.000 (quarenta e duas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços restritos de distribuição, 
todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de sua emissão (“Debêntures Coremas Holding I”), no montante total de até R$ 42.000.000,00 (quarenta e 
dois milhões de reais) na respectiva data de emissão das Debêntures (“Emissão Coremas Holding I”); (ii) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas 
Holding II S.A.” (“Escritura de Emissão Coremas Holding II” e, em conjunto com a Escritura de Emissão Coremas Holding I, as “Escrituras de Emissão”), para a 2ª (segunda) emissão pública pela Coremas 
Holding II S.A. (“Coremas Holding II” e, em conjunto com a Coremas Holding I, as “Coremas”) de até 28.000 (vinte e oito mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e 
garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços restritos de distribuição, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de sua emissão 
(“Debêntures Coremas Holding II” e, em conjunto com as Debêntures Coremas Holding I, as “Debêntures”), no montante total de até R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) na respectiva data de 
emissão das Debêntures (“Emissão Coremas Holding II” e, em conjunto com a Emissão Coremas Holding I, as “Emissões”); (iii) a outorga de garantia fidejussória, pela Companhia, em favor do Agente Fiduci-
ário (conforme definido abaixo), na qualidade de representante dos interesses da comunhão de titulares das Debêntures Coremas Holding I (“Debenturistas da Coremas Holding I”) e das Debêntures Coremas 
Holding II (“Debenturistas da Coremas Holding II” e, em conjunto com os Debenturistas da Coremas Holding I, os “Debenturistas”), em garantia das obrigações assumidas pelas Coremas no âmbito das 
Emissões, aceitando todos os termos e condições previstos nas Escrituras de Emissão e obrigando-se de forma individual e solidária, como fiador e principal pagador de todos os valores devidos nos termos 
das Escrituras de Emissão, com expressa renúncia, pela Companhia, aos benefícios de ordem, novação, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 
364, 366, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e artigos 130 e 794, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo Civil” 
e “Garantia Fidejussória”); (iv) a celebração pela Companhia do “Segundo Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 
Outras Avenças” (“Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding I”), por meio do qual a Companhia outorga, em benefício dos 
Debenturistas da Emissão Coremas Holding I, representados pelo Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos seguintes bens e direitos 
(“Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I”): (a) a totalidade das ações de emissão da Coremas Holding I detidas pela Companhia (“Ações Coremas Holding I”); (b) todo desdobramento, grupamento ou 
bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das referidas Ações Coremas Holding I e quaisquer bens ou títulos nos quais as Ações Coremas Holding I sejam conver-
tidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Coremas Holding I, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, 
partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, conforme o caso, e ações de emissão da Coremas Holding I, recebidas, conferidas e/ou adquiridas pela Companhia 
(direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de qualquer outra forma, sejam tais ações ou direitos atualmente ou 
futuramente detidas pela Companhia, bem como quaisquer ações futuras ou emitidas em substituição às Ações Coremas Holding I, seja na forma dos Artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, 
seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, bonificação de ações ou emitidas por uma sucessora da Coremas Holding I, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, 
reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as Ações originalmente alienadas fiduciariamente (os “Direitos das Ações Coremas Holding I” e, ainda, em conjunto com as Ações 
Coremas Holding I, as “Ações Alienadas Coremas Holding I”); (c) todos os lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remunerações, bonificações ou reembolso de capital, incluindo, sem limitar, todas 
as preferências e vantagens que forem atribuídas às Ações Alienadas Coremas Holding I, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do fluxo de dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os 
demais proventos ou valores que de qualquer outra forma tenham sido e/ou que venham a ser declarados e ainda não tenham sido recebidos ou distribuídos (sendo todos os bens e direitos referidos neste item 
(c) doravante denominados, em conjunto, “Direitos Adicionais Coremas Holding I” e, em conjunto com as Ações Alienadas Coremas Holding I, os “Ativos Alienados Coremas Holding I”); (d) a totalidade dos 
direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou total, da Coremas Holding I (“Evento de Alienação Coremas 
Holding I”), incluindo, mas não se limitando, a pagamento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de tais eventos de alienação (“Direitos Creditórios de Evento de Alienação 
Coremas Holding I”); de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser aberta pela Companhia nos termos da Cláusula 4.1 do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) e a Coremas Holding I em 18 de dezembro de 2019, conforme aditado em 27 de abril de 2021, 
e a ser aditado novamente pelo Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding I (“Conta Vinculada Coremas Holding I”), presentes 
e/ou futuros, principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na Conta Vinculada Coremas Holding I, incluindo a totalidade dos Rendimentos da Conta Vinculada Coremas 
Holding I (conforme abaixo definido) (“Direitos da Conta Vinculada Coremas Holding I”); e (e) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que estejam efetivamente vinculados à, e/ou custodiados na, 
Conta Vinculada Coremas Holding I, bem como os rendimentos deles decorrentes, incluindo, sem limitação, todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com 
tais créditos ou recursos (“Rendimentos da Conta Vinculada Coremas Holding I” e, em conjunto com os Direitos Creditórios de Evento de Alienação Coremas Holding I e dos Direitos da Conta Vinculada Coremas 
Holding I, os “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente Coremas Holding I”), em garantia das obrigações assumidas pela Coremas Holding I no âmbito da Emissão Coremas Holding I, sendo que (1) tal 
garantia de Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I será compartilhada com os debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
real e garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Coremas Holding I (“Debenturistas da Primeira Emissão Coremas Holding I”), e (2) os 
Debenturistas da Coremas Holding I terão prioridade sobre os Debenturistas da Primeira Emissão Coremas Holding I no recebimento de valores decorrentes de eventual excussão da referida garantia de cessão 
fiduciária Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I; (v) a celebração pela Companhia do “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding II”), por meio do qual a 
Companhia outorga, em benefício dos Debenturistas da Emissão Coremas Holding II, representados pelo Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse 
indireta dos seguintes bens e direitos (“Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II”): (a) a totalidade das ações de emissão da Coremas Holding II detidas pela Companhia (“Ações Coremas Holding I”); 
(b) todo desdobramento, grupamento ou bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das referidas Ações Coremas Holding II e quaisquer bens ou títulos nos quais 
as Ações Coremas Holding II sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Coremas Holding II, 
bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, conforme o caso, e ações de emissão da Coremas Holding II, 
recebidas, conferidas e/ou adquiridas pela Companhia (direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de qualquer 
outra forma, sejam tais ações ou direitos atualmente ou futuramente detidas pela Companhia, bem como quaisquer ações futuras ou emitidas em substituição às Ações Coremas Holding II, seja na forma dos 
Artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, bonificação de ações ou emitidas por uma sucessora da Coremas Holding II, seja por 
consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as Ações originalmente alienadas fiduciariamente (os “Direitos das Ações 
Coremas Holding II” e, ainda, em conjunto com as Ações Coremas Holding II, as “Ações Alienadas Coremas Holding II”); (c) todos os lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remunerações, bonifica-
ções ou reembolso de capital, incluindo, sem limitar, todas as preferências e vantagens que forem atribuídas às Ações Alienadas Coremas Holding II, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do 
fluxo de dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma tenham sido e/ou que venham a ser declarados e ainda não tenham sido recebidos ou 
distribuídos (sendo todos os bens e direitos referidos neste item (c) doravante denominados, em conjunto, “Direitos Adicionais Coremas Holding II” e, em conjunto com as Ações Alienadas Coremas Holding II, 
os “Ativos Alienados Coremas Holding II”); (d) a totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou 
total, da Coremas Holding II (“Evento de Alienação Coremas Holding I”), incluindo, mas não se limitando, a pagamento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de tais eventos 
de alienação (“Direitos Creditórios de Evento de Alienação Coremas Holding II”); de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser aberta pela Companhia nos termos da Cláusula 4.1 do “Instrumento Particu-
lar de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) e a Coremas Holding II em 29 de 
outubro de 2020, a ser aditado pelo Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding II (“Conta Vinculada Coremas Holding II”), 
presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na Conta Vinculada Coremas Holding II, incluindo a totalidade dos Rendimentos da Conta Vincu-
lada Coremas Holding II (conforme abaixo definido) (“Direitos da Conta Vinculada Coremas Holding II”); e (e) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que estejam efetivamente vinculados à, e/ou 
custodiados na, Conta Vinculada Coremas Holding II, bem como os rendimentos deles decorrentes, incluindo, sem limitação, todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos 
produzidos com tais créditos ou recursos (“Rendimentos da Conta Vinculada Coremas Holding II” e, em conjunto com os Direitos Creditórios de Evento de Alienação Coremas Holding II e dos Direitos da Conta 
Vinculada Coremas Holding II, os “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente Coremas Holding II”), em garantia das obrigações assumidas pela Coremas Holding II no âmbito da Emissão Coremas Holding II, 
sendo que (1) tal garantia de Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II será compartilhada com os debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Coremas Holding II (“Debenturistas da Primeira Emissão Coremas 
Holding II”), e (2) os Debenturistas da Coremas Holding II terão prioridade sobre os Debenturistas da Primeira Emissão Coremas Holding II no recebimento de valores decorrentes de eventual excussão da 
referida garantia de cessão fiduciária Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II; (vi) a celebração pela Companhia do “Segundo Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Compromisso 
de Aporte” (“Contrato de Compromisso de Aporte Coremas Holding I”), por meio do qual Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 23.866.869-1 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010 (“Edmond”) e Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 298.388.818-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, 
apto. 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120 (“Rafael” e, em conjunto com Edmond, os (“Controladores Finais”), e a Companhia comprometem-se a fazer com sejam realizados aportes na Coremas Holding 
I mediante a subscrição de novas ações e aumento do capital social da Coremas Holding I, em garantia das obrigações assumidas no âmbito das Debêntures Coremas Holding I e das debêntures de 1ª (primeira) 
emissão da Coremas Holding I, e para fins de conclusão do projeto de viabilização para a venda, pela Coremas IV Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas IV”), pela Coremas V Geração de Energia SPE Ltda. 
(“Coremas V”) e pela Coremas VI Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VI”, em conjunto com a Coremas IV e a Coremas V, as “SPEs Coremas Holding I”), sociedades de propósito específico controladas 
pela Coremas Holding I, de energia elétrica à Copel Comercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica nº 06/2019 (“Projeto Coremas Holding I”)(“Compromisso de Aporte Coremas 
Holding I”); (vii) a celebração pela Companhia do “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Compromisso de Aporte” (“Contrato de Compromisso de Aporte Coremas Holding II”), por 
meio do qual os Controladores Finais e a Companhia comprometem-se a fazer com se sejam realizados aportes na Coremas Holding II mediante a subscrição de novas ações e aumento do capital social da 
Coremas Holding II, em garantia das obrigações assumidas no âmbito das Debêntures Coremas Holding II e das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Coremas Holding II, e para fins de conclusão do projeto 
de viabilização para a venda, pela Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VII”) e pela Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VIII” e, em conjunto com a Coremas VII, as “SPEs 
Coremas Holding II”), sociedades de propósito específico controladas pela Coremas Holding II, de energia elétrica à Copel Comercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica nº 01/2020 
(“Projeto Coremas Holding II”)(“Compromisso de Aporte Coremas Holding II”); (viii) a outorga pela Companhia das procurações no âmbito do Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding I, do Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding II, do Contrato de 
Compromisso de Aporte Coremas Holding I e do Contrato de Compromisso de Aporte Coremas Holding II (“Procurações”), que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à 
vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Artigo 21º, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia, e outorgarão poderes ao 
Agente Fiduciário para atuar de forma isolada, e estritamente nos termos previstos nas Procurações, representando uma exceção à forma de representação prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; 
e (ix) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados às Emissões das Debêntures, às Escrituras de Emissão, à Garantia Fidejussória, à Alienação e Cessão 
Fiduciária Coremas Holding I, à Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II, ao Compromisso de Aporte Coremas Holding I e ao Compromisso de Aporte Coremas Holding II, e seus respectivos instrumen-
tos contratuais, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou convenientes. 5. Delibe-
rações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia e em observância aos itens “l”, “m”, “n” e “o” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) a celebração da Escritura de Emissão Coremas Holding I entre a Companhia, na qualidade de fiadora, a Vórtx Distribuidora de Valores Mobiliários 
Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas da Coremas Holding I, a Coremas Holding I e os Controladores Finais, na qualidade de fiadores; (ii) a celebração da 
Escritura de Emissão Coremas Holding II entre a Companhia, na qualidade de fiadora, o Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas da Coremas Holding II, a Coremas 
Holding II e os Controladores Finais, na qualidade de fiadores; (iii) a outorga em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, da Garantia Fidejussória; (iv) a outorga em favor 
do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures Coremas Holding I, da Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I, por meio da celebração do Aditamento e Consolidação 
ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding I entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Coremas Holding I; (v) a outorga em favor do Agente Fiduciário, na 
qualidade de representante dos titulares das Debêntures Coremas Holding II, da Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II, por meio da celebração do Aditamento e Consolidação ao Contrato de Aliena-
ção Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding II entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Coremas Holding II; (vi) a celebração do Contrato de Compromisso de Aporte Coremas 
Holding I entre a Companhia, os Controladores Finais, o Agente Fiduciário, a Coremas Holding I e as SPEs Coremas Holding I; (vii) a celebração do Contrato de Compromisso de Aporte Coremas Holding II entre 
a Companhia, os Controladores Finais, o Agente Fiduciário, a Coremas Holding II e as SPEs Coremas Holding II; (viii) a outorga pela Companhia das Procurações, que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, 
com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Artigo 21º, Parágrafo Único do Estatuto Social da 
Companhia, e outorgarão poderes ao Agente Fiduciário para atuar de forma isolada, e estritamente nos termos previstos nas Procurações, representando uma exceção à forma de representação prevista no 
artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; e (ix) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados às Emissões, às Escrituras de Emissão, à Garantia Fidejussória, 
à Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I, à Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II, ao Compromisso de Aporte Coremas Holding I e ao Compromisso de Aporte Coremas Holding II, e seus 
respectivos instrumentos contratuais, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou 
convenientes. 5.1. Os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização e efetivação das matérias acima aprovadas perante órgãos 
públicos e terceiros em geral. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes. Presença: A totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia: Rafael Sanchez Brandão, Edmond Chaker Farhat Junior, Marianne Albers, Patricia Muratori Calfat, Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo e Celso Francisco Pinto 
Junior. São Paulo, 12 de maio de 2021. Mesa: Rafael Sanchez Brandão – Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior – Secretário. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de maio de 2021. 
Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.135/21-2 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 27 de abril de 2021, às 08:30 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625 de 14 de maio de 2020, devido a pandemia de COVID-19 
e à restrição governamental quanto a circulação e reunião de pessoas, estando Presidente e Secretário reunidos para coordenar os trabalhos na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., com sede 
social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, 960, conjunto 91, sala J, CEP 04534-004 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da 
presença de todos os Conselheiros da Companhia, nos termos de seu Estatuto Social. 3. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Exami-
