
Aumento do diesel, inflação subindo, disrupção contínua em fluxos 
de produtos no mundo inteiro, falta de “braço” em segmentos-chave 
em supply chain em diversos países. 2021 não foi um ano fácil para 
quem administra logística e o fluxo ordenado de seus produtos. Por 
outro lado, foi um período com alta atividade em tecnologia em 
companhias cuja missão é resolver as principais dores do segmento 
logístico. Olhando para frente, acredito que 2022 será definido por 
várias tendências que guiaram o setor neste ano e outras novas terão 
destaque.   
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Os processos de fragmentação e internacionalização da produção 
orientados pela busca de redução de custos e ganhos de competitivida-
de, condições para a participação nas Cadeias Globais de Valor (CGV), 
estiveram nas últimas décadas no centro das estratégias de empresas e 
nações. Contudo, após os últimos dois anos sob a pandemia, esse modelo 
de organização da produção e distribuição global foi inescapavelmente 
posto em xeque.  

Reavaliando a estratégia das Cadeias 
Globais de Valor

Como começar? Essa é uma das perguntas mais relevantes para 
empresas que querem mergulhar no mundo do ESG (Environmental, 
Social and Corporate Governance), que chegou para coroar o forta-
lecimento da transparência e da governança corporativa no mundo 
dos negócios, fomentando o interesse por investir em empresas 
responsáveis e que têm compromissos com a sociedade e com o 
meio ambiente.  

Como montar com sucesso uma estratégia 
concreta de ESG

Wavebreakmedia_CANVA

News@TI

PTI-BR lança curso gratuito para formação de 
profissionais de TIC

Uma grande oportunidade para estudantes de graduação, profissionais 
em transição de carreira e entusiastas da temática foi lançada nesta 
quarta-feira (6): o Programa de Talentos em Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). A inicia-
tiva inédita na região, tem como objetivo capacitar e selecionar capital 
intelectual no seguimento visando atender as demandas da instituição 
e contribuir com o desenvolvimento de novos profissionais em Foz do 
Iguaçu. O Programa será dividido em duas fases e deve seguir o formato 
de bootcamp – modelo de ensino imersivo e intensivo, por um período de 
algumas semanas, em que o principal propósito é desenvolver habilidades 
e competências profissionais de maneira ágil. O processo de bootcamp não 
exige, necessariamente, conhecimentos prévios sobre o tema pois é focado 
no desenvolvedor júnior ou pessoas sem experiência com programação. 
Desta forma, qualquer interessado, desde que tenha finalizado o ensino 
médio e/ou técnico, pode se inscrever na primeira fase do Programa, 
respeitando as diretrizes previstas no edital, disponível no endereço pti.
org.br..    Leia a coluna completa na página 6

AI/PTI-BR

Algumas evoluções da tecnologia 
são tão impactantes na vida 
das pessoas que podem ser 
consideradas disruptivas. 

Muitas vezes esse processo evolutivo 
é mais lento e gradual, “explodindo” 

e se consolidando em um determinado 
momento ao ser impulsionado por algum 
aspecto conjuntural específico. A partir 
desse ponto de ruptura, não tem mais volta, 
e nada será mais como antes. 

 
Estamos observando um bom exemplo 

desse fenômeno no segmento de paga-
mentos. Recentemente um dos principais 
fabricantes globais de terminais de cap-
tura de pagamentos foi vendido, apenas 
dois anos após ser adquirido. O que mais 
chamou a atenção nessa transação foi a 
desvalorização do ativo, que perdeu quase 
75% de seu valor nesse período. 

 
É um indicador importante de uma ten-

dência em curso, que tem obrigado alguns 
negócios a se reinventar, caso de redes ad-
quirentes e fabricantes de terminais. Com 
a virtualização dos meios de pagamento, 
os devices de captura física, as populares 
maquininhas, estão perdendo valor. 

 
Esse movimento ganhou um empurrão 

e tanto com a pandemia da Covid-19. E 
é fácil explicar as razões disso. Além de 
potencializar o e-commerce, o contexto 
trazido pelo Coronavírus favoreceu tipos 
de procedimento que não exigem contato 
físico mesmo quando realizados presen-
cialmente, por um motivo óbvio: inserir um 
cartão em um terminal e digitar nele uma 
senha, por exemplo, se tornaram caminhos 
para a contaminação. Assim, a saída passou 
a ser o débito ou crédito por aproximação, 
o chamado contactless. 

 
Outro fato relevante no contexto é o 

advento do PIX. Com o novo pagamento 
instantâneo do BC, muitas lojas peque-
nas estão abolindo a necessidade de um 

Meios de pagamento exigem 
contatos imediatos em um novo grau 
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terminal POS para seus recebimentos. 
Normalmente são comércios pequenos 
ou informais, mas não é fora do comum 
perceber essa opção mesmo em lojas de 
shopping. A transferência é feita de forma 
simples, sem o QR Code, com o vendedor 
informando o CPF (nos casos mais infor-
mais) ou CNPJ para o consumidor efetivar 
o pagamento via PIX. 

 
A escalada da virtualização que temos 

testemunhado atinge os dois lados do 
negócio: o da emissão de cartões e o da 
captura de pagamento em lojas. Em seu 
report mais recente, a Abecs (Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços) publicou que 21% das 
transações com cartões no Brasil foram 
feitas de forma não presencial em 2021. 

 
O mesmo relatório aponta que, no ano 

passado, as compras físicas sem contato 
movimentaram R$ 198,9 bilhões, o que 
representa um crescimento de 384% em 
relação ao ano anterior. Em 2021, 7,5% de 
todo o volume pago com cartões de crédito 
aconteceram dessa forma, contra 2% em 
2020. Do volume faturado por cartões no 
ano passado (R$ 2,65 trilhões), 28,5% 
foram "virtualizados", correspondendo a 
compras remotas tipo e-commerce e as 
sem contato em lojas físicas. 

Cerca de oito anos atrás, o mercado já 
falava na virtualização dos pagamentos, 
mas se tratava de algo exploratório, uma 
tendência ainda não consolidada; hoje, é 
uma realidade que vislumbra ainda mais 
avanços e envolve importantes players. 
Grandes emissores adotam políticas de 
incentivo, às vezes com medidas compul-
sórias, para a adoção de cartões virtuais 
em compras online. Há casos em que o 
número do cartão físico não pode ser mais 
atualizado. Bancos digitais têm emitido 
cartões sem número impresso. 

 
Quando falamos em uma disrupção, 

em geral ela se expande por diversos 
segmentos de negócio e estabelece novas 
conexões de exploração tecnológica. A 
Apple anunciou a transformação de seu 
iPhone em um terminal de compra, dando 
ao aparelho a possiblidade de se tornar 
mais um mecanismo desse universo do 
contactless. 

Nos EUA, o smartphone passa a ser 
usado para pagamentos via cartões de 
débito e de crédito por aproximação. 
Entre as direções para o futuro indicadas 
pela CES 2022, uma das maiores feiras de 
tecnologia do mundo que acontece em Las 
Vegas, o tema foi novamente recorrente. 
É possível dizer que chegamos àquele 
ponto em que não há mais retorno, e 
quem não estiver atento aos sinais pode 
mesmo ficar para trás. 

Os indicadores já vinham sendo dados 
pelo cenário vigente, mas a aceleração 
dos acontecimentos exige agora medidas 
muito mais imediatas de quem atua no 
mercado de meios de pagamento. Mas isso 
não é nada de outro mundo: a digitalização 
está entre nós, e, por mais que isso pareça 
paradoxal, seu potencial é quase palpável 
de tão evidente. 

 
(Fonte: Gastão Mattos é conselheiro da Câmara 

Brasileira de Economia Digital, é CEO da GMattos, 
empresa especializada em e-commerce, com foco 

em pagamentos (https://gmattos.com.br/).

Primeiros caças Gripen estão no Brasil
Os primeiros caças Gripen E de produção em série, chamados de 

F-39 Gripen pela Força Aérea Brasileira (FAB), estão no Brasil. As 
aeronaves chegaram ao país na última sexta-feira (1º), no porto de 
Navegantes (SC), e na quarta-feira (6) concluíram o primeiro voo no 
país. As aeronaves voaram do Aeroporto de Navegantes para o Centro 
de Ensaios em Voo do Gripen, na planta da Embraer, em Gavião Peixoto 
(SP). Os voos foram conduzidos por dois pilotos brasileiros da FAB, 
que realizaram treinamentos na Suécia, com duração aproximada de 
50 minutos e ocorreram conforme o planejado. Para o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista 
Junior, a chegada das duas primeiras aeronaves de produção em série 
representa um marco para a defesa do espaço aéreo nacional.   
Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Saab Press Centre

COMPETITIVIDADE

OPORTuNIDADE DO BRASIL NA CADEIA 
DE PRODuçãO MAIS SuSTENTáVEL

    Leia na página 4

Comando da Petrobras
O ex-secretário de Petróleo do 

Ministério de Minas e Energia, José 
Mauro Ferreira Coelho, foi indicado 
para ocupar a presidência da Petro-
bras. Atual presidente do Conselho da 
Pré-Sal Petróleo S.A., responsável por 
comercializar o óleo e o gás extraídos 
da camada pré-sal, Coelho foi secretário 
de Petróleo do ministério entre março 
e 2020 e outubro de 2021. Também 
foi diretor da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) e atuou na Agência 
Nacional do Petróleo por 15 anos (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/oportunidade-do-brasil-na-cadeia-de-producao-mais-sustentavel/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-04-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-04-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-montar-com-sucesso-uma-estrategia-concreta-de-esg/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/bombas-na-capital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/perspectivas-e-tendencias-para-o-setor-de-logistica/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/economia/reavaliando-a-estrategia-das-cadeias-globais-de-valor/?swcfpc=1


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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira 08 de abril de 20222

Como a nuvem pode 
habilitar o crescimento 

do seu negócio

São muitos os motivos 
que levam uma 
empresa a optar pela 
nuvem como seu 
sistema principal de 
armazenamento

Um dos pilares dessa 
tecnologia é a rapi-
dez e a escalabilidade 

oferecidos. O armazena-
mento online já é uma re-
alidade dentro das médias 
e grandes empresas, que 
veem nessa tecnologia uma 
forma de alavancar de vez 
as suas vendas.  

Segundo dados do IDC 
para Nextios sobre manufa-
tura e finanças - segurança 
em sistemas aplicativos: 
ERP, HCM e CRM, 20% 
das empresas pretendem 
acelerar a terceirização da 
operação e gestão de infra-
estrutura no curto prazo. 

Isso porque a nuvem 
permite um aumento signi-
ficativo no faturamento de 
um negócio. De acordo com 
uma pesquisa da TNS Re-
search, gestores tendem a 
faturar até 53% a mais quan-
do investem em inteligên-
cia de dados. Os números 
expressivos mostram como 
as empresas vêm usando os 
recursos da tecnologia para 
favorecer o crescimento do 
seu negócio. Com isso em 
mente, podemos destacar 
entre os principais motivos 
que levam uma empresa a 
optar pela nuvem por sua 
proporção de maior cres-
cimento:
	 •	Produtividade - Não é 

segredo para ninguém 
que a nuvem é um sis-
tema mais rápido. Por-
tanto, um funcionário 
consegue desenvolver 
mais funções em um 
único lugar. Além dis-
so, ele passa a operar 
de qualquer lugar que 
esteja. Em tempos de 
home office esse tipo de 
tecnologia é indispensá-
vel. 

  A automação de tarefas 
nunca foi tão precisa 
como agora, princi-
palmente no que diz 
respeito ao trabalho 
administrativo e geren-
ciamento de projetos ou 
marketing por e-mail, 
já que com a tecnologia 
em nuvem é possível 
fazer tudo isso em um 
processo relâmpago, 
sem perder tempo, di-
minuindo assim o tempo 
de inatividade e levando 
a economia de gastos a 
longo prazo. 

	 •	Segurança de dados 
- A segurança segue 
sendo uma dos fatores 

essenciais para uma 
empresa ter um bom 
desempenho no digital. 
Sendo assim, trabalhar 
com um provedor de 
nuvem garante que 
seus dados fiquem bem 
mais seguros do que 
se estivessem simples-
mente armazenados em 
arquivos nos servidores 
da sua empresa. 