nar, discutir e deliberar acerca dos seguintes itens: (i) a celebração de aditamento aos seguintes instrumentos: (a) Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding S.A. 
(“Coremas”), celebrada em 18 de dezembro de 2019 (“Escritura de Emissão”) para (1) alterar seu preâmbulo, a fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário e incluir a Companhia como parte, 
visto que a Companhia se tornou a acionista direta da Coremas e fiadora no âmbito da Emissão, e alterar as cláusulas 1.2; 2.1(I) a (IV); 4.2; 5.5; 6.3; 6.8.2; 6.8.3; 6.8.5.1; 6.10.1; 6.10.7; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 
7.2.3; 7.2.4.1; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3; 7.4; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4 (atual 7.5.4); 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1.1; 8.4; 9.2(i), (iii), (iv), (vii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xvi), (xvii), (xxi), e (xxxviii); 10.1 caput e (i) a (iv); 10.2; 
10.2.1; 10.2.2; 10.2.4; 10.2.5; 10.2.6; 10.3; 11.1(i)(j), (viii), (xviii), (xix), (xx), (xxvi), (xxix), (xxx), (xxxii), (xxxix), e (xxxvii) subitens (b) a (d); 12.1(xiii), (xiv), (xvi) e (xvii); 12.4(i)(d); 12.5(v); 13.7.1(ii); 14.1(vi) 
e (xxi); e 15.1; e (2) incluir as cláusulas 1.3; 7.4.4; 7.4.5; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 10.2.9 e 10.2.10. Tais mudanças são realizadas para prever (i) a inclusão da Companhia como acionista direta da Coremas 
e fiadora no âmbito da Emissão e os ajustes ao longo do documento necessários para tal; (ii) inclusão de compartilhamento da garantia de alienação fiduciária de quotas do Fundo de Investimento em Parti-
cipações Rio Alto - Multiestratégia e do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Fundo de Investimento em Participações Rio Alto - Multiestratégia e Outras Avenças entre os 
Debenturistas da Emissão e da primeira emissão de debêntures da Coremas Holding II S.A.; (iii) estabelecimento de prazo de encaminhamento de publicações de atos societários; (iv) alteração do pagamento 
de amortização extraordinária facultativa a que fazem jus os Debenturistas para previsão de 98% (noventa e oito por cento) por cento da remuneração devida, e acréscimo de encargos moratórios na estima-
tiva de seu valor; (v) alteração da hipótese de amortização extraordinária obrigatória, para inclusão de hipótese de ocorrência mediante o vencimento antecipado da 1ª (primeira) emissão de debêntures da 
Coremas Holding II S.A., alteração do pagamento a que fazem jus os Debenturistas para 98% (noventa e oito por cento) da remuneração devida, a qual deve ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis da Primeira 
Data de Verificação Evento de Liquidez ou da declaração de vencimento antecipado da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Coremas Holding II S.A., conforme aplicável, e acréscimo de encargos moratórios 
na estimativa de seu valor; (vi) inclusão de meio de realização do pagamento Primeiro Resgate Antecipado Obrigatório; (vii) a inclusão de hipótese de segundo resgate antecipado obrigatório, por meio da qual 
a Coremas deverá realizar o resgate antecipado obrigatório total das Debêntures caso, em até 53 (cinquenta e três) meses da data da Emissão, não tenha ocorrido um evento de liquidez, nos termos da 
Escritura de Emissão, considerando prêmio flat no percentual de 350% (trezentos e cinquenta por cento), que deverá incidir sobre o Valor de Segundo Resgate Antecipado Obrigatório, conforme definido da 
Escritura; (viii) alteração de prazo de comunicação à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão no caso de pagamento do prêmio, de 2 (dois) para 3 (três) dias úteis; (ix) exclusão da hipótese de transferência da totalidade 
de ações da Coremas a um fundo de investimento em participações constituído pelos antigos acionistas da Coremas, anteriormente definida como “Transferência Pretendida”; (x) inclusão de autorização na 
hipótese de alteração da composição acionária indireta da Coremas, em razão exclusivamente de eventual realização de oferta pública de distribuição primária de ações (IPO) de emissão da Companhia, desde 
que, durante toda a vigência das Debêntures, os Controladores Finais detenham (a) o controle indireto da Coremas, entendendo-se por controle tal como definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações 
e (b) detenham, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação, indiretamente, do capital social votante da Coremas; (xi) espelhamento das alterações feitas nos Contratos de Garantia; (xii) 
hipótese de extinção da fiança prestada pela Companhia no caso de realização de IPO pela Companhia; (xiii) obrigação de não omissão de nenhum fato de qualquer natureza que cause alteração reputacional 
da Coremas; (xiv) alteração de endereço e contato de notificação às partes; e (xv) inclusão da Companhia como parte nos Contratos de Garantia e outros provimentos; (b) Instrumento Particular de Outorga de 
Direito de Primeira Oferta e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Outorga de Direito de Primeira Oferta”), para (1) alterar o preâmbulo, de modo que a 
Companhia passa a ser parte do contrato como acionista da Coremas, sendo esta denominada “Acionista Coremas”, com a alteração de participação por meio da qual Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker 
Farhat Junior deixam de ser acionistas diretos da Coremas, sendo o termo “Acionistas Coremas” substituído ao longo do contrato por “Acionista Coremas”; e para alterar os Considerandos (a), (b), (c) e (d), as 
cláusulas 2.1.5; 2.1.7; 3.1; 4.1; 4.11; e 6.1; alterações estas de modo a refletir a nova estrutura societária da Coremas e as alterações feitas na Escritura de Emissão; (c) Instrumento Particular de Contrato 
de Compromisso de Aporte e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Compromisso de Aporte”) para (1) alterar as partes do contrato no preâmbulo, de 
modo que Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior (“Controladores Finais”) são agora denominados “Acionistas RAER”, e a Companhia, nova ingressante do contrato como acionista direta da 
Coremas, é agora denominada “RAER”, e em conjunto com os “Acionistas RAER”, os “Acionistas”, de modo que agora tais termos devem ser interpretados com essas referências, (2) alterar o preâmbulo para 
corrigir endereço do Agente Fiduciário; (3) alterar os Considerandos (c), (e) e (f), para refletir a inclusão da Companhia como parte e sua posição como acionista da Coremas, assim como para mencionar a 
celebração dos aditamentos aos Contratos de Garantia; (4) alterar os termos definidos “Conclusão do Projeto” e “EPC” para refletir o contrato de EPC - Engineering, Procurement and Construction celebrado 
no âmbito do projeto; (5) alterar as cláusulas 2.1; 2.5; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 5.1(i) a (v); 6.1(ii), (v), (ix) e (xi); 7.1; 8.2; 8.3; 9.1(ii); 9.4; Anexo I; e Anexo III, para refletir a inclusão da Companhia como parte e 
acionista da Coremas e as alterações feitas na Escritura de Emissão; e (5) incluir o Considerando (b) e as cláusulas 3.2; 5.1(ii); 6.1(i) e (x); 9.2; e Anexo II, para refletir (i) a obrigação de aporte de recursos 
na Coremas caso o aporte seja feito pelos Controladores Finais diretamente na Companhia, (ii) a inclusão da Companhia como parte, de modo a ser incluída nova procuração, outorgada pela Companhia, (iii) 
obrigação de outorga de novas procurações, de modo a mantê-las válidas e vigentes, (iv) obrigação solidária dos Controladores Finais até que seja realizada a conclusão e liquidação financeira da oferta pública 
de distribuição primária de ações (IPO) de emissão da Companhia, e (v) as alterações feitas na Escritura de Emissão; (d) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Direitos Creditórios”, em conjunto com o o Contrato de Compromisso 
de Aporte, e o Contrato de Outorga de Direito de Primeira Oferta, os “Contratos de Garantia”) para (1) alterar seu preâmbulo, a fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário e prever a inclusão da 
Companhia como acionista da Coremas, em substituição aos Controladores Finais, antigos acionistas da Coremas, por conta de mudança de participação societária, de modo que o termo definido “Alienantes” 
foi substituído por “Alienante” ao longo do documento, (2) alterar o Considerandos (b); as cláusulas 2.1(v), (vii) e (viii); 3.1; 3.2; 3.2.1; 5.1; 5.4; 6.1(iii) e (xxii); 7.1(xiii), (xxiii), (xxviii), (xxxvi) e (xlviii); 8.3 caput, 
(xv) e (xvi); 13.1; Anexo I; Anexo II; Anexo III; e Anexo IV, a fim de refletir (i) as alterações feitas na Escritura de Emissão e a inclusão da Companhia como acionista da Coremas, (ii) a alteração dos direitos da 
conta vinculada alienados, para incluir direitos presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na conta vinculada, e todas as aplicações, 
investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com créditos ou recursos da conta vinculada; (iii) o aumento do número de ações de emissão da Coremas detidas pela Companhia, 
(iv) a hipótese de eventual alteração na composição societária indireta da Coremas em razão exclusivamente de eventual realização de oferta primária de ações (IPO) pela Companhia, e (v) a alteração do 
endereço e contato para notificação das partes; (3) excluir o termo definido “Transferência Pretendida”, nos termos da Escritura de Emissão; e (4) incluir as cláusulas 2.1(vi); 10.1.1; e 10.1.3, para refletir (i) 
a inclusão da alienação da totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou total, da Coremas, e 
(ii) a obrigação de manutenção da validade e eficácia da procuração outorgada; e (ii) autorizar os representantes da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências estritamente necessárias 
para o cumprimento integral das alterações e deliberações acima, bem como celebrar quaisquer documentos, necessários, úteis ou convenientes à efetiva celebração, cumprimento e concretização das dis-
posições constantes nos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia e da presente ata de Conselho de Administração, incluindo o aditamento à Escritura de Emissão e aos Contratos de 
Garantia para refletir os itens acima. 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar as alterações 
necessárias à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia, por meio de aditamento, conforme descrito acima e refletido nas minutas acordadas entre as partes; e (ii) autorizar os representantes da 
Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas, bem como celebrar quaisquer documentos, necessários, úteis ou con-
venientes à efetiva celebração, cumprimento e concretização das disposições constantes nos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia e da presente ata. 6. Encerramento, Lavratura 
e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a reunião do Conselho de Administração foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho 
de Administração da Companhia presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond 
Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo, Sra. Patricia Muratori Calfat e Sr. Celso Francisco Pinto Junior. Certifico que a presente é 
cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 27 de abril de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.134/21-9 em 10/06/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/MF nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de março de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 01 dias do mês de março de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., na 
Rua Joaquim Floriano 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Convocação, Presença e Publicação: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: (a) Rafael Sanchez Brandão. Secretário: (b) Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) a retificação do capital social da Companhia da redação, com a consequente retificação do artigo 5º de seu Estatuto 
Social, tal como aprovado em Assembleia Geral da Companhia, realizada em 23 de dezembro de 2020, registrada na Junta Comercial de 
São Paulo (“JUCESP”), sob o nº 25.982/21-7, em sessão de 13 de janeiro de 2021 (“AGE 23.12.20”), cuja quantidade total de ações em 
que é dividido foi desdobrada em Assembleia Geral da Companhia, realizada em 12 de janeiro de 2021, registrada na JUCESP, sob o nº 
110.896/21-0, em sessão de 25 de fevereiro de 2021 (“AGE 12.01.21”), que é ora ratificada; (ii) o aumento de capital social da Companhia, 
realizado em 26 de fevereiro, no valor de R$8.000.000,000 (oito milhões de reais); (iii) o novo desdobramento das ações constitutivas 
do capital social da Companhia, de modo que o capital social passe a ser constituído por 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (iv) a nova alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social, para refletir o atual valor do 
capital social da Companhia, considerando o mencionado acima; (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) a autorização 
para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das 
deliberações acima. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas: 
(i) Aprovaram a retificação do capital social da Companhia, com a consequente retificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
aprovado na AGE 23.12.20, de modo a fazer constar que o capital social correto da Companhia é de R$23.571.000,00 (vinte três milhões 
quinhentos e setenta e um mil reais), e não R$23.561.000,00 (vinte três milhões quinhentos e sessenta e um mil reais), cuja quantidade 
total de ações em que é dividido foi desdobrada na AGE 12.01.21 para 46.000.000 (quarenta e seis milhões), que é ora ratificada. Deste 
modo, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar como se segue: Artigo 5 - O capital social é de R$23.571.000,00 
(vinte três milhões quinhentos e setenta e um mil reais), totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 46.000.000 (quarenta 
e seis milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. (ii) Aprovaram o aumento do capital social da 
Companhia, que passa de R$23.571.000,00 (vinte três milhões quinhentos e setenta e um mil reais) para R$31.571.000,00 (trinta e um 
milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), representando, portanto, um aumento de R$8.000.000,000 (oito milhões de reais) mediante 
a emissão de 15.612.404 (quinze milhões seiscentas e doze mil quatrocentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
integralizadas nos termos do Boletim de Subscrição, que integra a presente ata na forma do Anexo I. Deste modo, a quantidade total 
de ações ordinárias em que o capital social da Companhia passou a ser dividido é de 61.612.404 (sessenta e um milhões seiscentas e 
doze mil quatrocentas e quatro), todas nominativas e sem valor nominal. (iii) Aprovaram o novo desdobramento das ações constitutivas 
do capital social da Companhia na proporção de aproximadamente 0,7466029 ações para cada ação hoje existente, sem modificação 
do capital social, de modo que o capital social passe a ser constituído por 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. (iv) Em vista do indicado nos itens acima, aprovar a alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social, 
para refletir o atual valor do capital social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 5 - O capital social 
é de R$31.571.000,00 (trinta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 
46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. (v) Aprovaram a reforma 
e consolidação do Estatuto Social nos termos do Anexo II a esta ata; (vi) Autorizaram expressamente o Conselho de Administração e a 
Diretoria, conforme o caso a praticarem todos os atos necessários para a implementação e formalização das deliberações constantes 
desta ata. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a 
presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e 
achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 7. Assinaturas: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Edmond 
Chaker Farhat Junior; Acionistas Presentes: Edmond Chaker Farhat Junior e Rafael Sanchez Brandão. Certifico que a presente é cópia fiel 
da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 01 de março de 2021 Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat 
Junior - Secretário. Jucesp nº 254.535/21-5 em 31/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Floriano 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”). Presentes, ainda, nos termos do § 1º do artigo 134 da Lei das S.A., os Srs. Edmond Chaker Farhat Junior e 
Rafael Sanchez Brandão, na qualidade de Diretores da Companhia, tendo sido dispensada pelos acionistas a presença do auditor inde-
pendente, nos termos do § 2º do artigo 134 da Lei das S.A. 3. Publicação: Em virtude da presença de acionistas representando a tota-
lidade do capital social da Companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de que trata o artigo 
133 da Lei das S.A., nos termos do §4º do referido artigo. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Compa-
nhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
jornal “Empresas e Negócios”, no dia 25 de março de 2021, folhas 180 e 7, respectivamente. 4. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Sanchez 
Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre, (A) Em sede de Assembleia Geral Extra-
ordinária: (i) a retificação do capital social integralizado da Companhia, com a consequente retificação do artigo 5º de seu Estatuto 
Social, tal como aprovado em Assembleia Geral da Companhia, realizada em 1º de março de 2021 (“AGE 01.03.2021”); (ii)a re-ratifi-
cação da AGE 01.03.2021, para deixar claro que naquela data foi realizado o grupamento das ações constitutivas do capital social da 
Companhia, e não desdobramento, ratificando-se a quantidade de ações então aprovada; (iii) fazer constar que o capital social pen-
dente de integralização foi integralizado; (iv) a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão do item (i) acima e 
em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito da oferta pública inicial de ações da Companhia; (v) o aditamento dos termos 
de posse das conselheiras Patricia Muratori Calfat e Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo eleitas na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 12 de janeiro de 2021 (“AGE 12.01.2021”); e (B) Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas da administra-
ção e do relatório da Administração; (ii) as demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; (iv) a fixação da remuneração global dos administradores; e (v) a ratificação dos jornais utilizados pela Companhia 
para suas publicações. 6. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acio-
nistas aprovaram: (A) Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.1. A retificação do capital social integralizado da Companhia, com a 
consequente retificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, aprovado na AGE 01.03.21, de modo a fazer constar que o capi-
tal social integralizado da Companhia é de R$31.009.000,00 (trinta e um milhões e nove mil reais), e não R$ R$31.571.000,00 (trinta 
e um milhões, quinhentos e setenta e um mil reais). Deste modo, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar como se 
segue: Artigo 5 - O capital social é de R$31.571.000,00 (trinta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), totalmente subs-
crito e R$31.009.000,00 (trinta e um milhões e nove mil reais) integralizado, sendo dividido em 46.000.000 (quarenta e seis milhões) 
de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 6.2. A re-ratificação da AGE 01.03.21, de modo a fazer cons-
tar que naquela data foi realizado o grupamento das ações constitutivas do capital social da Companhia, e não desdobramento. A des-
peito disso, fica ratificado que o referido capital social passou a ser constituído por 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal. 6.3. Fazer constar que o capital social pendente de integralização, no valor de R$562.000,00 
(quinhentos e sessenta e dois mil reais) foi integralizado nesta data. 6.4. A reforma e consolidação do Estatuto Social nos termos do 
Anexo I a esta ata, em razão do item 6.1 acima e em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito da oferta pública inicial de 
ações da Companhia. 6.5. Aprovaram o aditamento dos termos de posse das conselheiras Patricia Muratori Calfat e Giovanna Theresa 
Martini Mazetto Gallo eleitas na AGE 12.01.2021, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 110.896/21-0, 
em sessão de 25 de fevereiro de 2021, os quais passarão a vigorar com a redação constante do Anexo II a esta ata, para deixar claro 
que estas foram eleitas como membros independentes do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16 do Regulamento do Novo 
Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. (B) Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1. As contas da administração e o relatório da admi-
nistração elaborado pela Diretoria da Companhia, os quais ficam arquivados na sede da Companhia; 6.2. As demonstrações financei-
ras, contendo as notas explicativas e acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; 6.3. A destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e, considerando que 
não houve lucro percebido, consignaram que foi apurado prejuízo no valor de R$ 3.735.000,00 (três milhões, setecentos e trinta e cinco 
mil reais), conforme constante das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020, valor esse que será integralmente lançado na conta de prejuízos acumulados; 6.4. Aprovaram a fixação da remuneração 
global de até R$ 12.994.000,00 (doze milhões, novecentos e noventa e quatro mil reais) para os administradores da Companhia para o 
exercício social de 2021, incluídos benefícios e encargos, exceto pelos encargos sociais de responsabilidade da Companhia, conforme 
decisão do Colegiado da CVM no Processo CVM nº 19957.007457/2018-10, ficando a cargo do Conselho de Administração da Compa-
nhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, 
conforme artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações. 6.5. Aprovaram a ratificação dos jornais utilizados pela Companhia para suas 
publicações, quais sejam Diário Oficial do Estado de São Paulo e “Empresas e Negócios”. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação 
da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo 
artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 8. 
Assinaturas: Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; Acionistas Presentes: Rafael San-
chez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 
de março de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.131/21-8 em 
10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de março de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de março de 2021, às 09:00 horas, por meio da plataforma digital Zoom, devido a pandemia de 
COVID-19 e à restrição governamental quanto a circulação e reunião de pessoas. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
em razão da presença de todos os Conselheiros de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) aprovação das contas da administração e do relatório da administração; (ii) as demonstrações financeiras acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) destinação do resultado 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iv) a remuneração global dos administradores; e (v) a ratificação dos jornais 
utilizados pela Companhia para suas publicações; (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada 
em 31 de março de 2021 (“AGO”), para deliberar sobre os assuntos acima; (vii) aprovar as atribuições dos Diretores Sem Designação 
Específica, eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de janeiro de 2021 (“RCA 12.01.2021”); (viii) a alteração 
das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Gerenciamento de Riscos; e (b) Política de Transações com Partes Relacionadas; 
(ix) a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia; (x) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a 
praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações tomadas na presente reunião. 5. Deliberações: Após discutidas 
as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: 5.1. O 
relatório da Administração elaborado pela Diretoria da Companhia as contas da administração referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro 2020; 5.2. As demonstrações financeiras, contendo as notas explicativas e acompanhadas do Parecer dos Audi-
tores Independentes, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 5.3. A destinação dos resultados do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, consignando que foi apurado prejuízo no valor de R$ 3.735.000,00 (três milhões, setecentos e 
trinta e cinco mil reais), conforme constante das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020, valor esse que será integralmente lançado em conta de prejuízos acumulados; 5.4. A remuneração global dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2021 no valor de até R$12.994.000,00 (doze milhões, novecentos e noventa e 
quatro mil reais); e 5.5. Aprovaram a ratificação dos jornais utilizados pela Companhia para suas publicações, quais sejam Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e “Empresas e Negócios”. 5.6. A convocação da AGO, à luz das deliberações tomadas acima, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) as contas da administração e o relatório de Administração; (ii) as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020; (iii) a fixação da remuneração global dos administradores; e (iv) a ratificação dos jornais utilizados pela Companhia para suas 
publicações 5.7. Aprovaram as atribuições dos Diretores Sem Designação Específica, eleitos na RCA 12.01.2021, quais sejam: 5.7.1. 
Diretor Administrativo: (i) organizar e coordenar as operações no departamento e entre os departamentos; (ii) coordenar, a partir de 
diagnósticos internos, planos, programas e projetos que busquem atender aos objetivos organizacionais; (iii) fornecer informações para 
o planejamento estratégico e a empresa; (iv) definir metas para os departamentos e gerentes individuais; (v) colaboração com os colegas 
para implementar políticas e desenvolver melhorias; (vi) supervisionar a alocação de recursos e o orçamento; e (vii) orientar a equipe 
subordinada e avaliar o desempenho. 5.7.2. Diretor de Implantação: (i) implementar de projetos de Usinas Fotovoltaicas desde a sua 
concepção até a entrega final do Certificado de Aceitação Final; (ii) responsável pela garantia técnica dos empreendimentos fotovoltaicos 
para o alcance dos objetivos financeiros e técnicos dos projetos; (iii) responsável pela negociação e interface com parceiros e fornecedores 
dos empreendimentos fotovoltaicos; (iv) responsável pela direção e orientação da equipe de colaboradores da obra; e (v) responsável pela 
obtenção e gestão de licenças e autorizações para os projetos e relacionamento com órgãos públicos competentes envolvidos nos projetos. 
5.8. Aprovar a alteração das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Gerenciamento de Riscos; e (b) Política de Transações com 
Partes Relacionadas, as quais passarão a vigorar com a redação dos Anexos I e II à presente ata, respectivamente, ficando disponíveis 
também, na sede da Companhia. 5.9. Aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o qual passará a vigorar com 
a redação do Anexo III à presente ata. 5.10. A autorização para que os membros da Diretoria da Companhia pratiquem todos os atos 
necessários para implementar as deliberações tomadas na presente reunião. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Edmond 
Chaker Farhat Junior. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. 
Marianne Albers, Sra. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo, Sra. Patricia Muratori Calfat e Sr. Celso Francisco Pinto Junior. Certifico que 
a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; 
Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.130/21-4 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de abril de 2021, às 13:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Floriano 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (i) a retificação da ata da Assembleia Geral da Companhia, realizada em 12 de janeiro de 2021, registrada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), sob o nº 110.896/21-0, em sessão de 25 de fevereiro de 2021 (“AGE 12.01.21”), para fazer 
constar o cargo correto do conselheiro Celso Francisco Pinto Junior, de “membro efetivo e independente do Conselho de Administração” 
para “membro efetivo do Conselho de Administração”; (ii) a ratificação das demais deliberações constantes na AGE 12.01.21; (iii) a 
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito da oferta pública inicial 
de ações da Companhia; (iv) a autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários para implementar 
as deliberações tomadas na presente Assembleia. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas 
aprovaram: 5.1. A retificação da ata da AGE 12.01.2021, para fazer constar o cargo correto do conselheiro Celso Francisco Pinto Junior, de 
“membro efetivo e independente do Conselho de Administração” para “membro efetivo do Conselho de Administração”; 5.2. A ratificação 
das demais deliberações constantes na AGE 12.01.21; 5.3. A reforma e consolidação do Estatuto Social nos termos do Anexo I a esta 
ata, em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito da oferta pública inicial de ações da Companhia; e 5.4. A autorização para 
que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários para implementação e formalização das deliberações tomadas 
na presente Assembleia. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e 
lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que 
lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: 
Edmond Chaker Farhat Junior. Acionistas Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior e Sr. Rafael Sanchez Brandão. Certifico que a presente 
é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 20 de abril de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker 
Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.132/21-1 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de abril de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de abril de 2021, às 14:00 horas, por meio da plataforma digital Zoom, devido a pandemia de 
COVID-19 e à restrição governamental quanto a circulação e reunião de pessoas. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
em razão da presença de todos os Conselheiros de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração 
das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Gerenciamento de Riscos; e (b) Política de Transações com Partes Relacionadas; 
(ii) a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para 
implementar as deliberações tomadas na presente reunião. 5. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, 
os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: 5.1. A alteração das seguintes políticas da Com-
panhia: (a) Política de Gerenciamento de Riscos, de forma a incluir o organograma da estrutura de gerenciamento de riscos, bem como 
esclarecer a competência de controles internos e de riscos corporativos na definição da Área de Compliance e Controles Internos; e (b) 
Política de Transações com Partes Relacionadas, de forma a corrigir referências cruzadas constantes na definição de partes relacionadas. 
Referidas políticas passarão a vigorar com a redação dos Anexos I e II à presente ata, respectivamente, ficando disponíveis também, na 
sede e no site da Companhia. 5.2. A autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos 
os atos necessários para implementação e formalização das deliberações tomadas na presente reunião. 6. Encerramento, Lavratura 
e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi 
assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael 
Sanchez Brandão. Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond Chaker 
Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo, Sra. Patricia Muratori 
Calfat e Sr. Celso Francisco Pinto Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 20 de abril 
de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.133/21-5 em 10/06/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE nº 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em: 14/07/2021. Certidão: Secretaria de Desen-
volvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o 
número 380.298/21-1 em 09/08/2021. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
CNPJ/ME Nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em: 14/07/2021. Certidão: Secretaria de Desen-
volvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o 
número 380.297/21-8 em 09/08/2021. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
CNPJ/ME Nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Junho de 2021 
Data, Hora e Local: 25 de junho de 2021, às 9 horas, por meio de videoconferência, através de link de acesso ao sistema eletrônico 
e, para todos os fins de direito, na sede da Rio Alto Energias Renováveis S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 9º andar, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04.534-004. Presença 
e Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) realização da 
primeira emissão pela Companhia de debêntures conversíveis em ações, em duas séries, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Debêntures” e “Lei das Sociedades por Ações” respectivamente) no valor total de até R$550.000.000,00 
(quinhentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (“Emissão”), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com 
esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada (“ICVM 476”) e demais disposições e regulamentações aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a contratação do Banco 
de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e do Modal Assessoria Financeira Ltda. (em conjunto “Coordenadores”), na qualidade de 
coordenadores da Emissão, de acordo com os termos do Contrato de Distribuição (“Contrato de Distribuição”) e o pagamento de uma 
comissão de coordenação nos termos do Contrato de Coordenação (“Comissionamento Base”); (iii) autorização à Diretoria da Companhia 
para adotar todos e quaisquer atos, negociar e celebrar documentos necessários à efetivação das deliberações a serem aprovadas, 
bem como a contratação do agente fiduciário, banco liquidante e demais prestadores de serviços; e (iv) ratificação de eventuais atos já 
praticados pela administração da Companhia nos termos das deliberações a serem tomadas nesta Reunião do Conselho de Administração. 
Deliberações: Instalada a Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer restrições, 
aprovadas eletronicamente pelo acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia: (i) Autorizar 
a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que serão formalizadas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira 
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Rio Alto Energias 
Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão”); (ii) Aprovar a negociação e a celebração de todos e quaisquer documentos necessários para 
a realização, formalização e aperfeiçoamento da Emissão, incluindo, sem limitação, a Escritura de Emissão a ser celebrado com o Deben-
turista, bem como quaisquer aditamentos à Escritura de Emissão que eventualmente se façam necessários; (iv) Aprovar a contratação 
dos Coordenadores de acordo com os termos do Contrato de Distribuição e o pagamento do Comissionamento Base; (vi) Autorizar a 
administração da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a tomar todas e quaisquer medidas e celebrar todos 
os documentos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Reunião do Conselho de Administração, incluindo, mas 
não se limitando a, celebração de todos os documentos necessários à concretização da Emissão e o registro da Escritura de Emissão, bem 
como contratação do agente fiduciário, banco liquidante e demais prestadores de serviço no âmbito da Emissão; e (vii) Ratificar eventuais 
atos já praticados pela administração da Companhia nos termos das deliberações tomadas nesta Reunião do Conselho de Administração. 
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, que, 
lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. Assinaturas: 
Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; e Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Membros do Conselho de Administração Presentes: 
Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Patricia Muratori Calfat, Sr. Giovanna Theresa 
Martini Mazetto Gallo e Sr. Celso Franscisco Pinto Junior. Os participantes reconhecem e concordam que a Companhia adotou o sistema 
e tecnologia acessíveis para que todos pudessem participar e votar a distância. As assinaturas foram realizadas por meio de certificado 
digital e operacionalizadas por meio da plataforma CertiSign, de acordo com a IN DREI nº 79/2020. Certidão: Certifico que a presente é 
cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 25 de junho de 2021. Sr. Edmond Chaker Farhat Junior - Presidente; Sr. Rafael 
Sanchez Brandão - Secretário. Jucesp nº 333.089/21-2 em 12/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15 de junho de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de junho de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Floriano 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os Conselheiros de Administração 
da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond 
Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º 
trimestre do exercício social de 2021. 5. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: 5.1. Aprovar as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia 
relativas ao 1° trimestre do exercício social de 2021, findo em 31 de março de 2021, preparadas de acordo com a regulamentação da 
Comissão de Valores Mobiliários e revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditores da Companhia. 5.2. Fica a Diretoria 
da Companhia autorizada a adotar os procedimentos necessários à divulgação das informações trimestrais relativas ao 1° trimestre do 
exercício de 2021. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a 
presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. 7. 
Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. Membros do Conselho de Administração 
Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Giovanna Theresa Martini Mazetto 
Gallo, Sra. Patricia Muratori Calfat e Sr. Celso Francisco Pinto Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro 
próprio. São Paulo, 15 de junho de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 
333.090/21-4 em 12/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Quantos documentos serão impressos por dia? Isso deve 
ser pensado até em outro sentido, como por exemplo: gastos 
com consumo de energia elétrica, wi-fi, custo dos cartuchos 
e o valor da impressora. Exceder o volume de impressão 
suportado por determinado modelo pode encurtar a vida 
útil do equipamento e gerar mais custos futuramente.