  Uma coisa interessante 
sobre o sistema de arma-
zenamento em nuvem 
que pode ser levado 
muito em conta é que 
eles são protegidos por 
lei e obrigados a cumprir 
regulamentações de 
segurança que visam 
garantir que apenas 
firewall de extrema 
qualidade de prevenção 
de ataques cibernéticos 
e tecnologia de prote-
ção contra vírus sejam 
implementadas e atua-
lizadas sempre que for 
necessário. 

	 •	Competitividade - A 
tecnologia em nuvem 
é uma das grandes res-
ponsáveis pelo sucesso 
de um negócio. Segun-
do dados levantados 
pela Harvard Business 
Review Analytic Ser-
vices, 74% das empre-
sas atribuem sua atual 
vantagem competitiva 
a esses serviços tecno-
lógicos. Esses números 
expressivos mostram 
como a nuvem capacita 
um negócio a chegar 
em mais lugares e mais 
talentos de forma rápida 
e simplificada. 

  E qual empresa não 
gostaria de competir 
de igual para igual, não 
é mesmo? As possibili-
dades são distribuídas 
para todos os setores, 
desde a linha de frente 
que pode ter mais auto-
nomia de onde trabalhar 
até o profissional desen-
volvedor que terá mais 
facilidade para exercer 
suas funções do dia a 
dia. 

Por fim, o crescimento de 
um negócio é mais rápido 
quando essa empresa opta 
pela tecnologia em nuvem. 
A partir da utilização de 
seus mecanismos ele pode 
operar seus sistemas de 
diversos lugares e maneiras, 
além de ter mais segurança 
e poder competir de forma 
justa com outras empresas 
do seu segmento. 

(*) -  É Diretor Geral na Nextios. Com 
mais de 20 anos em tecnologia, 

passou por empresas como Politec, 
IBM e T-Systems, e é conselheiro 

em empresas de Cyber Segurança 
(https://www.nextios.com.br/).

Guilherme Barreiro (*)
Dan Cohen (*)

De acordo com dados 
do Indicador de De-
manda das Empre-

sas por Crédito da Serasa 
Experian, a demanda por 
empresas cresceu 20% no 
Brasil em janeiro de 2022, na 
comparação com o mesmo 
período de 2021. 

Pesquisa do Sebrae mostra 
que a proporção de novos 
negócios que tentaram um 
empréstimo junto aos ban-
cos oficiais passou de 18% 
para 38% somente nos últi-
mos seis meses de 2020, na 
comparação com o ano ante-
rior. Pesquisa da FGV ajuda 
a entender as principais 
dificuldades que assolam 
as PMEs quando o assunto 
é crédito. O estudo destaca 
que no país há uma lacuna 
de R$ 166 bilhões por ano 
em crédito para pequenas 
e médias empresas. 

As 17 milhões de PMEs do 
Brasil possuem um potencial 
de demanda de crédito de 
cerca de R$ 14 bilhões por 
ano. A oferta disponível hoje 
atende dois terços da neces-
sidade. Os empreendedores 
sofrem com a burocracia 
e é preciso estar com os 
documentos e balanços 
muito bem organizados para 
despertar o interesse das 
instituições financeiras.

Por outro lado, é impor-
tante lembrar que as PMEs 
são responsáveis por 27% 
do PIB, 52% dos empregos 

As fintechs conseguem viabilizar recursos financeiros com 
melhores taxas de juros para os tomadores.

Taynara Rodrigues (*)

Poder se refrescar em um dia ensolarado, sem precisar 
se locomover até um clube ou viajar até regiões litorâneas. 
Esse benefício que antes, era exclusivo para poucos, hoje 
não precisa ser mais uma realidade distante. Ter uma 
piscina em casa se tornou um investimento crescente nos 
últimos anos e, especialmente durante o isolamento social. 

Em uma demanda latente, muitos modelos despontaram 
no mercado, evidenciando que estes artigos não precisam 
ser mais considerados como itens de luxo – mas sim, opções 
completamente acessíveis. Em uma nova rotina dentro de 
casa, o setor foi um dos mais beneficiados pela pandemia. 
Segundo dados da Associação Nacional das Empresas e 
Profissionais de Piscinas (ANAAPP), o mercado gerou um 
crescimento médio de 18,7% entre 2020 e 2021 – procura 
que caracteriza o Brasil como o segundo país com maior 
quantidade de piscinas instaladas. 

São cerca de R$ 12 bilhões movimentados todo ano, jus-
tificados pelas enormes vantagens em dispor investimentos 
nesse item de lazer. Além de permitir bons momentos de 
relaxamento para a família e amigos, as piscinas também 
contribuem para a valorização do imóvel, garantindo um 
maior retorno financeiro em caso de venda ou locação. 
Uma pesquisa feita pelo portal Casa Imóveis, revelou 
que casas com piscina são de 20 a 30% mais valorizadas 
– sendo consideradas, por muitos, como fator decisivo 
para uma compra.

Por muitos anos, os modelos de concreto ou vinil foram 
os mais buscados pelos consumidores, atraídos pela diver-
sidade de tamanhos e baixo custo, respectivamente. Mas, 
a grande maioria daqueles que adquiriam tais modelos, 
acabavam notando rapidamente as consequências do 
famoso “barato sai caro”. Ambos são extremamente sus-
cetíveis a rachaduras e vazamentos pela vulnerabilidade 
do material utilizado, reduzindo o tempo de garantia do 
produto.  

Por outro lado, piscinas desenvolvidas com base na fibra 
de vidro fornecem maior durabilidade, mesmo após anos 
de uso contínuo. Sua instalação é mais veloz, podendo 
ser finalizada em um tempo médio de três a quatro dias – 
enquanto nos modelos de concreto, por exemplo, o prazo 
se estende para cerca de 90 dias. Todos esses atributos 
tornam a fibra de vidro muito mais valorizada, podendo 
ser encontradas por valores bem mais em conta do que 
as outras opções.

Em se tratando de limpeza, os modelos de concreto e vinil 
demandam um esforço maior, tanto na troca dos aparelhos 

As piscinas também contribuem para a valorização do imóvel, 
garantindo um maior retorno financeiro 

em caso de venda ou locação.

Levantamento feito pelo Sebrae, com base em dados do 
novo Caged, mostra que as micro e pequenas empresas 
(MPEs) apresentaram saldo positivo de geração de empre-
gos em fevereiro. Os pequenos negócios foram responsáveis 
por 220.066 novos postos de trabalho no segundo mês de 
2022, chegando a cerca de 67% do volume total, que inclui 
empreendimentos de todos os portes. O setor de serviços 
foi o que mais contratou entre os micro e pequenos em-
preendimentos, somando 134.024 novos empregos. Na 
sequência, a construção civil registrou a abertura de 31.517 
novos postos de trabalho. 

Entre as regiões brasileiras, as micro e pequenas em-
presas do Centro-Oeste foram as que obtiveram o melhor 
desempenho, abrindo 27 mil novos empregos a cada mil 
já existentes. A região Norte vem em seguida, com 20 mil 
contratações. Já a região Sul fechou o mês com 17 mil 
contratações. O Sudeste e o Nordeste, respectivamente, 
garantiram 14 mil e 12 mil novos postos de trabalho. Segundo 
o Sebrae, no acumulado de 2022, as MPEs criaram 304.525 
novas vagas, o que equivale a 63,5% de todo o volume de 
empregos gerados este ano (ABr).

Como as fintechs podem ajudar 
no desenvolvimento das PMEs?

A tecnologia facilita a busca por crédito para os empresários à frente das PMEs no Brasil. A demanda 
por crédito das micro, pequenas e médias empresas cresceu com a pandemia

solucionar, democratizando 
as oportunidades e incluin-
do no sistema financeiro 
pequenas empresas desban-
carizadas. Uma boa opção 
que surgiu há alguns anos é 
o empréstimo entre pares, 
ou peer-to-peer lending (em 
inglês), que é uma modalida-
de de empréstimo coletivo 
que também foi introduzido 
pelas fintechs. 

Esse serviço conecta em-
presas em busca de recursos 
financeiros a investidores 
pessoas físicas que desejam 
ter mais rentabilidade. Com 
uma análise de crédito 100% 
online, as fintechs conse-
guem viabilizar recursos 
financeiros com melhores 
taxas de juros para os to-
madores e retornos maiores 
para os investidores em 
processos sem burocracia e 
mais rápidos.

 
As oportunidades para as 

PMEs com as fintechs são 
inúmeras. Cada vez mais os 
empreendedores poderão 
obter recursos para capital 
de giro e para investimentos 
em inovação e em infraestru-
tura sem passar pelos bancos 
tradicionais, mantendo a 
capacidade de trabalho de 
suas organizações, gerando 
empregos e produzindo um 
mundo mais inclusivo hoje 
e para o futuro.

(*) - É fundador e CEO da Finpass, 
marketplace de crédito para PMEs 

(www.finpass.com.br).
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com carteira assinada e 40% 
dos salários pagos no Brasil, 
de acordo com dados do 
Sebrae. Logo, os impactos 
do endividamento dessa 
classe de empresas e a falta 
de crédito para inovação são 
sentidos pelas indústrias, 
pelas famílias e no desenvol-
vimento econômico do país. 
Impulsionar a oferta, facilitar 
o acesso e desburocratizar 
o crédito para os pequenos 
e médios empresários têm 
sido tarefas que as fintechs 
abraçaram. 

Ao promoverem inclusão 
financeira, as fintechs en-
tregam diversos benefícios 
para o mercado, entre eles 
a redistribuição do poder 
aquisitivo. Essas startups 
oferecem serviços mais seg-
mentados, logo, conseguem 
ter mais foco e direcionar 
sua expertise para uma de-
terminada solução deman-

dada. Suas estruturas mais 
enxutas também diminuem 
a burocracia, facilitando 
adaptações às necessidades 
dos clientes, assim como, 
por serem digitais, têm um 
custo menor. 

Esse conjunto de fatores 
ajudou as fintechs a crescer 
e, como consequência, o 
poder financeiro que antes 
era restrito a algumas insti-
tuições foi distribuído para 
uma nova cadeia de inovação 
em finanças, chegando mais 
fácil a quem precisa desses 
serviços. Outra transforma-
ção que as fintechs estão 
proporcionando é a inclusão 
financeira. 

O acesso a linhas de cré-
dito oferecidas apenas para 
clientes com um longo his-
tórico de relacionamento 
com os bancos é uma das 
restrições do mercado que 
essas startups agora buscam 

Como as piscinas deixaram de ser 
um item de luxo

responsáveis por filtrar as impurezas da água, quanto no 
pagamento por profissionais especializados nesse cuida-
do. Mas, no caso das piscinas de fibra de vidro, muitos 
modelos já são desenvolvidos com todas as ferramentas 
necessárias para esse tratamento. Outra vantagem são os 
preços, cada vez mais acessíveis. Não faltam opções no 
mercado, das mais simples às mais sofisticadas, atendendo 
todos os gostos, espaços e bolsos. 

Encontrar a piscina ideal para seu perfil não é mais 
uma missão impossível, tampouco luxuosa. Contudo, 
é preciso cuidado para fazer a escolha certa, pensan-
do no longo prazo. A qualidade do material é um dos 
principais pontos que devem ser considerados. Sempre 
desconfie de ofertas com preços extremamente baixos, 
pois muito provavelmente, acarretarão na entrega de 
um modelo que terá pouca durabilidade e, suscetível 
à danos. O modelo deve oferecer uma ampla garantia 
em casos de eventualidades, além de prazo ágil para 
instalação.

Ainda, é importante medir o espaço disponível para 
identificar qual modelo se adapta melhor – em prédios, 
por exemplo, piscinas sobrepostas são as mais recomen-
dadas, devido à impossibilidade de obras profundas. São 
muitos pontos a serem levados em consideração, mas 
que, quando analisados cuidadosamente, permitirão a 
escolha da piscina ideal, permitindo o conforto, diversão 
e tranquilidade que todos merecem.