4Considere o tamanho do equipamento - Algumas 
impressoras são bem maiores do que outras e podem ocupar 
muito espaço além de não proporcionar fácil mobilidade. 
Pode parecer irrelevante, mas considere essa informação no 
caso de querer economizar adquirindo apenas um modelo 
que possa usar em vários locais. 

Sua impressora deverá caber no seu escritório ou na sua 
casa, então não se esqueça de escolher uma que caiba em 
uma mesa ou que possa ser de chão. Pense até mesmo se 
vai precisar de bandejas de papel extras ou armário para 
guardar os pacotes de papel e os suprimentos de acordo 
com a quantidade de impressões que fará, pois isso dirá 
respeito à praticidade no dia a dia. 

5Escolha uma impressora que suporte a gramatura 
do papel - Cada modelo de impressora possui um mecanismo 
de tração de papel e sistema de impressão, alguns são capazes 
de imprimir até uma certa faixa de gramatura, o que limita um 
pouco sua usabilidade. A gramatura varia de 60 até 800 gra-
mas ou mais, portanto, pesquise até quantos gramas o modelo 
escolhido suporta e se isso está dentro do que você precisa.

6Avalie a durabilidade - A obsolescência programada 
existe há muito tempo e é algo que atrapalha muito diversos 
tipos de equipamentos tecnológicos. Ela existe para que o 
produto pare de funcionar após um período específico de uso, 
o que obriga o consumidor a consertar ou trocá-lo por outro.

Alguns fabricantes oferecem um ano de garantia para as 
impressoras, mas isso vai depender de onde você irá com-
prar. Algumas lojas aumentam esse tempo com um custo 
a mais, o que pode ser uma boa opção para quem precisa 
muito desses equipamentos.

Fazer manutenções periódicas é extremamente impor-
tante para que sua impressora dure mais, assim você evita 
desgastes, custos e problemas futuros. Isso também ajuda a 
prever as peças necessárias para que você ou sua empresa 
não fiquem sem o equipamento por muito tempo.

7Escolha os melhores suprimentos - Chegamos 
à conclusão de que você deve seguir algumas dicas antes 
de escolher a melhor impressora, mas não se esqueça dos 
suprimentos e kits de manutenção, eles também ajudam a 
preservar seu equipamento e aumentar sua vida útil. 

Indicamos priorizar os suprimentos originais, pois seja 
toner ou cartucho, quando não originais podem oferecer 
riscos e causar problemas ao seu equipamento, além de 
anular a garantia. Por isso, verifique no site da fabricante 
quais são as marcas mais recomendadas. 

Escolher a impressora ideal não é uma tarefa difícil, no 
entanto, não pode ser feita de maneira leviana e sem refe-
rências, pois os custos atribuídos e a qualidade esperada 
fazem total diferença no dia a dia de estudantes, comer-
ciantes, indústrias e profissionais autônomos. 

Fonte e outras informações: Dalton Ribeiro (www.seomarketing.com.br).
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considerar, é claro, que as impressoras com baixo dpi não 
são ruins, apenas não se destinam para os que necessitam 
de resolução de imagem. 

3Atente-se ao volume de impressão - As empre-
sas que costumam imprimir em grande escala e necessitam 
de mais rapidez, precisam considerar essas informações 
na hora de escolher o modelo certo de impressora. Se a 
demanda for alta, as impressoras a laser devem ter priori-
dade de escolha. 

Outro fator a ser levado em conta é que alguns modelos 
oferecem impressões somente na cor preta, isso diminui 
consideravelmente os custos, pois não será necessário gastar 
com mais de uma cor de tinta. Você também deve procurar 
saber qual o ciclo mensal que a impressora suporta, pois 
isso pode variar de modelo para modelo, algumas suportam 
mais impressões do que outras e consequentemente ofe-
recem menos riscos de apresentar problemas mecânicos. 

Escolher a impressora certa pode ser um pouco complicado ou até mesmo confuso. Há alguns tipos mais comuns, as impressoras a laser 
e as impressoras a jato de tinta e é necessário entender um pouco sobre elas. 

De modo geral, a escolha depende muito do seu uso, 
seja ele doméstico, comercial, industrial, fotográfico, 
ou algum outro tipo. Além disso, os valores também 

variam conforme o que o modelo oferece, sua rapidez e 
tecnologias adicionais. Para facilitar esse processo de busca 
pelo modelo ideal, elaboramos uma lista de tópicos que te 
ajudarão a escolher sua impressora, confira logo a seguir.

1Defina e identifique suas necessidades - Definir 
suas necessidades ajuda muito na hora de escolher sua 
impressora. Uma boa dica é listar seu tipo de uso, qual será 
o volume de impressão, a frequência, cores, dentre outras 
finalidades. Se o seu uso for mais doméstico ou se o seu 
equipamento estiver instalado em um pequeno escritório, 
talvez a impressora a jato de tinta seja uma opção a ser 
considerada. 

Mas é importante destacarmos que seu custo final pode 
ser mais alto e sua velocidade mais lenta. Para impres-
sões de fotografias, por exemplo, esse modelo pode ser 
muito funcional. Caso você esteja buscando rapidez e alta 
qualidade de impressão, a impressora a laser vai atender 
melhor suas necessidades, pois a velocidade de impressão 
de páginas por minuto é bem maior, visando exatamente 
alta produtividade.

Esse tipo de máquina foi desenvolvido para dar conta 
de um grande volume de trabalho, mas também é muito 
eficiente em uma baixa frequência de impressões. Além 
disso, a longo prazo seu custo é inferior quando comparado 
às impressoras a jato de tinta.

2Pesquise a resolução da impressora - As impres-
soras possuem uma resolução medida por DPI, que são os 
pontos por polegadas. Os fabricantes utilizam esse tipo de 
medida para determinar a resolução da imagem que será 
impressa. As máquinas para uso residencial possuem menor 
dpi, já as impressoras fotográficas têm um elevado valor de 
dpi que proporcionam uma qualidade gráfica notória graças 
à riqueza de detalhes que a quantidade de dpi oferece.

Essa é uma dica bem importante, pesquise e observe qual 
é a resolução da impressora que você tem em mente, pois 
pode variar de 600 até 1200 dpi. Ou seja, quanto maior o 
dpi, mais nítidas serão suas impressões. Não deixando de 
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Pandemia e 
sustentabilidade

O Brasil já 
ultrapassou a marca 
de 570 mil mortos 
pela Covid-19, o que 
representa mais de 
10% dos óbitos pela 
doença no mundo 
(que soma 4,39 
milhões de pessoas) 

Graças à vacina e ao 
avanço na quan-
tidade de pessoas 

imunizadas, nas últimas 
semanas já foi possível 
observar uma tendência 
de queda no número de 
infectados e de mortos 
pela doença no país. Mas 
isso ainda não nos permite 
deixar de seguir algumas 
medidas de proteção como 
o uso de máscara, manter 
as mãos sempre limpas e 
evitar aglomerações.

Este cenário de pande-
mia, no entanto, levou todos 
a refletirem sobre várias 
questões relacionadas à 
vida humana na Terra, como 
temos nos comportado com 
as outras pessoas e, princi-
palmente, como cuidamos 
do nosso planeta. Ou o 
que estamos fazendo ou 
deixando de fazer pela sua 
manutenção e preservação. 
E é justamente sobre sus-
tentabilidade que desejo me 
aprofundar. 

Isso porque, dentre as 
diversas mudanças de com-
portamento que estamos 
vivendo, muitas delas es-
tão refletindo no impacto 
ambiental de pessoas e 
empresas. Não podemos 
nos esquecer que este “novo 
normal” influencia muitas 
reflexões sobre nossas pró-
prias atitudes, que vão além 
da higiene e saúde. Com 
as medidas de isolamento 
social e o aumento do home 
office, por exemplo, houve a 

redução do uso de veículos, 
o que resultou na queda da 
emissão de poluentes. 

Um levantamento com-
partilhado pela Global Car-
bon Budget afirma que, 
graças à pandemia, regis-
tramos uma queda recor-
de na emissão de CO2, 
lançando “somente” 24 
bilhões de toneladas do 
gás, o que equivale a 7% a 
menos que 2019. Ou seja, 
as experiências atuais têm 
nos motivado a enxergar o 
mundo com outros olhos, 
com mais empatia e gene-
rosidade, seja para lidar 
com o próximo, até com o 
ambiente em que estamos 
inseridos. 

Essa visão também está 
influenciando novos ca-
minhos na governança 
das empresas, que têm 
priorizado cada vez mais a 
sustentabilidade em suas 
estratégias. Em recente 
pesquisa da consultoria 
Grant Thornton, mais de 
70% dos empresários brasi-
leiros acreditam no impacto 
positivo da sustentabilidade 
nos negócios.

Que as lições duramente 
impostas pela pandemia, en-
tão, nos levem a essa necessá-
ria e importante mudança de 
comportamento. Um passo 
fundamental para evitar que 
situações como a que estamos 
enfrentando agora se repi-
tam. Que todos aproveitem 
esse momento para repensar 
a maneira de consumo e de 
produção e como criar estra-
tégias mais eficazes e menos 
nocivas para o meio ambiente 
e, consequentemente, para 
nós humanos. 

É simplesmente enten-
der que somos parte de 
ecossistemas e que temos 
por obrigação, pessoal e 
institucional, cuidar deles.

(*) - É CEO da Allonda, empresa de 
engenharia com atuação em soluções 

sustentáveis (https://allonda.com/).

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1030742-13.2018.8.26.0114. O Dr. Eduardo Bigolin, Juiz de 
Direito da 3ªVC do Foro de Campinas S/P. Faz Saber a Ednei Antonio Cruz CPF Nº 248.683.198-33 
que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.780,64, referente à faturas vencidas e não pagas. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
quantia especificada na inicial devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Campinas, 12 de julho de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000554-57.2020.8.26.0602. O Dr. Mario Gaiara Neto, Juiz 
de Direito da 3ªVC do Foro de Sorocaba S/P. Faz Saber a Tri Pack Filmes Beneficiamento de 
Plásticos Ltda, na pessoa de Francisco Roberto Vilela CNPJ Nº 06.039.533/0001-63 que lhes foi 
proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando 
o recebimento da quantia de R$ 13.790,77. Referente as faturas Vencidas e não quitadas, devida 
mente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra 
o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Sorocaba, 21 de Julho de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001148-10.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a)Paulo Guilherme Amaral Toledo 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cristina André Mendes RNE Nº V615442-HE, CPF Nº 233.744. 
728-69, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 20.171,07. Devida 
mente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, 
Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, embargue a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 23/06/2021.  

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 06 DE JANEIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 06.01.2021, às 14h30, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo 
(SP). PRESIDÊNCIA: Carlos Renato Donzelli. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TO-
MADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR, brasileiro, casado, 
advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato 
anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021. 2. Registrado 
que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias 
de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial 
na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e a declaração de desimpedimento, documentos 
estes arquivados na sede social; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do 
Brasil. 3. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram 
alterações. 4. Por fim, registrar que entre 31.8.2020 e 30.09.2020 a responsabilidade por Apuração do Mon-
tante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13 ficou atribuída a Carlos Henrique Donegá Aidar 
temporariamente, enquanto a Tatiana Grecco aguardava sua homologação pelo BACEN. ENCERRAMENTO: 
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 6 de 
janeiro de 2021. (aa) Carlos Renato Donzelli - Presidente; Adriano Maciel Pedroti, Carlos Rodrigo Formigari, 
José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub e Marcelo José Ferreira e Silva - Conselheiros. Homologada 
pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 173.669/21-9, em 22.04.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA E HORA E LOCAL: Em 05.02.2021, às 18h00. PRESIDENTE: Carlos Renato Donzelli. QUORUM: 
Totalidade dos membros efetivos eleitos, com a participação de Conselheiros na forma permitida pelo 
artigo 13, parágrafo 6º, do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor 
FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP-RJ-07292860-9, 
CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, 
Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato anual em curso, que 
vigorará até a posse dos eleitos em reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral 
Ordinária de 2021. 1.1. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios 
do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na 
regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), 
incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da 
Sociedade; e (ii) será investido no cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 2. 
Registrada a destituição de MATIAS GRANATA, que permanecerá em seu cargo até a posse de Fernando 
Barçante Tostes Malta. 3. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade por Prevenção 
e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica, do Diretor Matias Granata 
ao Diretor Fernando Barçante Tostes Malta, sendo que até a sua posse, esta responsabilidade será mantida 
com Matias Granata. 4. Registrada a atribuição da responsabilidade pelo Compartilhamento Open Banking 
- Resolução Conjunta 1/20 para o Diretor Luís Fernando Staub, desde 14 de janeiro de 2021. 5. Registrado, 
ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração. 6. Por 
fim, rerratificado o item 1 da ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 06.01.2021, pois 
deveria ter constado que o mandato do diretor eleito José Geraldo Franco Ortiz Junior vigorará até a posse 
dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária 
de 2021. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi 
assinada. São Paulo (SP), 05 de fevereiro de 2021. (aa) Carlos Renato Donzelli - Presidente; Adriano Maciel 
Pedroti, Carlos Rodrigo Formigari, José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub e Marcelo José Ferreira e 
Silva - Conselheiros Efetivos. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 173.670/21-0, em 22.04.2021 (a) 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE MARÇO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: Em 31.03.2021, às 14h30, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Carlos Renato Donzelli. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERA-
ÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito para o cargo de Diretor BADI MAANI SHAIKHZADEH, bra-
sileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na 
Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, 
no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administra-
ção que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021. 2. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os 
documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 
146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho 
Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos 
foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco 
Central do Brasil (“BACEN”). 3. Registradas as renúncias (i) do Diretor GILBERTO FRUSSA, que deixou de 
exercer as suas funções desde 26.02.2021; e (ii) da Diretora VANESSA LOPES REISNER, que deixou de exercer 
as suas funções nesta data. 4. Transferidas temporariamente as responsabilidades (i) pelo fornecimento de 
informações previstas em normas legais e regulamentares - Circular BACEN 3.504/10; e (ii) pela política insti-
tucional de relacionamento com clientes e usuários de produtos e de serviços financeiros - Resolução CMN 
4.539/16, do Diretor Gilberto Frussa ao Diretor Matias Granata, de 26.02.2021 a 15.03.2021. Após 15.03.2021, 
registrada a atribuição das referidas responsabilidades ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Junior. 5. Trans-
feridas as responsabilidades (i) por assuntos do SELIC - Resolução BACEN 55/2020; e (ii) pelo requerimento 
de margem bilateral de garantia em operações de derivativos - Resolução CMN 4.662/18 da Diretora Vanessa 
Lopes Reisner ao Diretor Badi Maani Shaikhzadeh, sendo que até a sua investidura essas responsabilidades 
serão atribuídas temporariamente ao Diretor Lineu Carlos Ferraz De Andrade. 6. Registrada a atribuição da 
responsabilidade pelos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta 
de depósitos e em conta-salário - Resolução CMN 4.790/2020 ao Diretor Geral Luis Fernando Staub desde 
01.03.2021. 7. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofre-
ram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, 
foi assinada. São Paulo (SP), 31 de março de 2021. (aa) Carlos Renato Donzelli - Presidente; Adriano Maciel 
Pedroti, Carlos Rodrigo Formigari, José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub e Marcelo José Ferreira e 
Silva - Conselheiros Efetivos. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 244.664/21-3, em 26.05.2021 (a) 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Em uma questão que 
analisa o comporta-
mento digital em todo 

o mundo, as alternativas de 
solicitações de cartões de 
crédito cresceram 5 pontos 
percentuais e a de pedidos 
de empréstimos aumentou 
9 p.p., enquanto nos outros 
países houve estabilidade e 
até queda.

Segundo o diretor de De-
cision Analytics da Serasa 
Experian, Pedro Braga, “a 
pandemia aumentou a já 
crescente demanda pelo 
autoatendimento digital 
relacionado a solicitações 
de crédito e a busca de as-
sistência no cumprimento 
das obrigações financeiras. 
Os consumidores não só 
querem como esperam ser 
possível solicitar crédito 
quando e onde eles estive-
rem, geralmente utilizando 
um dispositivo móvel”. 

Para ele, a adaptação deve 
ser primordial, uma vez que 
os dados mostram ainda que 
um a cada quatro consumi-
dores começou a comprar 
em outro lugar porque uma 
empresa da qual era cliente 
não se adaptou às suas ne-
cessidades digitais.

Outro fator que impacta 
nas mudanças é o cenário 
econômico mundial, com 

As alternativas de solicitações de cartões de crédito 
cresceram 5 pontos percentuais.

Carlos Soares (*)  

Há anos que a tecnologia vem pau-
tando o ritmo da sociedade. 

A todo o momento novas ferramentas 
e aplicativos surgem com a proposta de 
facilitar o dia a dia, conectar pessoas e 
transformar cenários. A pandemia, sem 
dúvida, acelerou o processo de digitaliza-
ção da sociedade, mudou comportamen-
tos e ressignificou, em especial, a relação 
de consumo dos brasileiros. Muitos se 
viram obrigados a confiar no processo e 
“se arriscar” nas compras online. 

Para parte da população, que já es-
tava acostumada com esse universo, 
foi apenas mais uma imposição da 
pandemia. Porém, para aqueles que 
tiveram a experiência pela primeira 
vez, a transição pode ter sido dolorida 
e, a longo prazo, gerará impactos que 
iremos descobrir e trabalhá-los ao 
longo dos próximos anos. 

A tecnologia é um caminho sem volta. 
E como ser inclusivo em um mundo tão 
ágil e digital? Engana-se aquele que 
atribui a inclusão digital apenas a um 
segmento de público, por exemplo, aos 
mais seniores. Em um país com tantas 
nuances, cultura e pluralidade, há mi-
lhões de pessoas que ainda estão em 
uma realidade analógica, ou que, por 
diversos motivos, não tiveram acesso 
às novas tecnologias.

Dados da PNAD Contínua do IBGE 
mostram que 81% da população com 
mais de 10 anos têm celular para uso 
pessoal. Contudo, o mesmo estudo 
ainda revela uma grande parcela de 
pessoas, cerca de 25% dos brasileiros, 
sem acesso à internet. Uma balança 
curiosa e que nos convida a refletir 
sobre como as marcas e a sociedade em 
si estão trabalhando para equilibrá-la. 

Incluir digitalmente passa pelo 
acesso irrestrito. Não é apenas ter o 

equipamento de última geração. É 
dar educação e treinamento para as 
pessoas desenvolverem habilidades 
e criarem condições para facilitar o 
processo de aprendizagem - de forma 
respeitosa e atenciosa -, com uma 
comunicação clara e dirigida ao “fazer 
parte”.

Mais do que inovar em produtos, 
é preciso repensar a forma de saber 
fazer e, desta forma, contribuir para 
percepções e construção de novas 
realidades. Não há espaço para a fal-
ta de inclusão, é urgente rediscutir, 
aprimorar e encontrar formas de ter 
a inovação aliada à inclusão, tendo a 
tecnologia como meio e não como fim 
de processos. E nos dispormos diaria-
mente a esse desafio. 

(*) - É CEO e cofundador da Obabox, uma das 
marcas do comércio eletrônico brasileiro para a 

comercialização de produtos inovadores 
(www.obabox.com.br).