(*) - É analista de marketing da Pipeline Piscinas, 
fábrica de piscinas (www.pipelinepiscinas.com.br).

pi
ov

es
em

pr
e_

C
A

N
VA

Pequenas empresas 
geram 220 mil 

empregos em fevereiro



O mundo 
virou Cloud

Na era digital - ou era 
tecnológica --, viver e 
trabalhar na nuvem 
virou o “novo normal”

Os nossos dados e in-
formações estão den-
tro de uma “espécie 

de servidor” que armazena 
arquivos e serviços diversos, 
como em um data center, 
com enorme capacidade de 
processamento e armaze-
namento de informações. O 
usuário não precisa mais ter 
esses serviços dentro da sua 
empresa fisicamente, nem 
se preocupar com a capa-
cidade, espaço, segurança, 
backups e tudo mais. 

Desde então, essa tecnolo-
gia já trouxe tantos impactos 
na vida e no comportamen-
to, que os usuários mal se 
lembram de como era a vida 
antes dela. Já se pode afirmar 
que a computação na nuvem 
é um caminho sem volta, 
principalmente após a crise 
sanitária provocada pela 
Covid-19, com a ampliação 
das necessidades digitais 
dos usuários em nível global. 

Num cenário em que as 
mais recentes inovações tec-
nológicas, aceleradas pela 
transformação digital - como 
5G, IoT (Internet das Coisas) 
e uso de IA (Inteligência 
artificial) -, são rapidamente 
absorvidas, a digitalização 
no ambiente corporativo é 
questão de sobrevivência. 
Se migrar para a nuvem já 
foi uma barreira, agora sua 
adoção representa um dos 
passos, até o mais importan-
te, para a garantia do sucesso 
do negócio, ou seja, a adoção 
do serviço na nuvem é fato 
consumado. 

O serviço na nuvem foi 
um dos principais fatores 
que proporcionou a realiza-
ção do trabalho remoto, de 
qualquer lugar do mundo, 
quando todos nós fomos 
impedidos de ir e vir, devido 
ao advento da pandemia. 
A etapa foi decisiva para a 
aceleração do teletrabalho. 
Um exemplo bem-sucedido 
potencializado durante este 
período foi a continuidade 
das atividades nos contact 
centers. 

Com as plataformas na 
cloud, as empresas conse-
guiram fazer a migração do 
atendimento ao cliente para 

o teletrabalho, adaptando-se 
de forma simples e rápida, 
permitindo escalabilida-
de e flexibilidade, que se 
traduzem em aumento na 
eficiência. 

Agora, estamos diante de 
mais um ponto de atenção, 
onde a cloud associada ao 
mundo digital conectado, 
ampliou o uso dos canais 
digitais e abriu caminho para 
a omnicanalidade, tornando 
mais rica e abundante a 
geração de dados e a cone-
xão com o atendimento do 
consumidor. 

A questão agora é como 
processar e transformar 
esses dados em informação 
para antecipar a necessidade 
do consumidor antes mesmo 
que ela exista. É indiscutí-
vel que, com a explosão da 
internet e do comércio on-
line, a medição dos dados é 
fundamental para qualquer 
tipo de operação. Ter uma 
boa análise, personalizada 
e de fácil interpretação, é 
imprescindível. 

No caso dos contact cen-
ters, é essencial ter uma 
plataforma única capaz de 
conectar todos os tipos de 
contato e histórico com o 
cliente, além de acompa-
nhar, em tempo real, suas 
interações, seja por voz, 
e-mail, SMS, rede social, 
chat, WhatsApp, entre ou-
tros. Colocar o cliente no 
centro da estratégia de 
negócios é o único caminho 
para um futuro cada vez mais 
acelerado. 

É necessário reduzir a 
complexidade tecnológica, 
eliminar as barreiras exis-
tentes entre as empresas 
que já utilizam a tecnologia e 
focar nos tópicos mais estra-
tégicos para assegurar me-
lhor qualidade e experiência 
dos seus negócios. No final, 
o maior beneficiado por todo 
esse avanço tecnológico é, 
sem dúvida, o consumidor 
que passa a ter seus hábitos 
de consumo e necessidades 
mais compreendidos pelas 
marcas. 

E estas, por sua vez, 
tornam a experiência do 
cliente muito mais agradá-
vel e eficiente ao oferecer 
produtos e serviços mais 
personalizados.

(*) - É Diretor Regional Brasil, 
GoContact (www.gocontact.com).

João Mendes (*)
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Segundo pesquisa do 
LinkedIn realizada em 
treze países, incluindo 

o Brasil, mesmo em um futu-
ro sem restrições sanitárias, 
42% dos eventos devem 
continuar virtuais, ainda que 
parte deles de forma híbrida, 
e apenas 31,5% serão feitos 
exclusivamente no formato 
presencial.

E nesse cenário, vem 
ganhando força o Live 
Marketing, também conhe-
cido como marketing de 
experiência, uma estratégia 
que usa transmissões ao 
vivo para oferecer expe-
riências diferenciadas aos 
consumidores, inclusive 
sensoriais, e engajá-los com 
as marcas, gerando também 
conversões de venda em 
tempo real.

“Um bom live marketing 
estreita o relacionamento da 
marca com o público, fideliza 
clientes, fortalece a imagem 
e a reputação da marca e ain-
da traz como resultado final 
mais vendas. Mas para que 
isso aconteça, há cuidados 
importantes na organização 
desse tipo de ação”, ressalta 
Leandro Reinaux, CEO da 
Even3, startup que simplifi-
ca a organização de eventos 
online e que registrou um 
crescimento de quase 350% 
em 2021. De olho nessa 
tendência, Leandro separou 

Transmissões ao vivo oferecem experiências diferenciadas aos 
consumidores, inclusive sensoriais.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Lucas (*)

Dia 27 de março de 2022 aconteceu a 94.ª cerimônia 
de entrega dos Oscars

Entre vários vencedores, surpresas, momentos in-
teressantes e piadas sem graça, o momento mais 
comentado foi sobre o infame tapa que o vencedor 

de melhor ator, Will Smith, deu no comediante Chris Rock 
depois de uma piada que envolvia sua esposa, Jada. Mas 
com essa polêmica, pouco se falou sobre os vencedores, 
em especial CODA, que levou para casa o tão cogitado 
prêmio de Melhor Filme, algo esperado por uns, surpre-
endente para outros, mas que de qualquer forma abre um 
precedente histórico.

CODA (chamado no Brasil de “No Ritmo do Coração”) é 
uma comédia dramática estadunidense que conta a história 
de uma jovem ouvinte, filha de adultos surdos. O filme é 

uma refilmagem do francês ‘La Famille Bélier’ (A Família 
Bélier). Apesar de ser criticado por uns por ter uma história 
considerada simples e às vezes previsível, CODA foi muito 
elogiado por uma história comovente, um elenco forte, e 
principalmente pela representatividade de seu tema.

Antes de falar da vitória de CODA no que é considerada a 
principal categoria do prêmio, é preciso comentar sobre sua 
vitória em Melhor Ator Coadjuvante, prêmio que foi para o 
ator Troy Kotsur, o primeiro ator surdo a vencer o prêmio na 
história do Oscar. Seu discurso em linguagem de sinais como-
veu tanto por sua beleza quanto por seu significado histórico.

Além de seu tema, tem mais alguns motivos que fazem a 
vitória de CODA ser algo histórico. Primeiramente, o filme 
foi indicado em somente três categorias, sendo a primeira 
vez desde “Grand Hotel” em 1932 que uma produção ganha 
Melhor Filme com menos de quatro indicações.

Além disso, sendo um filme produzido pela Apple TV, 
CODA se tornou o primeiro vencedor do Oscar de Me-
lhor Filme produzido por um serviço de streaming, uma 
corrida marcada por comentários de vários diretores de 
renome e membros da Academia que se posicionam contra 
filmes de serviços de streaming. Netflix já chegou perto 
de ganhar antes, seja em 2019 com seu filme Roma, ou 
mesmo em 2022, onde seu filme The Power of The Dog 
(Ataque dos Cães) era considerado por muitos o favo-
rito para levar o prêmio de Melhor Filme. Porém, com 
CODA, a Apple conseguiu marcar seu nome na maior 
premiação do cinema. 

Nascido em 2001 e formado em cinema pela Full Sail University, 
na Flórida, EUA, Lucas atualmente estuda Rádio e TV na Anhembi 

Morumbi. Já trabalhou em múltiplas gravações de vídeos institucionais, 
com edições de vídeos, em curtas e no NXT, o famoso programa de luta 

livre internacional.

94.ª cerimônia 
de entrega dos Oscars

Dicas para melhorar a experiência 
da sua transmissão online

Com o avanço da vacinação, alguns eventos presenciais estão sendo retomados, mas o formato online, 
que teve um crescimento de 400% na pandemia, deve continuar como tendência

na estratégia de divul-
gação e engajamento. 
Tendo identificado o 
público alvo, fica mais 
fácil elaborar peças de 
divulgação atrativas e 
assertivas e definir as 
ações de engajamento 
que serão realizadas 
durante a transmissão.

 3) Engaje o público - No 
live marketing, as pes-
soas são atraídas por 
novas experiências, 
capazes de entregar 
valor. Uma famosa 
marca de donuts, por 
exemplo, transmitiu 
ao vivo a produção do 
doce em sua cozinha 
e ainda confeccionou 
para o público um gran-
de bolo de casamento 
em forma de donut. 

  O vídeo teve mais de 
30 mil visualizações 
e aguçou o desejo de 
consumir o produto. É 
preciso entender seu 
público, para então 
poder definir ações de 
engajamento que real-
mente prendam a aten-
ção dessas pessoas e 
façam com que elas se 
sintam mais próximas 
da marca, fortalecendo 
essa relação. - Fonte 
e mais informações: 
(https://www.even3.
com.br/).
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três dicas que podem melho-
rar a experiência de um live 
marketing.
 1) Escolha a plata-

forma certa - Opte 
por uma plataforma 
segura, de qualidade, 
que tenha todos os 
recursos necessários 
e veja se ela atende 
às especificidades da 
sua ação. Algumas 
trazem a opção de per-
sonalizar a página de 
transmissão do evento. 
No live marketing, a 
escolha da plataforma 
é um dos passos mais 
importantes. 

  É preciso se antecipar 
e imaginar como o pú-
blico irá se comportar 
e reagir às estratégias 

de engajamento pla-
nejadas. A plataforma 
precisa conversar com 
o público, para que 
ele possa vivenciar a 
experiência oferecida 
em sua totalidade.

 2) Estude seu públi-
co - O live marketing 
trabalha com emoções, 
sensações e contato 
direto do público com a 
marca, seus produtos e 
serviços. Para alcançar 
esse objetivo, é preciso 
conhecer bem o públi-
co alvo da ação. E por 
isso o evento começa 
muito antes da data. 

  É interessante criar 
uma persona para 
identificar realmente 
quem se quer atingir 

Leonardo Horta (*)

A pandemia do novo Coronavírus trouxe, 
e continua trazendo, impactos negativos 
para grande parte das empresas brasileiras. 

O que se percebeu foram as mudancas 
sentidas por diversos setores da economia 
em intensidades diferentes. Mas consta-
tamos também que outras companhias se  
mostraram mais resilientes com os desafios 
impostos. Neste segundo grupo se encon-
tram as consideradas essenciais ou até 
mesmo aquelas mais afetadas pelas regras 
de isolamento social.

Os impactos foram diferentes. Enquanto 
companhias do mesmo setor conseguiram 
se destacar, outras deixaram de existir, 
reflexo da falta de estratégia de geração de 
valor. De forma resumida, o valor agregado 
é um benefício que vai além das finalidades 
da mercadoria ou do serviço comprado pelo 
consumidor. É o que empresa pode oferecer 

de diferencial ao cliente, com o objetivo de 
melhorar a experiência dele.

Com o isolamento social imposto pela pan-
demia, a falta de valor agregado das empresas 
ficou ainda mais evidente. E o que se viu, 
foi que muitas delas não conheciam de fato 
o perfil e as expectativas dos seus clientes, 
além de não conseguirem mensurar a sua 
percepção de valor.