Sem tecnologia inclusiva não existe inovação

Pandemia aumentou 
solicitações de crédito online
Uma pesquisa global da Experian mostra que os brasileiros foram os que mais passaram a solicitar 
crédito online durante a pandemia
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o portfólio de produtos e 
serviços oferece, assim como 
ter agilidade na identificação 
de mudanças nos perfis dos 
clientes para desenvolver a 
melhor estratégia; envolver 
os clientes de forma proa-
tiva, com novos produtos 
de crédito e condições para 
auxiliar a retomada; e prepa-
ração para possível onda de 
inadimplência, dando con-
dições possíveis para quem 
ainda enfrenta dificuldade e 
evitando perdas financeiras 
maiores ao negócio.

“Os países enfrentaram a 
pandemia e observam seus 
efeitos de formas diferen-
tes, com consequências 
para as companhias e os 
consumidores. Por isso a 
importância de entender o 
momento que a região vive, 
seus níveis de desemprego 
e inadimplência, além dos 
movimentos do setor de 
atuação, para desenvolver 
estratégias que atendam 
diferentes necessidades de 
crédito. Os credores preci-
sam entender agora, mais do 
que nunca, quem são seus 
clientes e fornecer a eles 
as soluções certas na hora 
certa”, conclui Pedro Braga. 
Fonte e outras informações: 
(Serasa Experian).

incentivos governamentais e 
linhas de crédito mais aces-
síveis, que acabam fazendo 
com que as companhias 
tenham o desafio de iden-
tificar a real situação dos 
consumidores. 

Por isso cerca de metade 
delas em todo o mundo estão 
dedicando recursos para 
aprimorar suas capacidades 
analíticas. Os investimentos 
em analytics, como soluções 
de Machine Learning, permi-
tem que os negócios usem 
conjuntos de dados não 
tradicionais rapidamente, 
expliquem o que os dados 
estão revelando e testem 
novos modelos de previsão 
e risco de crédito. 

“Empresas inovadoras 
precisarão ir além das fontes 
de dados tradicionais e apro-
veitar dados alternativos e 
sintéticos a fim de antecipar 
as necessidades de crédito 
de seus clientes ao usar 
ferramentas para automa-
tizar o processo e reduzir o 
risco. Bons exemplos são as 
iniciativas como o Cadastro 
Positivo e Open Banking no 
Brasil, que auxiliam a apri-
morar as análises”, comenta 
Braga

O relatório global indica 
três ações essenciais para os 
líderes que desejam ter bons 
resultados: alavancar dados 
e análises, para obter um en-
tendimento abrangente do 
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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

 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: FELIPE MANOEL DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/09/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Clara da Silva e de Fatima Rosa dos Santos Silva. 
A pretendente: SHIRLEY CLEMENTE DE SOUSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 28/12/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renaldo de Sousa e de Marineis Clemente da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DA COSTA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Triunfo, PE, data-nascimento: 27/07/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laurindo José da Costa e de Quiteria de Caldas 
Freire. A pretendente: MARIA DAS DORES ANTUNES DE BRITO, profissão: porteira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Porteirinha, MG, data-nascimento: 11/04/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Domingos da Silva 
e de Jovenita Antunes de Brito.

O pretendente: ADILSON JOSÉ DOS SANTOS, profissão: ajudante de motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 14/10/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ildo dos Santos e 
de Maria do Socorro Santos. A pretendente: QUEZIA ALVES DE OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Saúde, BA, data-nascimento: 
13/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Juraci Antonio 
Oliveira e de Eurides Alves Souza dos Santos.

O pretendente: MARCO ANTONIO SANTOS DA SILVA, profissão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 
06/12/1991, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio de Paula 
Nascimento da Silva e de Margarida Santos. A pretendente: MARIANA MARCOLINO 
ELIAS, profissão: assistente de tecnologia da in, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 01/08/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Elias e de Lazara Luci de Jesus Marcolino Elias.

O pretendente: GENILDO CALASANS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Ilhéus, BA, data-nascimento: 09/09/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João de Souza Santos e de Maria de Lourdes 
Calasans. A pretendente: ANA RITA BALBINO DA SILVA, profissão: diarista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 10/03/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosa da Conceição.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BRILHANTE, profissão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Patos, PB, data-nascimento: 10/08/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Lira Brilhante 
e de Gildenora de Oliveira Brilhante. A pretendente: ZOLEIDE DA ROSA, profissão: 
guarda civil metropolitana, estado civil: solteira, naturalidade: em Francisco Beltrão, PR, 
data-nascimento: 04/10/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Silvino da Rosa e de Anadir Cecilia da Rosa.

O pretendente: ALLAN ZYON PORTO SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 16/03/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Manoel Silva e de 
Iracy Alves Pôrto Silva. A pretendente: ANDREIA LOPES TAVARES NICOLAU, profis-
são: telefonista, estado civil: solteira, naturalidade: em Diadema, SP, data-nascimento: 
01/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Henrique 
Tavares Nicolau e de Aderita Ana Lopes.

O pretendente: RICARDO PORTO DO NASCIMENTO, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/08/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Filho e de 
Santa Naira Porto. A pretendente: SIMONE DA CRUZ JORGE, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/02/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Arlindo Jorge Filho e 
de Silvana Lopes da Cruz.

O pretendente: EMERSON WASHINGTON GOMES, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 18/01/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Washington Genesio Gomes e de 
Adélia Dias de Novaes. A pretendente: SANDRILÉA DA SILVA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 
17/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gama 
e de Iracema da Silva.

O pretendente: ELISEU CARLOS DA SILVA, profissão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 13/01/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abel Carlos da Silva e de Arleia Santana Santos 
da Silva. A pretendente: LIVIA SOUSA BARBOSA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/10/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Jesus Barbosa e de 
Laurice Sousa de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS MARTINS, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Poço das Trincheiras, AL, data-nascimento: 23/12/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo Martins e 
de Esmeralda Oliveira Silva. A pretendente: OLIVIA MARIA GONÇALVES DE SOUSA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em São João do Piauí, PI, data-
nascimento: 10/12/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Pereira da Silva e de Valmira Gonçalves de Sousa.

O pretendente: ANDRÉ SANDRO MARTINS TAVARES, profissão: padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Natal, RN, data-nascimento: 07/05/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Tavares e de Marizete Martins. 
A pretendente: SONIA MARIA CABRAL DA SILVA, profissão: empreendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Condado, PE, data-nascimento: 16/03/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Martiliano da Silva e de Iraci 
Cabral Zeferino da Silva.

O pretendente: ADRIANO DE SOUSA SALES DE JESUS, profissão: auxiliar de car-
ga e descarga, estado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
16/04/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aristides de 
Jesus e de Deusimar de Sousa Sales. A pretendente: TAMYRES DA SILVA SOUZA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-
nascimento: 05/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisco Jorge de Souza e de Cicera Maria da Silva Souza.

O pretendente: BRUNO LIBARINO ARAUJO, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 24/01/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Nelinho Araujo e de Jailma Lima 
Libarino. A pretendente: NICOLE DIONISIO CASSIANO, profissão: auxiliar contábil, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 16/07/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Demétrio Aparecido Barbosa 
Cassiano e de Elisângela Dionisio Cassiano.

O pretendente: RODRIGO MARQUES PESSOA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Marques Pessoa e de Dirce 
Marques Pessoa. A pretendente: KAREN LIMA DE ASSIS, profissão: analista de recur-
sos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
31/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Lima 
de Assis e de Maria de Fatima Leite Silva de Assis.

O pretendente: VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Conceição do Canindé, PI, data-nascimento: 03/02/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro José da Silva e de Leonicia 
Nascimento da Silva. A pretendente: VANUSA VIEIRA DA SILVA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Votuporanga, SP, data-nascimento: 09/09/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Lúcia Vieira da Silva.

O pretendente: MARCOS SANTOS BEZERRA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 02/05/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francelino Bezerra e de Ma-
ria dos Anjos Santos Vieira. A pretendente: BRUNA DA SILVA, profissão: supervisora 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
08/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero José 
da Silva e de Marlene Pereira da Silva.

O pretendente: GABRIEL DE CARVALHO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 26/02/1975, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco de Carvalho Filho e de 
Geny de Oliveira Carvalho. A pretendente: ARIANA MARIA DA CRUZ, profissão: auxiliar 
de vida escolar, estado civil: solteira, naturalidade: em Campo Grande, MS, data-nasci-
mento: 10/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilma 
Maria da Cruz.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DA COSTA SANTOS, profissão: técnico de instala-
ção de internet, estado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
13/04/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira 
dos Santos e de Marina Gonçalves da Costa Santos. A pretendente: SIMONE APARECIDA 
GOMES DE MORAES, profissão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 27/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jorge Henrique Novais de Moraes e de Cleide Gomes.

O pretendente: RONALDO LEMOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/05/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erunidio Alves da Silva e de Marina Bezerra Lemos 
Silva. A pretendente: DANIELE NOGUEIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 14/01/1991, residente e domiciliada em 
Osasco, SP, filha de Ana Maria Nogueira.

O pretendente: IGOR HENRIQUE DE PAULA REIS, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/08/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Fernando Ribeiro Reis e de 
Cassia Patricia de Paula. A pretendente: JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Araguatins, TO, 
data-nascimento: 11/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Josimar Ferreira da Silva e de Francisca Martins do Nascimento.

O pretendente: PAULO SERGIO PIRES, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/09/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Alves Pires e de Alcina Da 
Ascenção Pereira Pires. A pretendente: SUELI DE FREITAS FERREIRA, profissão: 
diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: em Maranguape, CE, data-nascimento: 
01/02/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Nonato Ferreira e de Antonia Fatima de Freitas Ferreira.

O pretendente: MANOEL VIANA DOS SANTOS FILHO, profissão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 02/09/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Viana dos Santos e de Rosa Prates 
dos Santos. A pretendente: EDIRLÊ GOMES DOS SANTOS, profissão: diarista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: em Poções, BA, data-nascimento: 03/09/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Euclides Gomes dos Santos e de Eurides Antonia dos Santos.

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: JACKON DAS NEVES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia (04/05/1981), estado civil divorciado, profissão auxiliar técnico 
de educação, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Clodoaldo 
Miranda Oliveira e de Mirtes das Neves Oliveira. A pretendente: HÉLIA PATRICIA DE SOU-
ZA, de nacionalidade.brasileira, nascida em Itajubá - MG, no dia (15/03/1980), estado civil 
solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada em Campos do Jordão - SP, filha de 
Ernesto de Souza e de Bibiana da Costa Souza. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade 
de Serviço de Campos do Jordão, neste Estado, a qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: LUCAS GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (23/05/1998), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar contábil, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rogerio 
Pereira da Silva e de Rosalia Ferreira Gomes. A pretendente: LEYDI LOPEZ MENDOZA, 
de nacionalidade boliviana, nascida na Bolívia, no dia (21/08/1998), estado civil solteira, 
profissão esteticista, residente e domiciliada neste Subdistrito São Paulo - SP, filha de 
Rene Lopez Pinto e de Leslye Carett Mendoza Ramirez.

O pretendente: WALDISON RODRIGUES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Oliveira dos Brejinhos - BA, no dia (14/02/1966), estado civil solteiro, profissão funcio-
nário público, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walmir 
Rodrigues Teixeira e de Carmen Alves Teixeira. A pretendente: MARIA GERCY ROSA 
DE MELLO, de nacionalidade brasileira, nascida em Jequié - BA, no dia (07/02/1958), 
estado civil viúva, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Doralice Rosa da Silva.

O pretendente: IZAMAR DE AGUIAR NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Brasília - DF (Registrado em Taguatinga), no dia (07/10/1975),estado civil divorciado, 
profissão almoxarife, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Waldemar Paulo do Nascimento e de Isabel de Aguiar. A pretendente: VIVIANE DA SILVA 
PEDROSO, de nacionalidade brasileira, nascida em Ipaussu - SP, no dia (10/08/1975), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Aparecido Pedroso e de Eunice Urçulina da Silva Pedroso.

O pretendente: ALEX AREIAS DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Guarulhos - SP, no dia (23/06/1986), estado civil solteiro, profissão jateador de molde, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Rodrigues da 
Cruz e de Neusa Maria Areias da Cruz. A pretendente: STEFANNI SANTOS ALVES, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/11/1990), estado 
civil solteira, profissão técnica de polissono, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de João Alexandre Alves e de Simone Alves dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO ALVES JUSTINO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/03/1994), estado civil solteiro, profissão funileiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Alves Justino e 
de Cristiane Alves Antunes. A pretendente: KÁTIA MARTINS FELIX, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (24/07/1977), estado civil solteira, 
profissão doméstica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Barreto Felix e de Marlene Martins Felix.

O pretendente: DANILO DO NASCIMENTO MATOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Acopiara - CE (Registrado em Mombaça - CE), no dia (17/12/1994), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Moreira de Matos e de Francisca Laura do Nascimento Matos. A pretendente: 
STÉFHANY MENDES CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Barra Funda - SP, no dia (16/05/2003), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Welinton Silva Cardoso e de 
Maria Celia Mendes dos Santos.

A pretendente: KATIANE FILGUEIRA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/04/1984), estado civil soltei-
ra, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Reginaldo de Carvalho Pinho e de Terezinha Filgueira de Carvalho. A pretendente: RO-
SEMEIRE MARQUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Vila Matilde - SP, no dia (12/03/1986), estado civil solteira, profissão do lar, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Robson Augusto dos Santos e de 
Edinalva Marques dos Santos.

O pretendente: PEDRO DONINI LINAN, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia (11/10/1996), estado civil solteiro, profissão engenheiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Datovo Linan e de Claudia de Souza Donini 
Linan. A pretendente: DARIA POPOVA, de nacionalidade russa, nascida na Federação Russa, 
no dia (24/ 12/1996), estado civil solteira, profissão media planner, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexander Popov e de Nadezda Popova.

O pretendente: LUIZ CARLOS PAES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Januária - MG, no dia (19/06/1973), estado civil solteiro, profissão operador de 
base, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Pereira dos 
Santos Chagas e de Enedina dos Santos Paes. A pretendente: IRIS LIRA GONZAGA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Pão de Açúcar - AL, no dia (25/05/1987), estado 
civil solteira, profissão vigilante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Givaldo da Rocha Gonzaga e de Marivone Lira dos Santos Gonzaga.

O pretendente: JOÃO DONIZETTI CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Santana de Parnaíba - SP, no dia (22/06/1956), estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Pinto Cordeiro e 
de Nair Santina da Conceição Cordeiro. A pretendente: ANA APARECIDA FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Dois Córregos - SP, no dia (05/02/1960), estado 
civil solteira, profissão manicure, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Geraldo Ferreira e de Maria Pereira Ferreira.

O pretendente: LEONARDO TOPOLSKI DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (21/06/1997), estado civil solteiro, pro-
fissão administrador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Reinaldo Luiz de Campos e de Fernanda Aparecida Topolski de Campos. A pretendente: 
BRUNA MARQUES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, 
no dia (17/12/1996), estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gerson Marques e de Katia 
Andrade de Lima.

O pretendente: WILLY SOUZA BARBOZA, de nacionalidade brasileira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (16/05/1983), estado civil divorciado, profissão motoboy, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juarez Figueiredo Barboza e de 
Elza de Jesus Souza Barboza. A pretendente: ELISÂNGELA ANDRÉ DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, nascida em Moreno - PE, no dia (26/12/1984), estado civil solteira, 
profissão escriturária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Inaldo André da Silva e de Elizabete André da Silva.

O pretendente: FERNANDO GRASSI BIANCO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (23/06/1989), estado civil solteiro, profissão técnico de 
segurança do trabalho, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Fernando Spessoto Bianco e de Sibele Cristina Grassi Bianco. A pretendente: THAYANE 
STEFANIE FERNANDES COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
São Miguel Paulista - SP, no dia (25/04/1998), estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ubaldino 
Fernandes Costa e de Noemia Fernandes Costa.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelinio Matarazzo - SP, no dia (19/04/1991), estado civil solteiro, profissão 
analista de TI, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amauri 
Alves da Silva e de Simone Aparecida dos Santos da Silva. A pretendente: DAYANE 
ALVES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no 
dia (10/03/1992), estado civil solteira, profissão analista de TI, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de David Alves de Brito e de Nadir Aparecida 
Fonseca da Silva Brito.

O pretendente: GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (12/06/1996), estado civil solteiro, profissão produtor 
musical, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Nival-
do Silva Santos e de Franklileine Ferreira de Melo. A pretendente: DENISE PAMELA 
CELESTINO SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel 
Paulista - SP, no dia (09/08/1995), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose de Jesus Silva e 
de Silvana de Fatima Celestino Silva.

O pretendente: HIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Garanhuns - PE (Registrado em São João - PE), no dia (27/01/1986), estado civil 
solteiro, profissão gerente de loja, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Inaldo Soares de Siqueira e de Cicera Rodrigues de Siqueira. A pretendente: 
MARIA IRANDIR PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Tauá - CE (Distrito de Inhamuns), no dia (01/06/1984), estado civil solteira, profissão 
autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lourenço 
Lúcio Pereira e de Maria Socorro dos Santos.

O pretendente: APARECIDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Martinópolis - SP, no dia (04/03/1956), estado civil divorciado, profissão mecâ-
nico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Luiz 
dos Santos e de Josefa Maria dos Santos. A pretendente: ANA PAULA ALVES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no 
dia (22/11/1973), estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Francisco de Oliveira e de Zaira Zaida 
Ferreira de Almeida Alves.

O pretendente: DAMIÃO SANCHES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/08/1992), estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilson Sanches e 
de Maria Aparecida Manoel. A pretendente: DIANA CRUZ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/08/198 7), estado civil solteira, 
profissão doméstica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Washington Jose da Silva e de Joelma Carneiro da Cruz.

O pretendente: PASCOAL VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Lobato - PR, no dia (21/04/1957), estado civil solteiro, profissão aposentado, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dulce Vieira dos Santos e de 
Iracy Almeida dos Santos. A pretendente: ELAINE DE PAULA FERREIRA VITOR, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/11/1970), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Osvaldo de Paula Vitor e de Creusa Ferreira Vitor.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Pindobaçu - BA, no dia (03/12/1982), estado civil solteiro, profissão operador de 
estacionamento, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Caetano dos Santos e de Marinalva da Silva Santos. A pretendente: ARMINDA SANTOS 
AGUIAR, de nacionalidade brasileira, nascida em Anagé - BA, no dia (02/06/1978), estado 
civil solteira, profissão operadora de loja, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de João Santos Aguiar e de Celi Alminda Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: DAVID BEZERRA SILVA SANTOS, profissão: ajudante de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/11/2002, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Eliezer Bezerra dos Santos e de 
Roseane Maria Silva dos Santos. A pretendente: DAIANE SANTOS SOARES, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/04/2003, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Celio Lemes Soares 
e de Luciene de Souza Santos. R$ 14,55
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

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/05/1997), estado civil solteiro, profissão auxiliar geral, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cleiton de Lima e de 
Alessandra Ferreira do Nascimento. A pretendente: QUEREN MEDEIROS MATOS, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (05/06/2000), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Valter Pereira Matos Junior e de Silvana Medeiros da Cruz Matos.

O pretendente: WALTER WALLACE GUIMARÃES DO NASCIMENTO, de nacionali-
dade brasileira, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/10/1980), estado civil 
solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho 
de Walter Nascimento Custodio e de Marilene Guimarães Nascimento. A pretendente: 
TALITHA TAVARES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Mooca - SP, no dia (02/07/1993), estado civil solteira, profissão vendedora, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco de Lima Santos e de 
Elaine Maria Tavares dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: EVERTON ALVES DE SOUZA CERINO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (28/12/1979), estado civil solteiro, 
profissão porteiro, residente e domiciliado em Mauá - SP, filho de Cicero Cerino e de 
Ester Alves de Souza. A pretendente: DANIELE SANTOS GARCIA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (11/11/1984), estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Mauro Garcia Lima e de Eleuza Maria Ferreira dos Santos Garcia. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Mauá, neste Estado, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O convivente: VIRGILIO MATOS CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (15/05/1979), estado civil divorciado, profissão autônomo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Virgilio José Cardoso e de Sandra 
Alves Matos. A convivente: MILENA CALDEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (07/05/1981), estado civil solteira, 
profissão analista de customer success, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Luiz Celso da Silva Santos e de Neusa Aparecida Caldeira.

O pretendente: PASCHOAL DEL MATTO FILHO, nascido nesta Capital, Barra Funda, 
SP, no dia (15/06/1960), profissão empresário, estado civil divorciado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paschoal Del Matto e de Isaura 
Mariano. A pretendente: ANA LUCIA DE ALMEIDA, nascida em Capão Bonito, SP, 
no dia (13/02/1984), profissão advogada, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira de Almeida e de Vera 
Lucia de Almeida.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 5
6D

9-
C

39
1-

54
0C

-C
90

1.
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Aprendizagem para 
fortalecer a economia

Para trabalhos 
especializados, 
trabalhadores 
especializados

Por mais lógico que 
pareça o raciocínio, 
ainda há um longo ca-

minho a ser percorrido para 
que as empresas brasileiras 
consigam levá-lo ao pé da 
letra. No Brasil, a falta de 
adequação comportamen-
tal e de qualificação pro-
fissional são citadas como 
as principais dificuldades 
encontradas por 48% dos 
recrutadores na hora de 
contratar jovens talentos. 
O dado é de uma pesquisa 
realizada pela Catho.

Preparar os jovens para 
o mercado de trabalho é 
um desafio em um país que 
ainda luta para melhorar até 
mesmo a educação básica. 
Mas é um dos caminhos 
mais promissores para 
construir uma economia 
fortalecida, de acordo com 
a OCDE. Capacitar quem 
ainda não começou sua vida 
profissional é uma forma 
eficaz de garantir mão de 
obra com as características 
necessárias para os diver-
sos setores produtivos.

Para acelerar esse pro-
cesso e assegurar um cres-
cimento monitorado dos 
jovens foi criada, em 2000, 
a Lei de Aprendizagem. Ela 
determina que toda empre-
sa de médio e grande portes 
deve contratar aprendizes 
na faixa etária dos 14 aos 24 
anos. O foco do programa 
está no acompanhamento 
dessa primeira experiência 
profissional com uma equi-
pe multidisciplinar, além 
de oferecer aos jovens um 
vínculo de trabalho formal, 
com carteira assinada, uma 
renda fixa e todas as garan-
tias trabalhistas. 

Assim, se, por um lado, 
o Programa de Aprendi-
zagem dá às empresas a 
oportunidade de qualificar 
seus colaboradores desde 
o primeiro momento, por 
outro ele protege os di-
reitos de quem participa 
dele. Nessa outra ponta da 
relação, aliás, os ganhos são 
ainda mais significativos. 
O Programa de Aprendi-
zagem tem um forte papel 
social de inclusão. O au-
mento do desemprego no 
país é uma triste realidade 
e atinge especialmente a 
população mais nova, mais 
pobre e com menor grau de 
escolaridade. 

Os avanços da aprendi-
zagem nesse sentido são 
imensos. É por meio dela 
que um grande contingente 
de jovens consegue romper 
o ciclo de pobreza em que 
nasceu.

Não se trata de uma 

solução para todos os pro-
blemas relacionados ao 
emprego, naturalmente. Há 
outras questões envolvidas 
quando se pensa em um 
projeto que ajude a evitar 
que as pessoas fiquem sem 
trabalho. 

No entanto, ela corrige 
uma lacuna importante dei-
xada pela baixa qualidade 
do ensino e pela falta de 
condições dignas de mo-
radia, saúde e alimentação, 
por exemplo. Os resultados 
podem ser vistos conver-
sando com jovens que fo-
ram inseridos no mercado 
por meio do Programa de 
Aprendizagem. Testemu-
nhos dessa transformação 
se encontram aos montes 
no Centro de Integração 
Empresa-Escola do Paraná 
(CIEE/PR). 

De jovens que foram efeti-
vados ao final do programa a 
jovens que usaram as lições 
aprendidas para iniciar seu 
próprio sonho empreen-
dedor. Essa é, então, uma 
ferramenta fundamental 
e eficaz, mas não pode 
ficar estagnada. Afinal, 
já se completam 21 anos 
desde sua implementação. 
Outro aspecto importante 
do programa é o estímulo 
para que os matriculados 
busquem uma formação 
contínua ao longo da vida. 
Isso é feito por meio de uma 
orientação personalizada 
com psicólogos, assistentes 
sociais, instrutores e outros 
profissionais. 

Segundo um levantamen-
to do Datafolha, 43% de 
todos os jovens aprendizes 
do CIEE entre 2016 e 2017 
se matricularam em uma 
graduação. Um passo no-
tável para quem, até pouco 
tempo antes dessa oportu-
nidade, muitas vezes estava 
lidando com uma situação 
de completa vulnerabilida-
de social. A conclusão não 
chega a ser uma novidade: 
muitos jovens brasileiros só 
precisam de uma chance 
para mudar o rumo de suas 
trajetórias.

Enquanto isso, as orga-
nizações podem moldar 
aquele colaborador do zero, 
de acordo com as necessi-
dades de cargos, funções 
e quadro de funcionários. 
Quando o trabalho de in-
serção desse jovem é bem 
feito, gera-se uma identi-
ficação quase emocional 
entre as duas partes, que 
podem crescer juntas. 

Investir e contribuir para 
a melhoria de iniciati-
vas como o Programa de 
Aprendizagem é investir e 
contribuir com o futuro da 
economia brasileira.

 
(*) - É ex-presidente da OAB/PR 

e conselheiro do Centro de 
Integração Empresa-Escola do 

Paraná (CIEE/PR).

José Lucio Glomb (*)

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confiança, ou ligue para
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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 
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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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LuCAS XAVIER ALBuquERquE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/02/1998, analista de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Fernando Albuquerque e de Luciana Bernardo Xavier; A 
pretendente: ROBERTA DA SILVA XAVIER CALADO, brasileira, solteira, nascida aos 
21/09/1994, analista de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Roberto Carlos Xavier Calado e de Marines França da Silva 
Xavier Calado.