Trazendo um exemplo simples: no mo-
mento em que foi preciso reinventar as 
maneiras de convivência, uma construtora 
preparou seus canais digitais para que a 
busca pela compra dos imóveis e o processo 
de documentação fossem feitos de maneira 
totalmente online. O investimento na expe-
riência do usuário foi possível por meio da 
digitalização de seus processos, desburocra-
tização e facilidade. 

Diante disso, mesmo com os stands de 
vendas fechados, a empresa reportou um 
crescimento de vendas sabendo aprovei-

tar o momento do mercado imobiliário de 
forma mais eficiente. Portanto, como men-
ciono, tivemos empresas que conseguiram 
rapidamente entender que precisavam se 
adaptar às novas transformações impostas 
pelo momento de mercado, e outras que 
ficaram na esperança da pandemia passar 
ou se “digladiando” com seus problemas e 
ineficiências internas.

Vivemos em um mundo exponencial e não 
podemos pensar de forma linear. Se uma 
empresa está perdendo, outra está ganhando, 
independente do tamanho dela ou se ela tem 
dinheiro ou não. Conseguiram sobreviver 
nesse período pandêmico as empresas que 
se adaptaram às mudanças impostas e uti-
lizaram como diferencial o reforço do seu 
valor agregado. 

E como está a sua empresa nesse contexto?

(*) - É sócio-fundador da Maitreya, consultoria em 
gestão e transformação empresarial brasileira.

A importância do valor 
agregado das empresas na pandemia



Leonardo Dutra (*) e Camila Chabar (**)

Mais do que entregar o que promete ou ser 
um bom produto é necessário que sua ca-
deia seja sustentável em todos as etapas, 

da captação da matéria-prima à logística reversa 
das embalagens no pós consumo.  Atender a boas 
práticas sociais, de governança e de meio ambiente, 
incluindo de clima, passaram a ser condição sine 
qua non para todo o processo de produção, inde-
pendente de qual território está sendo executado, 
vendido ou comprado. 

Esta exigência já vem sendo sentida mundialmen-
te, há alguns anos por investidores como mostra a 
pesquisa EY Global Institutional Investor Survey. 
Para atender a esta demanda do mercado que 
vem acompanhada também de uma necessidade 
por maior transparência em informações de ESG 
(Environmental,?Social and Corporate Governance, 
no original em inglês) e mudança climática, a Euro-
pa, em especial, vem se preparando para orientar 
(e exigir) este olhar compartilhado nas cadeias de 
produção. 

O chamado “selo verde”, criado em 2020, determi-
na se uma atividade econômica é ambientalmente 
sustentável. Ele é aplicado em empresas e proje-
tos e tem o objetivo de trazer informação sobre a 
atividade para o cliente, investidor, além de guiar 
investimentos públicos europeus de acordo com as 
normas ESG. 

Por meio dessa certificação, qualquer investidor, 
seja pessoa física ou jurídica, pode saber se o seu 
dinheiro está sendo aplicado em atividades que 
contribuem, de fato, com a preservação do meio 
ambiente ou, pelo contrário, que esteja sendo uti-
lizado em práticas opostas à agenda de intenções 
para a mitigação da mudança climática. 

Para colocar ou manter um produto no mercado é preciso ir além da qualidade, eficiência ou mesmo do custo. O consumidor e,  
em especial, os investidores também querem saber como e onde aquela mercadoria foi produzida  

e os critérios adotados em toda sua cadeia de produção. 

Outra regulamentação que traz a visão de respon-
sabilidade das empresas com sua cadeia é a norma 
aprovada em 2010 pelo Congresso Americano quan-
to aos minerais de conflitos (estanho, tungstênio, 
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Congo e em países vizinhos, os "DRC"). A norma 
exige que as empresas informem à SEC (Securities 
and Exchange Commission, ou Comissão de Valores 
Mobiliários Americana) sobre o uso desses minerais 
em qualquer ponto de sua cadeia.   

Do ‘E’, passando pelo ‘S’, ‘G’, e por informações de 
clima, a cobrança é para uma visão mais ampliada 
da produção e não apenas o que acontece dentro 
das paredes da empresa. Nesse sentido, o Brasil 
tem boas oportunidades com o atual cenário inter-
nacional, principalmente no agronegócio. Sendo 
um dos grandes players mundiais no setor, o Brasil 
pode ocupar um papel importante no comércio 
internacional. 

O país possui a maior biodiversidade do mundo, 
ponto crítico não apenas para o combate à mu-
dança climática, mas também para mantermos a 
alta produtividade do campo. Além disso, temos 
qualificação em pesquisas de inovação do agrone-
gócio com a visão de ESG. O desafio agora é aplicar 
essas descobertas e se adaptar quanto às regras 
das novas exigências. 

Afinal, são os atores mais preparados e adaptados 
às novas demandas que estarão mais bem posi-
cionados para o crescimento e participação nesse 
novo cenário que se configura com economias mais 
sustentáveis. Um bom exemplo de como o país está 
se adaptando no campo das normativas é a nova Re-
solução CVM 59. Ela traz a obrigação de divulgação 
de informações bem mais detalhadas sobre ESG e 
clima, e ainda obriga as empresas se justificar caso 
não tenham atividades neste sentido.  

Outras regras vêm sendo debatidas, como o Projeto 
de Lei Marcos de Direitos Humanos e Empresas (PL 
572/2022), em análise na Câmara dos Deputados. 
Pelo texto atual, o PL prevê a responsabilização 
das empresas por violações aos direitos humanos 
em suas atividades. 

Essa responsabilidade “é solidária e se estende 
por toda a cadeia de produção, incluída a empresa 
controladora, as empresas controladas, bem como 
os investidores públicos e privados, incluídas as 
subcontratistas, filiais, subsidiárias, instituições 
econômicas e financeiras com atividade fora do 
território nacional, além de entidades econômicas 
e financeiras nacionais que participem investindo 
ou se beneficiando de qualquer etapa do processo 
produtivo, inclusive quando não houver relação 
contratual formal.” 

A agenda ESG e climática está colocada e o Bra-
sil além de se preparar, tem possibilidade de boas 
oportunidades. Ter o entendimento de que esta 
demanda é benéfica não apenas para o meio am-
bienta e o social, mas também financeiramente pode 
garantir uma posição privilegiada em um mercado 
que valoriza cada vez mais as boas práticas. 

(*) É líder de consultoria na área de Mudança Climática e Sustentabilidade da EY;
(**) É gerente de Mudança Climática e Sustentabilidade da EY.

Matéria de capa
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Incentivar pequenas 
empresas é a saída para 

reaquecer economia

O empreendedorismo 
aparece de várias 
formas na vida das 
pessoas

Algumas veem a reali-
zação de um sonho, 
outras como uma 

maneira de ter mais flexi-
bilidade e gerar mais renda 
do que em um emprego 
CLT. Tem também aqueles 
que veem no empreendedo-
rismo a última alternativa 
pela crise econômica e de 
desemprego no país. 

Apesar de conhecermos 
propósitos muito diferen-
tes, todos começam da mes-
ma maneira: com a abertura 
de uma micro ou pequena 
empresa, em geral contando 
com o suporte especializado 
de um contador. De acordo 
com um estudo realizado 
pelo Sebrae, com dados da 
Receita Federal, apenas 
no primeiro semestre de 
2021 foram abertas mais 
de 2 milhões de pequenas 
empresas - número 35% 
maior do que no mesmo 
período de 2020, no início 
da pandemia. 

Ainda de acordo com o 
estudo, as microempresas 
foram as que representa-
ram maior aumento: saíram 
de pouco mais de 267 mil 
para mais de 390 mil, um 
crescimento de 46%. A 
tendência é que estes nú-
meros continuem a subir 
justamente pelo perfil do 
empreendedor que buscou 
essa alternativa para driblar 
o desemprego. 

A retomada econômica 
ainda é muito lenta e conta 
com mais uma inimiga: a 
inflação. Em 2021, a acu-
mulada dos 12 meses che-

gou ao alarmante índice de 
dois dígitos. Com o poder 
de compra reduzido, as 
famílias brasileiras preci-
sam encontrar maneiras 
de gastar cada vez menos, 
o que afeta diretamente o 
pequeno empreendedor. 

Por mais que encontre 
em sua microempresa uma 
ponta de esperança para um 
recomeço, é o que mais vai 
sentir dificuldade ao fazer 
o seu negócio sobreviver.

Uma das saídas que pode 
reduzir o problema é uma 
política tributária mais fa-
vorável para as pequenas e 
médias empresas. 

A alternativa pode ajudar 
a reaquecer a economia e 
permitir que uma parcela 
da população consiga so-
breviver de seu negócio e, 
consequentemente, colabo-
rar para a roda da econo-
mia girar de uma maneira 
mais saudável. Incentivar 
o empreendedorismo com 
a redução de impostos seria 
apenas uma das medidas 
para mudar o cenário ainda 
muito incerto para o empre-
endedor brasileiro. 

O regime diferenciado 
ao qual estão sujeitas as 
microempresas e os MEIs 
já é uma vitória para o em-
preendedor, já que é menos 
burocrático e mais barato. O 
fato é que, diante de tantas 
dificuldades causadas por 
uma série de fatores, polí-
ticas direcionadas a quem 
quer empreender precisam 
se adaptar, a fim de garantir 
saúde dos negócios e gera-
ção de mais empregos.

(*) - É CEO e co-founder do Contbank, 
banco digital especialista 

em crédito e soluções financeiras 
para empresas com atendimento feito 

por contadores.

Paulo Castro (*)

D - Vinhos e Destilados
As feiras São Paulo Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair, volta-
das para os profissionais e produtores dos segmentos de vinhos 
e destilados, será entre os dias 10 a 12 de maio, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi. Simultaneamente acontece o CICAVI - 
Congresso Internacional da Cachaça e do Vinho, que aborda temas 
como os desafios para os novos cenários de implantação de políticas 
ambientais, sociais e de governança no setor de bebidas adultas. 
A grade de palestrantes tem presença confirmada de profissionais 
brasileiros e estrangeiros. O credenciamento para os visitantes 
profissionais do setor é gratuito e pode ser feito diretamente nos 
sites: (https://www.winetradefair.com.br/) e (https://www.cacha-
catradefair.com.br/).

E - Trabalhos Universitários  
Universitários de todo país que têm uma ideia inovadora para 
solucionar problemas potencializados pela pandemia, já podem 
se inscrever no Academic Working Capital. Programa do Instituto 
TIM oferece apoio financeiro, técnico e de negócios para estudan-
tes transformarem seus trabalhos de conclusão de curso (TCC) 
em startups de base tecnológica. Podem participar estudantes de 
qualquer área da graduação, com iniciativas voltadas para soluções 
tecnológicas nas mais diversas áreas, como saúde, educação, gera-
ção de renda, tecnologia, comunicação, mobilidade, entre outras. 
Os grupos devem ter até quatro integrantes, todos da graduação e 
com pelo menos um dos membros na fase final, fazendo o Trabalho 
de Conclusão de Curso. As inscrições vão até o próximo dia 30, no 
site (awc.institutotim.org.br).

F - Segmento Automotivo 
A Peugeot mantém seu crescimento constante em vendas nos três pri-
meiros meses do ano. Foram 9.841 unidades emplacadas. O resultado 
representa um aumento de 122%, ante 2021 – um desempenho expressivo, 
especialmente, quando comparado ao cenário automotivo nacional, que 
encolheu 25%, com 376.460 carros e comerciais leves emplacados. No mês 
de março, a Marca do Leão respondeu por 3.092 veículos vendidos com 
2.3% de participação de mercado. Com essa performance, a Peugeot se 
mantém no TOP 10 na lista das montadoras que mais vendem no Brasil, 
além de ser a marca com maior crescimento percentual registrado no 
período dentro do segmento automotivo do país.

A - Pessoas com Deficiência
Com a finalidade de promover um match entre candidatos em busca de 
recolocação profissional e empresas com oportunidades para pessoas 
com deficiência, a Prefeitura de São Paulo realiza na próxima terça-feira 
(12), o mutirão de empregabilidade nas unidades Central e Interlagos 
do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Iniciativa das 
secretarias municipais de Trabalho e Turismo e da Pessoa com Defici-
ência, a 11ª edição do ‘Contrata SP - Pessoa com Deficiência’ já conta 
com mais 200 vagas de emprego para esses profissionais e reabilitados 
do INSS. São oportunidades nas áreas do comércio, serviço e de saúde 
com salários entre R$ 1.100 e R$ 2.800. Os candidatos precisam se 
inscrever pelo link (www.bit.ly/contratapcd).

B - Autos Antigos 
O maior encontro de veículos antigos do Brasil tem na programação 
duas atrações para estimular ao mesmo tempo a preservação e a 
inovação criativa de colecionadores. As competições ‘Em Busca do 
Brilho Perfeito’ e ‘Batalha dos Construtores’ vão movimentar a 7ª 
edição do Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindoia, 
que acontece entre os próximos dias 21 e 24, retomado depois de 
dois anos de pandemia. Vai reunir ao menos 1.700 veículos em uma 
área de 70 mil mil m², com 450 estandes com peças para restauração, 
memorabília, miniaturas colecionáveis, camisetas personalizadas, 
brinquedos antigos, antiguidades em geral, entre outras atrações. 
Dos carros colecionáveis, cerca de 700 estarão à venda. Saiba mais 
em: (http://encontroaguasdelindoia.com.br/).

C - Motos Elétricas
A FedEx, maior empresa de transporte expresso do mundo, anuncia 
projeto-piloto para uso de motos elétricas nas operações logísticas 
no Brasil. O objetivo é ter toda a frota de coleta e entrega de pacotes 
composta por veículos elétricos até 2040. A meta faz parte das ações da 
empresa para obter operações neutras em carbono até a mesma data. 
A FedEx está destinando mais de US$ 2 bilhões de investimento inicial 
em três áreas principais: eletrificação de veículos, energia sustentável e 
sequestro de carbono. O projeto-piloto está sendo realizado em Recife e 
Brasília, com a colaboração de duas startups: a Voltz e a Origem,  fabri-
cantes de motos elétricas. A escolha dos fornecedores também se alinha 
com a missão da FedEx de promover e apoiar o crescimento sustentável 
de pequenas e médias empresas. Saiba mais: (http://fedex.com/about).

G - Complexo Enoturístico
Os números são tão grandiosos quanto é ambicioso o projeto: a Coope-
rativa Vinícola Garibaldi está aplicando R$5.8 milhões na requalificação 
do seu Complexo Enoturístico. A proposta envolve, inicialmente, a revi-
talização física do espaço. A área atual dispõe de 1,2 mil m² e passará a 
contar com 4 mil m² para oferecer uma experiência completa e exclusiva 
de enoturismo. A estrutura terá novas salas de atendimento aos turistas 
e apreciação dos roteiros de degustação oferecidos pela casa. Áreas de 
convivência integrarão o espaço, tornando a permanência no Complexo 
mais acolhedora para o público e, também, agentes turísticos. O projeto 
tem a assinatura da arquiteta Vanja Hertcert.

H - Acesso à Educação
O Duolingo - plataforma de idiomas mais popular e app educacional mais 
baixado do mundo - e o Nubank, uma das maiores plataformas de serviços 
financeiros do mundo, firmaram uma parceria para oferecer dois meses 
gratuitos de Duolingo Plus aos clientes da plataforma de marketplace da 
empresa, que passam a ter acesso aos mais de 100 cursos em 40 idiomas 
diferentes no app. O Duolingo é sempre gratuito, mas a versão Plus oferece 
uma experiência de aprendizado com recursos extras e sem anúncios e é a 
principal forma de monetização da empresa, que tem como principal missão 
disponibilizar a educação de idiomas de qualidade de forma gratuita, diver-
tida e acessível, em todo o mundo. Saiba mais em: (www.duolingo.com).

I - DroneShow 
Após dois anos em formato 100% online devido à pandemia, a DroneShow, 
organizada pela MundoGEO, volta a ser realizada presencialmente, no Centro 
de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de maio. 
A programação terá uma feira de tecnologia com mais de 80 expositores, 
que incluem fabricantes e importadores de drones, tecnologia embarcada, 
plataformas de processamento de dados, além de prestadores de serviços, 
entidades reguladoras, universidades e startups. O foco dos debates está nas 
soluções de mapeamento, inspeções, pulverização e delivery com drones, 
além de outras aplicações nas áreas da agricultura, meio ambiente, cidades 
inteligentes, energia, infraestrutura, segurança, entre outros. Os ingressos 
já estão disponíveis no site oficial do evento: (www.droneshowla.com).

J - Teoria Musical 
A composição musical envolve diversos aspectos estruturais que definem 
e dão forma ao som que ouvimos em cada canção. Entender a estrutura de 
melodia, harmonia e ritmo é fundamental para compreender o funcionamento 
da música e sua linguagem como um todo. Tocar um instrumento e não 
conhecer a teoria por trás da prática é como falar um idioma mas não saber 
ler ou escrever. Pensando nisso, a startup Kultivi, principal plataforma de 
ensino sem custo do Brasil, oferece um curso exclusivo de Teoria Musical. 
Com videoaulas dinâmicas e objetivas de acesso ilimitado 24 horas por dia, o 
curso contempla 2,5 horas de conteúdos exclusivos que vão ajudar o aluno 
a aprimorar o conhecimento sobre escalas, compassos, figuras rítmicas e a 
escrita de notas e partituras. Saiba mais em: (www.kultivi.com).

A previsão, no entanto, 
é menor do que a di-
vulgada no primeiro 

levantamento da companhia, 
que projetava uma safra de 
288,6 milhões de toneladas. 

Com isso, o volume di-
vulgado representa uma 
redução de 6,7% (ou 19,3 
milhões de toneladas), em 
relação à projeção anterior. 
Essa queda se deve às “con-
dições climáticas adversas” 
observadas nos estados 
da Região Sul e no Mato 
Grosso do Sul, com perdas 
maiores na soja e no milho. 
“O resultado até o final desta 
safra vai depender muito do 
comportamento climático, 
fator preponderante para o 
desenvolvimento das cultu-
ras”, explica o presidente da 
Conab, Guilherme Ribeiro.

O levantamento estima 
que a área plantada total 
no país é de 72,9 milhões 
de hectares, o que repre-
senta crescimento de 4,4% 
na comparação com a safra 

A soja tem produção prevista em 122,4 milhões de toneladas, o 
que representa redução de 11,4% em relação à safra anterior.

Produção agrícola deve chegar 
a 269,3 milhões de toneladas

A produção de grãos no Brasil poderá chegar a 269,3 milhões de toneladas na safra 2021/22. O número 
é 5,4% maior do que o registrado na safra anterior, um acréscimo de 13,8 milhões de toneladas, caso se 
confirmem as expectativas anunciadas ontem (7) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
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segunda semana de abril”. No 
caso de algumas outras cultu-
ras, como é o caso do algodão, 
as condições climáticas têm 
favorecido o desenvolvimen-
to, aliadas ao ganho de área, 
“o que deve resultar numa 
produção de 2,83 milhões de 
toneladas da pluma, 19,9% 
superior à safra passada”.

Para o feijão a previsão é 
de uma safra de 3,1 milhões 
de toneladas, resultado 7,6% 
acima do registrado na safra 
anterior. A produção de ar-
roz está estimada em 10,5 
milhões de toneladas (10,5% 
inferior ao volume da safra 
passada). Deste total, 9,7 mi-
lhões de toneladas têm como 
origem o cultivo irrigado e 
0,8 milhão de toneladas com 
o plantio de sequeiro. Nas 
culturas de inverno (aveia, 
canola, centeio, cevada tri-
go e triticale), a semeadura 
ainda é incipiente e deve 
chegar com produção de 7,9 
milhões de toneladas para o 
trigo (ABr).

2020/21. “Os maiores incre-
mentos de área são obser-
vados na soja, com 4,1% ou 
1,6 milhão de hectares e, no 
milho, com 6,5% ou 1,3 mi-
lhão de hectares”, detalha a 
Conab. A soja tem produção 
prevista em 122,4 milhões de 
toneladas, o que representa 
redução de 11,4% em relação 
à safra anterior. 

Já a produção estimada 
de milho é de 115,6 milhões 
de toneladas, número 32,7% 
maior do que o registrado 
no ciclo anterior. De acordo 
com a companhia, a colheita 
da primeira safra do cereal 
“está adiantada, na segunda 
predomina a fase de desen-
volvimento e a terceira safra 
inicia o plantio a partir da 

Pagamento a pescadores 
por resíduos recolhidos do mar

A Fundação Florestal acaba de lançar o projeto ‘Paga-
mento por Serviços Ambientais Mar Sem Lixo’. A iniciativa 
contemplará pescadores artesanais de arrasto de camarão 
que coletam lixo do mar enquanto realizam a atividade 
pesqueira. Os pescadores interessados em participar de-
vem se cadastrar junto às APAs Marinhas e o chamamento 
permanecerá aberto até 5 de maio. 

A iniciativa prevê pagamentos via cartão-alimentação, 
até R$ 600, em uma primeira fase a pescadores que atuam 
nos municípios de Cananeia, Itanhaém e Ubatuba, nas 
APAs Marinhas Litoral Sul, Litoral Centro e Litoral Norte. 
O valor repassado dependerá do volume de lixo recolhido 
mensalmente pelos trabalhadores. No futuro, a ideia é 
expandir o projeto para mais municípios do litoral paulista.  

Para o recolhimento do lixo serão disponibilizados Pon-
tos de Recebimento de Resíduos Retirados do Mar. Com 
o PSA Mar Sem Lixo, será possível criar um mecanismo 
de incentivo à remoção de resíduos sólidos do ambiente 
marinho, uma vez que o lixo no mar é um problema antigo. 
Dentre os materiais frequentemente encontrados estão 
o plástico (sacolas de mercado, embalagens de produtos 
diversos), latas de bebidas, vidro, pneu, tecido dentre 
outros.  

O Projeto PSA Mar Sem Lixo é uma iniciativa da Fun-
dação Florestal em parceria com a Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental e Coordenadoria de Saneamento 

e com os municípios de Cananéia, Itanhaém e Ubatuba. 
São parceiros o Instituto Oceanográfico da USP, o Insti-
tuto de Pesquisas Ambientais e a Cetesb, Coordenadoria 
de Educação Ambiental vinculados à Sima, Colônias e 
Associações de pescadores e cooperativas de catadores. 
Mais informações: (www.fflorestal.sp.gov.br). 

Pescadores interessados em participar da iniciativa devem se 
cadastrar junto às APAs Marinhas.
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Coluna do Heródoto

O governo não espera 
uma invasão de seu 
território. Nem que 
haja alguma ameaça 
militar sobre sua 
capital. 

Há uma leve esperan-
ça que os conflitos 
geopolíticos sejam 

resolvidos pela negociação 
diplomática. As potências 
europeias não querem se 
envolver em um novo con-
flito, como a última guerra 
que ceifou a vida de milhões 
de pessoas, civis e militares. 
As cidades ainda estão sen-
do reconstruídas e muito 
dinheiro ainda vai ser gasto 
para a recuperação. 

França e Reino Unido são 
as duas maiores potências 
econômicas e militares 
da Europa. Perderam im-
portância quando o novo 
imperialismo tomou conta 
do continente. Se os povos 
falam a mesma língua, têm 
a mesma cultura, a mesma 
origem histórica, nada mais 
racional que façam parte de 
um mesmo país, sob a guar-
da de um mesmo Estado. 

É a política do lebens-
raum, ou seja do espaço 
vital. Para isso o exército das 
grandes potências se armam 
e se dispõem a conquistar o 
que o grande líder apregoa 
em suas manifestações em 
praça pública. Mas daí à 
eclosão de uma guerra é um 
longo caminho.