O pretendente: VITOR ARRuDA FERnAnDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/06/1998, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Durval Bento Fernandes Filho e de Adriana Cardoso de Arruda; A pretendente: 
LETICIA STEFAnIE PRImO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 17/02/1998, 
publicitária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Silvio Gomes Santos e de Lindnei Rosa Primo Santos.

O pretendente: RODRIGO SAnTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/12/1992, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Paulo de Oliveira e de Ana Lucia Barbosa dos Santos; A pre-
tendente: ELISAnDRA mARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/05/1996, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Eraldo Cordeiro da Silva e de Ivalda Maria Miguel da Silva.

O pretendente: RODRIGO DO PRADO SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/07/1987, assistente de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Donizeti Aparecido da Silva e de Nilza Maria do Prado Silva; 
A pretendente: KATIA SOFIA CASmARRInhA CAPOTE, francesa, divorciada, nascida 
aos 20/06/1993, assistente de exportação, natural da França, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Francisco Antonio Pato Capote e de Quiteria da Visitacao 
Casmarrinha Capote.

O pretendente: REGIS AGuIAR OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/07/1990, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Geraldo Carlos de Oliveira e de Rosalia Dantas de Aguiar Oliveira; A pretendente: 
CAuAnE DE JESuS SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 17/01/1994, técnica de 
enfermagem, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
João José de Souza e de Irenildes de Jesus Souza.

O pretendente: WELLInGTOn CuSTODIO CIRILO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/07/1983, supervisor técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Francisco Manoel Cirilo e de Orlanda Angelo Custodio Cirilo; 
A pretendente: CIBELE DO nASCImEnTO GOmES, brasileira, solteira, nascida aos 
08/05/1989, bancária, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em Taboão 
da Serra - SP, filha de Francisco das Chagas Oliveira Gomes e de Maria do Rosário da 
Silva Nascimento.

O pretendente: RICARDO BARBOSA SAmPAIO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/03/1984, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Faustino Rodrigues Sampaio e de Ilzeni Andrade Alves Barbosa Sampaio; A 
pretendente: mARIA JOSÉ SILVA ARAuJO, brasileira, solteira, nascida aos 19/07/1992, 
do lar, natural de Barra da Estiva - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Silva Araujo e de Osvaldina da Silva Araújo.

O pretendente: CELIO DA COSTA FERnAnDES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/10/1974, barbeiro, natural de Presidente Bernardes - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Soares Fernandes e de Luzia Conceição da Costa 
Fernandes; A pretendente: quITERIA SILVA DE LImA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 27/07/1985, cabeleireira, natural de Água Branca - AL, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Ferreira de Lima e de Edileuza Silva dos Santos.

O pretendente: nEILSOn DOS SAnTOS GuImARãES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/04/1992, vigilante, natural de Rio Real - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Nelson Alves Guimarães e de Raimunda Maria dos Santos Guimarães; A 
pretendente: ÉLIDA DELmIRO Sá, brasileira, solteira, nascida aos 04/07/1989, auxiliar 
de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Antonio Edimar Sá e de Vanda Lucia Pereira Delmiro.

O pretendente: YuRI AVILA VASCOnCELOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/05/1998, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Teixeira Vasconcelos e de Neide Avila Lopes; A pretendente: mAR-
IAnA APARECIDA SAnTAnA CAzuzA, brasileira, solteira, nascida aos 07/03/2000, 
operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Jairo Cazuza Francelino e de Andréa de Santana Cazuza.

O pretendente: GERSOn CAnDIDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1971, encarregado de manutenção, natural de Macaparana - PE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Augusto Candido e de Maria Antonia da 
Silva Candido; A pretendente: AuREA mARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
08/06/1977, de serviços domésticos, natural de Macaparana - PE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Vicente da Silva e de Maria Campos de Santana Silva.

O pretendente: AILTOn DE SOuzA BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/08/1994, ajudante de obras, natural de Casa Nova - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Alexandre Barbosa Moura e de Auzenias Edite de Souza Bar-
bosa; A pretendente: GISELE mIRAnDA OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/04/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ednaldo Gomes Oliveira e de Sueli Sousa Miranda.

O pretendente: LEAnDRO ALEXAnDRE DE ARAuJO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 05/03/1989, eletricista de rede, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ronaldo Alexandre de Araújo e de Roseli Aparecida da Silva; A pre-
tendente: nATáLIA SILVA nASCImEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 18/10/1987, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Francisco Elias do Nascimento e de Amara Maria da Conceição Silva Nascimento.

O pretendente: DAnILO DE SOuSA CORREIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/09/1995, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Benedito Correia e de Maria Luisa Camilo de Sousa; A pretendente: 
BRunA APARECIDA nunES DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1991, 
do lar, natural de Canindé - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Afonso 
Paulo de Sousa e de Antonia Solanilda Nunes Pinto.

O pretendente: mARCELO BELIzáRIO REzEnDE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/11/1972, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jair Rezende e de Maria Lúcia Belisário Rezende; A pretendente: LuCIAnA 
TAVARES DE AquInO, brasileira, divorciada, nascida aos 03/04/1978, recepcionista, 
natural de Embu - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Tavares 
de Aquino Filho e de Ambrosina de Oliveira Aquino.

O pretendente: JOSÉ DA COSTA E SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/05/1979, 
cozinheiro, natural de João Pessoa - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Luis Lázaro da Silva e de Maria Eterna da Costa Silva; A pretendente: LAuDISÉIA 
mARIAnO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 20/01/1982, professora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Laercio Antonio 
de Souza e de Joana Mariano Lima de Souza.

O pretendente: mARCOS KERmILYn mARTInS DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/04/1997, auxiliar de correios, natural de Ananindeua - PA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Marcos Armando Ramos dos Santos e de Regina 
da Rosa Martins; A pretendente: ADRIELLY RODRIGuES DE ALEnCAR, brasileira, 
solteira, nascida aos 27/03/2002, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Erik Julio Sergio de Alencar e de Antonia Zuleide 
Rodrigues de Matos.

O pretendente: CARLOS EDuARDO ARAuJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 29/08/1996, técnico em automobilística, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Rodrigo da Silva e de Antonia Regina de Araujo; A 
pretendente: IOLAnDA mATIAS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 10/03/1997, 
telemarketing, natural de Lago do Junco - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco Gomes da Silva e de Ivalda Matias da Silva.

O pretendente: JORGE OLIVEIRA SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/12/1967, conferente de mercado, natural de Nova Canaã - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Bastos dos Santos e de Isaltina Souza de Oliveira; A 
pretendente: FABIAnA DOS SAnTOS OLIVEIRA FERREIRA DE BRITO, brasileira, 
solteira, nascida aos 14/06/1991, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Ferreira de Brito e de Telma 
Lúcia dos Santos Oliveira.

O pretendente: IROn GARCIA DE JESuS, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/11/1951, 
encarregado de unidade, natural de São Francisco de Sales - MG, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Clarismina Maria de Jesus; A pretendente: IRACI DE 
AzEVEDO GOnçALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 22/02/1960, auxiliar de 
enfermagem, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Manoel Pereira de Azevedo e de Valdice Santos de Azevedo.

O pretendente: VInICIuS SALES DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/05/1990, corretor de seguro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Estevam Fernandes de Souza e de Celia Aparecida Macedo 
Sales; A pretendente: mARIAnnE SILVAnA ARAGAO, brasileira, solteira, nascida aos 
14/03/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Silvanio Francisco Aragao e de Taciana Aparecida Aragao.

O pretendente: LEOnARDO mACIEL DOTTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/05/1984, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Dotta Filho e de Marilda Leme Maciel; A pretendente: SABRInA DOS 
SAnTOS mIRAnDA TAVARES, brasileira, solteira, nascida aos 17/03/1998, técnica de 
enfermagem, natural de Mongaguá - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Aristoteles Miranda Tavares e de Noemia Batista dos Santos.

O pretendente: JOSÉ GuSTAVO munIz DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/08/1999, motorista, natural de Nova Iguaçu - RJ, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Carlos Correia de Souza e de Rosalia Aparecida Muniz; A pre-
tendente: mAnuELLY mARquES DE SOuzA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/02/2003, do lar, natural de Goiânia - GO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Edmilson Alves da Silva e de Maria Marques de Souza e Silva.

O pretendente: RODRIGO FRAnCISCO DE LIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/10/1987, motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Marinêz Francisca de Lira; A pretendente: GERCIVALDA RAPOSO 
SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 13/03/1992, cabeleireira, natural de Gavião - 
BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Osvaldo de Almeida Souza e de 
Gercina Jesus Raposo.

O pretendente: JOnAThAn FOnSECA COuTInhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/12/1997, tecnólogo em logística, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jean Pereira Coutinho e de Helaine Santos Fonseca; A 
pretendente: BIAnCA BITTEnCOuRT DO nASCImEnTO, brasileira, solteira, nasci-
da aos 28/12/2000, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Denis Alves do Nascimento e de Adriana Navarro 
Bittencourt do Nascimento.

Com a implantação 
da segunda fase do 
Open Banking, os 

clientes de bancos e de ou-
tras instituições financeiras 
já têm em suas mãos a de-
cisão de autorizar que duas 
empresas compartilhem 
alguns dados específicos 
entre elas. Mas, na prática, 
o que é preciso fazer para 
poder receber as ofertas 
com melhores preços e 
condições?

O diretor financeiro do 
Popibank, Marcelo Pereira, 
explica que a pessoa deve 
solicitar que os seus dados 
sejam compartilhados. 

“Você irá até o canal digital 
do banco (site ou aplicativo) 
em que pretende abrir uma 
conta por exemplo e lá terá 
um espaço em que poderá 
autorizar que recebam o 
seu histórico bancário, de 
crédito, ou outras informa-
ções”, diz. “Após isso, você 
será transferido para o seu 
banco atual, de onde serão 
coletados os dados. Então, 
depois de fazer o acesso com 
seu login e senha, mais uma 
vez, terá que autorizar essa 
transferência”, completa.

Todo o processo deverá 
ser realizado de forma clara 
e objetiva para o cliente, 
especificando para que fim 
e por quanto tempo suas 

Ao compartilhar os seus dados, as instituições já poderão saber 
se você é um bom pagador, por exemplo.
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Open Banking: como compartilhar 
dados e receber melhores ofertas

“Vai estimular a concorrência entre os bancos tradicionais e os digitais, que terão que oferecer 
condições cada vez melhores para o cliente, caso queiram que ele opte por contratar os seus serviços”

a vida financeira da pessoa. 
“O banco é que era dono dos 
seus dados e somente ele ti-
nha o acesso. Agora os dados 
pertencem à própria pessoa e 
ela opta por compartilhar ou 
não com quem quiser e por 
quanto tempo for definido”, 
informa Pereira.

Este compartilhamento 
deve ter um prazo de va-
lidade definido e seguir a 
LGPD, dentre outras me-
didas de segurança. Quem 
descumprir regras ou vazar 
dados será punido, podendo 
pagar multas milionárias 
e até ter todo o banco de 
dados suspenso.

Marcelo vê com bons olhos 
a chegada dessa nova fase do 
sistema bancário no Brasil. 
“Vai estimular a concorrên-
cia entre os bancos tradicio-
nais e os digitais, que terão 
que oferecer condições cada 
vez melhores para o cliente, 
caso queiram que ele opte 
por contratar os seus servi-
ços”, avalia. 

“Mas é necessário também 
que as instituições estejam 
em constante evolução. O 
sistema aberto deve estar 
sempre se atualizando para 
manter os dados protegidos, 
seguindo as regras do Banco 
Central”, conclui. - Fonte e 
outras informações: (www.
popibank.com).

informações serão compar-
tilhadas. Ele poderá ainda 
cancelar esse compartilha-
mento a qualquer momento, 
pelo mesmo meio em que 
autorizou.

Após saber do histórico 
bancário, de crédito e outras 
informações de uma pessoa, 
os bancos e instituições fi-
nanceiras conseguem ofere-
cer serviços com condições 
que atendam diretamente 
à necessidade dela. “Ao 
compartilhar os seus dados, 
as instituições já poderão 
saber se você é um bom 
pagador, por exemplo, desta 
forma poderão te oferecer 
uma opção de crédito me-
lhor”, pontua o especialista.

Ao optar por compartilhar 
os seus dados, praticamente 
todos os serviços bancários 

e/ou financeiros poderão 
chegar de forma mais van-
tajosa. “Se ele estiver preci-
sando de empréstimo com 
juros melhores, financia-
mento com boas condições 
e até ofertas de seguro ou 
aplicações mais vantajosos, 
poderá informar os seus 
dados para as instituições 
que quiser e então receber 
as propostas”, diz o espe-
cialista. 

“Assim a pessoa poderá 
ter em mãos as opções de 
instituições diferentes e 
comparar qual mais atende à 
sua necessidade”, completa. 
Antes do Open Banking, os 
bancos e instituições não 
conseguiam oferecer serviços 
personalizados para novos 
clientes, pois não tinham in-
formações suficientes sobre 
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