 
Os governos ocidentais 

ou são ingênuos ou são in-
competentes ao analisar os 
rumos que toma a Europa. 
São apenas manobras mi-
litares dizem os líderes do 
novo imperialismo. É um 
adestramento para reciclar 
as forças de defesa e de 
forma alguma se  destinam 
a invadir os países vizinhos. 
Afinal, uma ampla conferên-
cia entre as potências não só 
evitou uma nova catástrofe, 
mas autorizou que regiões 
fronteiriças fossem anexa-
das ao império. 

São mais do que estados-
-tampão. São um prolonga-
mento da política nacional 
cujo objetivo é ter todos 
os povos de uma mesma 
origem sob um só comando. 
Quem pode ser contra isso? 
É só consultar a origem his-
tórica das nações europeias 
para descobrir que muitas 

delas tem a mesma origem 
e já viveram sob o domínio 
de outros estados. 

A democracia liberal que 
insiste em delegar à popu-
lação o direito de escolher 
como quer viver, é um sis-
tema falido e que deve ser 
substituído por governos 
fortes à direita e à esquer-
da. As regiões em litígio na 
Europa tem um passado 
em comum. Nada mais jus-
to que famílias que estão 
separadas por fronteiras 
artificiais se juntem. 

A língua é a mesma. As 
bandeiras do partido nazista 
tremulam nas rua, nas pra-
ças e nas grandes manifes-
tações. França e Inglaterra 
ainda acreditam que não 
haverá guerra, que tudo 
pode ser negociado como 
na reunião de Munique. 
Nas sombras da diplomacia 
secreta, Josef Stalin e Adolf 
Hitler negociam a repartição 
da Polônia. 

Metade para  os comunis-
tas, metade para os nazistas. 
O chanceler russo Molotov 
e o alemão Ribbentrop as-
sinam um tratado de não 
agressão. Está aberta a 
porteira para que as tropas 
do Reich invadam a Polônia. 
O alvo principal é a capital 
Varsóvia. 

Os russos invadem e ane-
xam a parte oriental do país. 
Ganham tempo para trans-
ferir sua indústria bélica 
para os confins da Rússia, 
pois sabem que mais cedo 
ou mais tarde os dois arqui 
inimigos vão se enfrentar. 

Os tanques chegam à ca-
pital da Polônia depois de 
um arrasador bombardeio 
da Luftwaffe, que deixou 
muito pouco edifício de pé. 
A destruição é total. Os po-
loneses lutam como podem, 
mas sucumbem diante da 
máquina de guerra nazista. 
A ocupação de Varsóvia 
é comemorada como um 
trunfo da vitória da guerra. 

A cidade vai viver dias de 
terror cujo ápice é a resis-
tência dos judeus poloneses 
no Gueto de Varsóvia.

 
(*) -É jornalista do R7, comentarista 

da Record News e Nova Brasil 
FM, além de autor de vários livros 

de sucesso. Acompanhe-o por 
seu canal no YouTube (https://

www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Bombas na 
Capital

São Paulo, sexta-feira, 08 de abril de 2022 Negócios6

Cientistas reiteram soluções 
para o aquecimento global

O  IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change é um órgão das Nações Unidas que tem como 
objetivo principal sintetizar e divulgar conhecimentos sobre o aquecimento global, apontando suas 
causas, efeitos e riscos,  sugerindo formas de combate-lo. 

Artem Podrez_de Pexels

Vivaldo José Breternitz (*)

O IPCC acaba de divulgar mais 
um relatório, contundente e 
claro, que reafirma realidades 

que cientistas e ativistas conhecem 
há anos, mas que os governos quase 
sempre evitam admitir diretamente: ele 
deixa claro que a América do Norte e a 
Europa dão a maior contribuição para 
a crise que estamos vivendo, sendo 
os maiores emissores de dióxido de 
carbono desde a Revolução Industrial.

O relatório mostra que o norte-
-americano médio gera 16 toneladas 
de dióxido de carbono por ano deriva-
das do uso de combustível fóssil, em 
comparação com apenas 2 toneladas 
geradas africano médio. O consumo 
dos 10% das famílias mais ricas do 
mundo compreende mais de um terço 
do total global de gases que geram o 
efeito estufa, em comparação com os 
15% desses gases gerados por 50% das 
famílias mais pobres. Fica evidente que 
a crise climática é impulsionada pela 
forma como os mais ricos do mundo 
vivem, consomem e investem.

Este é um grande salto em relação 
a um relatório do IPCC publicado em 
2014, que classificou o crescimento 
populacional, forte entre os pobres, 
como um dos “mais importantes impul-
sionadores do aumento das emissões 
de dióxido de carbono”. Jogar a culpa 
sobre os pobres parece ser um argu-
mento realmente ultrapassado.

O novo relatório também é muito 
claro sobre o quanto os governos estão 

longe de cumprir os compromissos 
assumidos sob o acordo de Paris em 
2015 e reafirmados em Glasgow em 
2021, que tinham, entre outros, o ob-
jetivo de não permitir um aquecimento 
global maior que 1,5°C acima dos níveis 
pré-industriais.

O que se percebe, no entanto, é que 
caminhamos para catastróficos 3°C 
acima daqueles níveis. Em um mundo 
onde metade da população é altamente 
vulnerável à crise climática, isso significa 
desastre: ondas de calor, inundações e 
secas extremas destruirão bens mate-
riais, vidas e meios de subsistência ao 
redor do mundo. Os efeitos de quebras 
de safra, migrações e ruptura econômi-
ca devem gerar episódios de violência 
extrema, como rebeliões e guerras.

O relatório deixa claro que a fuga dos 
combustíveis fósseis é indispensável e 
que a busca de fontes alternativas de 

energia é a solução, já havendo alguns 
sinais animadores: entre 2010 e 2019 
o custo da energia solar caiu 85% e 
da eólica 55%. Baterias para veículos 
elétricos também ficaram 85% mais 
baratas, embora existam outros pro-
blemas de ordem ambiental para sua 
produção e descarte. 

Para tudo isso é necessária uma 
mobilização ampla da sociedade, pres-
sionando governos e grandes empresas 
no sentido de que abandonem a ideia 
egoísta de maximizar lucros de todos 
os tipos e voltem-se para aquilo que 
realmente é importante, o cuidado 
com o planeta. 

Pode parecer fora de moda, mas 
ainda é válido o dito de origem bíblica: 
“enquanto há vida, há esperança”.

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News @
WSO2 anuncia disponibilização geral do 
Choreo, Plataforma Digital como Serviço

@Mais do que nunca, a habilidade de criar novos produtos e ser-
viços digitais é fundamental para as estratégias de negócios na 

diferenciação de mercado, crescimento e rentabilidade. No entanto, 
essas iniciativas por vezes são pausadas devido à complexidade de 
construir uma plataforma digital e pela falta de desenvolvedores com a 
experiência necessária. A WSO2 derruba essas barreiras para inovação 
ao disponibilizar para o público o Choreo, plataforma digital como serviço 
(PaaS digital). O Choreo permite que as companhias entreguem novas 
experiências digitais ao criar e implementar serviços, integrações e APIs 
em horas ou dias, ao invés das semanas ou meses que a maioria dos 
projetos leva atualmente. A plataforma com tudo incluso exclui toda a 
complexidade da infraestrutura nativa em nuvem (cloud native) para 
que as equipes de desenvolvimento possam, pela primeira vez, criar, 
compor, colaborar, reutilizar e entregar lógica de negócio focada em 
API rapidamente (https://wso2.com/choreo.
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Jarlon Nogueira, CEO da Agregalog

Tecnologia, sem gestão, não é nada
Nas últimas décadas, nos tornamos depen-

dentes da tecnologia para facilitar nossas vidas 
diárias. Desde acordar e verificar a agenda do 
dia até seguir a melhor rota para um destino, a 
tecnologia está aí para ajudar. E não é diferente 
no setor logístico.  

Com o tempo, a área de transportes mudou 
da função de back-office que era antes para 
um impulsionador estratégico do crescimento 
dos negócios. E a tecnologia tem um papel 
importantíssimo nessa transformação. Hoje, 
as principais inovações são: 

Inteligência artificial: é a ciência e a 
engenharia de fazer máquinas inteligentes, 
especialmente programas de computador. 
Está relacionada à tarefa de usar computa-
dores para entender a inteligência humana. 
 

Machine learning: aplicação da inteli-
gência artificial (IA), fornece aos sistemas a 
capacidade de aprender e melhorar automa-
ticamente a partir da experiência. O aprendi-
zado de máquina se concentra no desenvol-
vimento de programas que podem acessar 
dados e usá-los para aprender por si mesmos. 
 

Business Intelligence: aproveita software 
e serviços para transformar dados em in-
sights que informam as decisões de negócios 
estratégicas e táticas de uma organização. 
 

Internet das Coisas: conceito de conec-
tar qualquer dispositivo à internet e a outros 
dispositivos conectados. A IoT é uma rede 
gigante de coisas e pessoas – todas coletando 
e compartilhando dados sobre a maneira como 
são usadas e sobre o ambiente ao seu redor.  
 

Blockchain: sistema de registro de infor-
mações que torna difícil ou impossível alterar, 
hackear ou enganar o sistema. É um livro digital 
de transações que é duplicado e distribuído 
em toda a rede de sistemas de computador no 
blockchain. Cada bloco na cadeia contém um 

desbravar o seu verdadeiro potencial. E, sem 
planejamento, o investimento se tornará um 
verdadeiro elefante branco dentro da empresa.  

O mais importante é ter, em primeiro lugar, 
gestão e interpretação dos dados. Será esse 
pensamento estratégico que levará a adoção 
de novos modelos de negócios e processos 
inovadores. O que, no final do dia, tornará o 
gerenciamento de cargas mais eficiente e ágil.  

O uso inteligente centraliza todos os fretes 
contratados. Isso ajuda a planejar e gerenciar 
todas as cargas com mais eficiência. O sistema 
mostra as informações de cada frete em um 
só lugar.  

A instalação de rastreadores nos caminhões 
permite o rastreamento via GPS que mostra os 
movimentos na estrada de todos os veículos 
contratados, com visão em tempo real.  

E quem trabalha com motoristas sazonais 
precisa se preocupar com o recrutamento e 
a verificação dos parceiros. Há sistemas que 
cruzam os dados dessas pessoas com diversos 
bancos de dados, realizando uma checagem 
minuciosa que leva em conta muito mais do 
que apenas antecedentes criminais, investi-
gando até a sua situação financeira. Tudo para 
mitigar os riscos no transporte. 

E todas essas movimentações são acompa-
nhadas tanto no desktop como em um aplica-
tivo. Ao oferecer uma interface direta entre o 
embarcador, o transportador e o carreteiro, 
acontece uma gestão centralizada e que traz 
tranquilidade a todos os envolvidos. 

No final das contas, além de todos os bene-
fícios mostrados acima, a utilização inteligente 
das ferramentas tecnológicas na gestão do 
transporte de cargas trará o maior ativo intan-
gível de todos: segurança, a certeza de que a 
carga chegará no destino escolhido no tempo 
certo e sem nenhuma surpresa.

(Fonte: Jarlon Nogueira é CEO da AgregaLog 
– transportadora digital que oferece soluções 

inovadoras de logística de transporte  
para a indústria) 

número de transações, e toda vez que uma nova 
transação ocorre, um registro dessa transação é 
adicionado ao livro-razão de cada participante. 
 

Mas é preciso fazer uma reflexão importante. 
Deu para perceber que as explicações acima 
descrevem apenas sistemas, ferramentas mo-
dernas e muitas vezes caras? Vistas friamente, 
elas não são tão diferentes assim de um martelo 
ou uma chave de fenda, que podem construir 
tanto uma fortaleza impenetrável como um 
casebre que vai cair ao primeiro vento. 

Muitas empresas resolvem adotar essas tec-
nologias tão inovadoras, mas sem saber como 

Google for Startups Brasil anuncia nova turma do Accelerator 
exclusivamente para startups fundadas e lideradas por pessoas negras

O Google for Startups anunciou hoje 
as empresas que formam a nova turma 
do Google for Startups Accelerator. O 
programa oferece mentorias, suporte e 
ferramentas, para ajudar startups já con-
solidadas a enfrentarem seus principais 
desafios técnicos e de produto, com foco 
em ferramentas de tecnologia e progra-

mação do Google. Ao longo de três meses, 
as empresas selecionadas contarão com 
mentorias de especialistas do Google e do 
mercado, além de benefícios, como ses-
sões personalizadas e individuais, créditos 
em produtos Google e acesso à rede de 
startups que já passaram pelos progra-
mas do Google for Startups. Observando 

amplamente, mais de 100 startups já pas-
saram pelo programa, incluindo grandes 
nomes que cresceram e se firmaram no 
mercado brasileiro, como Loggi, Nubank, 
idwall e Grupo Zap. Esta é a primeira vez 
que uma turma do programa é formada 
exclusivamente por startups fundadas e 
lideradas por pessoas negras.
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Demonstração do Resultado do Exercício para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em reais com centavos omitidos

                                                              2021                                                             2020
  NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total

Receitas 16.106.314 6.434.172 22.540.486 10.796.804 6.497.058 17.293.862
Receita com prestação de serviços 11 6.779.756 - 6.779.756 4.502.271 - 4.502.271
Receita S.U.S. - Sistema Único de Saúde 12 4.048.541 4.430.058 8.478.599 3.884.056 4.131.709 8.015.765
Receita de projetos privados 13 206.506 1.348.531 1.555.037 371.874 380.922 752.796
Receitas Eventos e Pesquisas 14 196.237 596.945 793.182 66.972 1.906.610 1.973.582
Receitas com cursos de aperfeiçoamento 15 537.572 - 537.572 699.672 - 699.672
Outras Receitas 17 950.924 - 950.924 286.407 - 286.407
Receitas financeiras 16 580.202 58.637 638.839 519.893 77.816 597.709
Atividades Voluntariado 20          369.392                    -      369.392          465.660                    -      465.660

Subtotal - Receitas Operacionais      13.669.130        6.434.172  20.103.301      10.796.805        6.497.058  17.293.862
Receitas com Prêmios        2.437.185                    -    2.437.185                    -                    -                -

Despesas     (14.615.918)       (6.434.172) (21.050.090)     (10.783.499)       (6.497.058) (17.280.557)
Salários e encargos sociais (3.091.382) (136.156) (3.227.538) (2.170.684) (78.246) (2.248.930)
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos (1.183.762) (271.426) (1.455.188) (714.544) (100.624) (815.168)
Despesas administrativas (1.120.467) (505.158) (1.625.625) (943.803) (744.767) (1.688.569)
Honorários de serviços médicos (1.591.633) (280.752) (1.872.386) (1.096.309) (135.529) (1.231.839)
Serviços prestados por terceiros (1.569.737) (70.511) (1.640.248) (1.173.261) (942.203) (2.115.464)
Despesas de convênios SUS 12 (3.096.018) (4.433.112) (7.529.130) (2.182.611) (4.168.423) (6.351.034)
Despesas com cursos de aperfeiçoamento 15 (805.270) - (805.270) (753.844) - (753.844)
Impostos e contribuições (63.931) (1.736) (65.667) (55.143) (12.003) (67.145)
Depreciações e amortizações (1.178.981) (114.498) (1.293.479) (763.605) (80.857) (844.462)
Outras despesas operacionais 17 (101.123) (615.863) (716.986) (304.860) - (304.860)
Despesas financeiras 16 (444.222) (4.960) (449.182) (159.176) (234.406) (393.582)
Despesas de Interesse Cientifico e Social - - - - - -
Atividades Voluntariado. 20         (369.392)                    -     (369.392)         (465.660)                    -     (465.660)

Resultado do Exercício        1.490.396                    -    1.490.396            13.305                    -        13.305

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores em reais com centavos omitidos)
1. Contexto Operacional: O Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia -
IPEPO, foi constituído em 13 de junho de 1990 sob a forma de entidade sem fins lucrativos,
com caráter científico, cultural e social que desenvolve Prestação de Serviços
Oftalmológicos e Projetos Assistenciais e amplos programas de Oftalmologia Preventiva e
Social, incluindo a formação de recursos humanos na assistência oftalmológica em nível
secundário e terciário, oferecendo instalações necessárias para a realização de pesquisas
operacionais de saúde pública aplicada às doenças oculares. Convênios Públicos: Man-
tem Convênio SUS com a Secretaria Municipal da Saúde para atendimentos de Consultas,
Exames e Cirurgias na Filial Unidade SUS - Vila Carmosina. Início dos atendimentos
ambulatoriais no mês de maio de 2021 em sua nova unidade situada à Rua Porto Xavier nº
85, atendendo os pacientes da região leste, conforme a nova FPO unificada. Com a
Secretaria Estadual de Saúde para Atendimentos Clínico e Cirúrgico no Ambulatório de
Especialidades NGA Várzea do Carmo, localizado no bairro do Cambuci, nas
subespecialidades de Retina, Catarata e Glaucoma realizando a média mensal de 163
cirurgias e 770 procedimentos e o Projeto Teleoftalmologia tratamento de pacientes diabé-
ticos e hipertensos atendidos em Unidades Básicas de Saúde localizadas na região Norte,
Sul e Leste de SP, composto por exames de Retinografia (laudados via web) e se diagnos-
ticado necessidade, procedimentos cirúrgicos de catarata, retina, injeção antivgef e laser,
realizando a média mensal de 50 Cirurgias e 700 procedimentos. Projetos Privados:
Unidade Centro Cirúrgico Vila Clementino produz a média mensal de 378 cirurgias a
pacientes de Operadoras de Saúde, Contratos, Parceiros, Particulares, Médicos Externos
e SUS que necessitam de estrutura e equipamentos de última geração. Na área de ensino
promove anualmente grade com Cursos de Atualização para Oftalmologistas; Residência
Médica CBO/MEC (prova SUS) e Estágio (fellows) nas especialidades de Catarata, Retina,
Imagem, Business Administration e Pesquisadores na Área de Oftalmologia com estágio na
Universidade John Hopkins (EUA) parceria Fundação Lemann. A Entidade possui os
principais títulos e certificados, e consequentemente, a isenção das contribuições
sociais: Título de Utilidade Pública Estadual: Decreto 9.728 de 03.09.1997 – validade 06/
04/2022; Título de Utilidade Pública Municipal: Decreto 37.162 de 06.11.1997 – validade
29/05/2023. CEBAS – Certificado de Assistência Social na Área da Saúde: Deferido em
13/12/2018 com validade de 14 de março de 2019 a 13 de março de 2022 – Protocolo de
renovação nº 25000.184422/2021-92. Período de 14/03/2011 a 13/03/2016 está em análise
pelo Ministério da Saúde. Qualificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria
do Estado de Saúde de São Paulo. As demonstrações foram elaboradas com base na lei
12.101, que regulamentava a imunidade do art. 165, parágrafo sétimo, da Constituição
Federal de 1988, A lei 187/2021 que dispõe sobre a certificação das entidades e regula os
procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social já está em
vigor desde o dia 17/12/2021, será aplicado como base para o exercício do ano de 2022.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Declaração de Conformidade: As de-
monstrações contábeis, autorizadas para emissão em 04/03/2022 foram elaboradas e
estão sendo apresentadas em conformidade com as 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 as
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Reso-
lução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 – relativa a Entidades Sem
Finalidade de Lucros. Bases para Elaboração das Demonstrações Contábeis: As demons-
trações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e
foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis para venda,
exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir. Prin-
cipais Diretrizes Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem os saldos
do caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financei-
ras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de
encerramento dos exercícios e possuem vencimentos inferiores à 90 dias ou sem prazo
para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança
de valor conforme nota. nº 03. b) Aplicações Financeiras – São registradas pelos valores de
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem
o seu valor de mercado ou de realização. c) Créditos A Receber: O saldo de créditos a
receber é demonstrado líquido da provisão para devedores duvidosos, sendo esta consti-
tuída com base na análise do nível de perdas históricas e no conhecimento suficiente para
cobrir perdas na realização dos créditos. d) Estoques: Avaliados pelo custo médio de
aquisição, inferior ao valor de realização conforme nota explicativa nº 05. e) Imobilizado e
Intangível: Demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos das respectivas deprecia-
ções/amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear com base no prazo de vida
útil desses ativos conforme nota explicativa nº 07. Quando há indicação de perda relevante
do valor recuperável de algum bem é constituída provisão de perdas. f) Passivo Circulante
e Não Circulante: Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais
incorridos até as datas dos balanços. g) Provisão de férias: Constituída com base na

remuneração dos colaboradores, incluindo as férias vencidas e proporcionais acrescidas
dos encargos sociais correspondentes. h) Provisão para Contingências: Atualizada até as
datas dos balanços pelo montante provável de perda, sendo observada a natureza de cada
contingência com base na opinião dos assessores jurídicos da Entidade. Os fundamentos
e a natureza da provisão para contingências estão descritos na nota explicativa n° 06. i)
Apuração do Resultado do Exercício - Receitas e Despesas: As receitas e as despesas
são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As receitas de
serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes
aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da existência de
contrato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja fixado e
determinado e (iv) o recebimento seja provável. j) Demonstrações do Fluxo de Caixa: As
demonstrações do fluxo de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com
a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demons-
tração do fluxo de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). k)
Reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados, utilizando-
se o método indireto. l) Recursos Públicos - Os recursos públicos recebidos são aplicados
especificamente no custeio dos projetos destinados em Ações de Oftalmologia. m) A
Entidade segrega os recursos próprios (Sem Restrição) dos recursos vinculados a projetos
públicos e privados (Com Restrição), atendendo às disposições da norma de contabilidade.
n) Renúncia Fiscal – A Entidade considera como renúncia fiscal as contribuições não pagas
da COFINS e Quota Patronal do INSS. Os valores são calculados e demonstrados confor-
me nota explicativa nº 19. Trabalho Voluntário - Os trabalhos voluntários, suportados pelos
Termos de Adesão do Voluntariado, são quantificados com base na atividade do voluntário,
o volume mensal de horas e o custo hora calculado com base nas médias das remunera-
ções praticadas pelo mercado. O valor do trabalho voluntário é registrado mensalmente na
receita e despesa ou projeto, dependendo da área de atuação do voluntário, conforme nota
explicativa nº 20.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e Bancos          2021          2020
Caixa operações próprias 3.038 5.541
Bancos operações próprias - ADM 14.320 26.135
Bancos operações próprias - Centro Cirúrgico 18.780 115.934
Total de Caixa e Bancos - sem restrição 36.138 147.610
Bancos operações vinculadas - Convênio Várzea do Carmo 224.668 241.265
Bancos operações vinculadas - Convênio Teleoftalmologia SES 142.676 171.883
Bancos operações vinculadas - Cursos Tx Pós Graduação 35 -
Caixa operações vinculadas - 311
Total de Caixa e Bancos - com restrição 367.379 413.459
Aplicação Financeira          2021          2020
Operações próprias - ADM 5.934.774 7.889.971
Operações próprias - Centro Cirúrgico 99.753 -
Operações próprias - Unidade Sus - Hora Certa (*) 268.214 -
Operações próprias - Unidade Sus - Vila Nova Carmosina 2.979 -
Operações próprias - Cursos 79 -
Total de Aplicações Financeiras - sem restrição 6.305.799 7.889.971
Convênio Teleoftalmologia - SES 34.106 78.571
SIMASP 75.142 623.120
Projetos Privados 151.587 709.872
Congresso Panamericano 918 436
Convênio Várzea do Carmo - SES 156.221 76.123
Cursos - Tx Pós Graduação 435.703 -
Total de Aplicações Financeiras - com restrição 853.677 1.488.122
Recursos a devolver - Convênio Várzea do Carmo 1.521.713 1.484.770
Total de Aplicações Financeiras -
   Vinculados a Projetos a devolver 1.521.713 1.484.770
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 9.084.706 11.423.932
(*) Unidade Sus - Hora Certa - SMS - Atendimentos até setembro de 2020.
Aplicações Financeiras: Referem-se a aplicações em Certificado de Depósito bancário -
CDB com rendimento de 100,00% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
4. Créditos a Receber          2021          2020
Prêmios a Receber 2.106.526 -
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo -
  Unidade SUS - Hora Certa - SMS (*) 632.140 -
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo -
  Unidade SUS - Vila Carmosina 834.623 683.183
Valores a Receber de Projetos 609.018 303.529
Convênios Planos de Saúde 648.942 393.313
Pessoas Físicas 625.628 275.007
Total Créditos a Receber - sem restrição 5.456.877 1.655.032

         2021          2020
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Várzea do Carmo SES 16.201 23.532
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Teleoftalmologia SES 191.635 82.628
Projetos Privados 321.250 19.244
Total Créditos a Receber - com restrição 529.086 125.404
Total Créditos a Receber 5.985.963 1.780.436
(*) Unidade Sus - Hora Certa - SMS - Atendimentos até setembro de 2020.
5. Estoques          2021          2020
Material Médico 483.190 347.940
Medicamentos 28.152 18.518
Estoques - sem restrição 511.342 366.458
Material médico - Convênio Teleoftalmologia - SES 115.761 70.893
Medicamentos - Convênio Teleoftalmologia - SES 53.559 52.008
Material médico - Projetos Privados 23.578 29.002
Medicamentos - Projetos Privados 151 151
Material médico - Convênio Várzea do Carmo 123.055 106.894
Medicamentos - Convênio Várzea do Carmo 42.014 93.234
Material médico - SIMASP - 19.606
Medicamentos - SIMASP 1.570 -
Estoques - com restrição 359.688 371.788
Total Estoques 871.030 738.246
6. Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais: A Entidade no curso normal de
suas Operações, figura como ré em processos judiciais de natureza cível, fiscal, trabalhis-
ta e previdenciária em diversas instâncias, ajuizados e conhecidos nas datas de encerra-
mento das demonstrações contábeis. A Administração adotou como procedimento a cons-
tituição de provisão com base em vários fatores, incluindo a opinião dos seus assessores
jurídicos e a análise das demandas judiciais pendentes. Em 31 de dezembro de 2021 e
2020, foi efetuada a apresentação dos depósitos judiciais relativos aos processos em
discussão com as respectivas provisões contábeis. Os valores provisionados e conside-
rados suficientes pela Administração, validados pela Assessoria Jurídica da Entidade para
a cobertura de prováveis perdas nos processos em andamento, estão apresentados como
segue:

         2021          2020
Depósitos judiciais 2.398.779 2.354.496
Total –Ativo 2.398.779 2.354.496
Previdenciário (*) (2.398.779) (2.354.496)
Total – Passivo (2.398.779) (2.354.496)
Refere-se a Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos - NFLD de atuações do INSS
contestando a descaracterização pela Entidade do vínculo empregatício dos seus coope-
rados e prestadores de serviços médicos. Foram corrigidas as variações monetárias e
apropriadas em contas do resultado no grupo de receitas financeiras o montante de
R$ 44.283 (em 2021) e R$ 27.689 (em 2020) e despesas financeiras no montante de R$
44.283 (em 2021) e R$ 27.689 (em 2020), conforme segue nota explicativa nº20. A
Administração com base na opinião dos seus consultores jurídicos avalia todos os proces-
sos que figura como parte.  Consoante o CPC 25, são provisionados valores com perda
provável, e quando o risco de perda é possível, apenas informado em notas.  Em 31 de
dezembro de 2021 o risco perda possível de natureza fiscal em R$ 2.250.855, em natureza
cível de R$ 79.800 e natureza trabalhista de R$ 68.124. Para o processo fiscal, por
prudência corresponde aos valores depositados em juízo e em contingências.
7. Imobilizado e Intangível 2021       2020

Depreciação/
Taxa Amortização

Imobilizado   Anual       Custo   Acumulada     Líquido   Líquido
Edifícios 4% 1.559.164 (532.864) 1.026.300 1.088.662
Instalações 10% 88.964 (88.651) 313 836
Máquinas e Equipamentos 10% 537.886 (272.897) 264.989 264.998
Equipamentos Médicos 10% 5.608.387 (1.919.590) 3.688.797 3.129.196
Aparelhos e
  Instrumentos Cirúrgicos 10% 692.286 (548.355) 143.931 164.743
Móveis e Utensílios 10% 440.550 (245.923) 194.627 132.241
Equipamentos de Telefonia 20% 7.736 (3.290) 4.446 5.031
Equipamentos de Informática 20% 368.379 (254.813) 113.566 43.717
Benfeitorias em
  Imóveis Terceiros 20% 3.080.405 (1.162.715) 1.917.690 1.386.174
Subtotal 12.383.757 (5.029.098) 7.354.659 6.215.598
Intangível
Software 20% 637.823 (630.638) 7.185 82.839
Subtotal 637.823 (630.638) 7.185 82.839
Total Geral 13.021.580 (5.659.736) 7.361.844 6.298.437
A movimentação do ativo imobilizado e intangível, líquido, é demonstrada como segue:
No exercício de 2021, não houve indicação de perdas por desvalorização dos bens
identificados ao valor recuperável (impairment). Foram realizados investimentos em equipa-
mentos médicos e benfeitorias na unidade da Rua Borges Lagoa.

         2020                                                            2021
Trans-

Custo:        Saldo    Adições      Baixas ferência        Saldo
Edifícios 1.559.164 - - - 1.559.164
Instalações 88.964 - - - 88.964
Máquinas e Equipamentos 500.252 45.458 (7.824) - 537.886
Equipamentos Médicos 4.553.554 1.366.172 (311.339) - 5.608.387
Aparelhos e Instrumentos
  Cirúrgicos 692.286 - - - 692.286
Móveis e Utensílios 353.509 94.925 (7.884) - 440.550
Equipamentos de Telefonia 7.736 - - - 7.736
Equipamentos
  de Informática 272.835 95.544 - - 368.379
Benfeitorias em
  Imóveis Terceiros 2.089.095 991.310 - - 3.080.405
Software 632.063 5.760 - - 637.823
Subtotal 10.749.458 2.599.169 (327.047) - 13.021.580
(-) Depreciação
  Acumulada (4.451.021) 84.710 (1.293.479) 54 (5.659.736)
Total 6.298.437 2.683.879 (1.620.526) 54 7.361.844
8. Fornecedores, Servicos Médicos e Contas a Pagar          2021          2020
Fornecedores 499.221 333.398
Fornecedores - Unidade SUS - Vila Carmosina - 42.109
Fornecedores - Unidade SUS - Hora Certa (*) 27.550 -
Total Fornecedores - sem restrição 526.771 375.507
Fornecedores - SIMASP 62.163 74.870
Fornecedores - Convênio Teleoftalmologia - SES 1.929 7.169
Fornecedores - Convênio Várzea do Carmo - SES 185.837 108.002
Fornecedores - Projetos Privados 6.998 9.300
Total Fornecedores - com restrição 256.927 199.341
Total de Fornecedores 783.698 574.848
Administrativo 171.298 72.480
Cursos 29.409 27.245
Centro Cirúrgico 84.917 45.895
Unidade SUS - Hora Certa - SMS (*) 63.394 -
Unidade SUS - Vila Carmosina 168.665 123.327
Total Serviços Médicos - sem restrição 517.683 268.947
Projetos Privados 21.787 18.010
Convênio Teleoftalmologia - SES 58.619 48.254
Convênio Várzea do Carmo - SES 127.292 126.642
Total Serviços Médicos - com restrição 207.698 192.906
Total Servicos Medicos 725.381 461.854
Prestador de serviços a pagar 35.772 9.368
Outras contas a pagar 3.589 -
Seguros a pagar 2.775 -
Total Outras Contas a Pagar - sem restrição 42.136 9.368
Prestador de serviços a pagar - 1.000
Outras contas a pagar - 271.165
Total Outras Contas a Pagar - com restrição - 272.165
Total Outras Contas a Pagar 42.136 281.533
(*) Unidade Sus - Hora Certa - SMS - Atendimentos até setembro de 2020.
9. Verbas de Projetos e Parcerias a Realizar          2021          2020
Projeto Paof M. Higashi - 1.306
Curso Catarata 144.000 -
Fundação Lemann 268.042 -
Taxa Pós-Graduação 27.995 27.995
Pós Graduação - EPM - 102.399
Protocolo Serosa 1.650 -
Total Verbas de projetos a realizar - sem restrição 441.687 131.700
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2012 (a) 1.414.447 1.377.504
Secretaria Estadual de São Paulo - Várzea do Carmo 2013 (a) 107.266 107.266
Total Verbas de Convênio em analise - com restrição 1.521.713 1.484.770
Convênio Teleoftalmologia SES (b) 1.200.284 -
Projeto Amazônia (c) 67.224 3.385
Congresso Panamericano Retina 919 2.186
Projeto Global Award 45.496 157.864
Projeto Leber 17.463 16.782
Congresso SIMASP 2020 / 2019 72.559 626.717
Protocolo APL 303 (d) 5.322 101.792
Estudo Inteligencia Artificial 62.348 95.040
Protocolo Zaltrap x Eylia EMD 13.757 -
Protocolo EYESIGHT 863 -
Protocolo APL 304 (d) 13.492 -
Protocolo Iverik 18.722 -
Protocolo Velodrome (WR42221) 2.126 -
Outros Projetos Privados - 600.613
Total Verbas de Projetos e Conênios a Realizar
  - com Restrição 1.520.575 1.604.380
(a) Referem-se a Parceria n. 01/2011 celebrado em 19 de janeiro de 2011 com a Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo visando a execução de atividades concernentes ao
Sistema Único de Saúde SUS/SP para despesas com custeio de atendimento em oftalmo-
logia no Ambulatório da Várzea do Carmo. De 2011 até novembro de 2013, embasada em
Parecer Legal, O IPEPO passou a definir como critério contábil com base na remuneração
do valor contratado e não como Parceria. Em razão deste entendimento, a entidade aguar-
da a aprovação de suas prestações de contas perante os órgãos competentes. (b) Refe-
rem-se a verbas recebidas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo que serão
empenhadas em Ações de Oftalmologia, conforme Termos de Convênios firmados com o
Estado. (c) Projeto Amazonas: Oncologia Ocular: atividades de assistência, ensino e pes-
quisa em Manaus. (d) Protocolo Apellis Derby 303 e Oasks 304 - O estudo de Apellis é feito
em conformidade com todas as exigências regulatórias aplicáveis, integrando registros
para o desenvolvimento clinico de APL – 2 para Degeneração Macular Relacionada à Idade
(DMRI neovascular e atrofia geográfica (AG).

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em reais com centavos omitidos
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continua ...

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em reais com centavos omitidos

Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em reais com centavos omitidos
                                                              2021                                                             2020

Atividades Operacionais   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Resultado líquido 1.490.396 - 1.490.396 13.305 - 13.305
Depreciação/Amortizações 7 1.178.981 114.498 1.293.479 763.605 80.857 844.462
Provisão para contingências / Depósitos Judiciais 6 44.282 - 44.282 27.689 - 27.689
Provisão de férias e encargos sociais          116.895           (18.845)        98.049            (1.770)            41.347        39.578

2.830.555 95.652 2.926.207 802.830 122.205 925.035
Variação de ativos e passivos operacionais
Créditos a receber (3.801.845) (403.682) (4.205.527) 655.776 12.769 668.545
Estoques (144.884) 12.100 (132.784) 63.658 (26.172) 37.486
Adiantamentos a funcionários e terceiros 485.541 22.495 508.035 146.985 24.246 171.231
Despesas Antecipadas (16.293) (5.048) (21.342) - - -
Fornecedores 151.264 57.586 208.850 158.668 (93.167) 65.501
Servicos Medicos 248.736 14.792 263.528 (361.439) (15.568) (377.007)
Encargos sociais a recolher 24.674 1.943 26.617 9.676 (9.274) 402
Impostos e contribuições a recolher 24.236 (5.893) 18.343 (6.375) (2.276) (8.650)
Verbas de projetos e parcerias a realizar 309.987 (46.862) 263.125 (59.296) (79.410) (138.706)
Bens adquiridos de recursos restritos
  e bens doados de equipamentos 275.752 170.536 446.288 (121.796) 39.419 (82.377)
Contas a pagar            32.768         (272.167)     (239.398)            (6.123)          204.651      198.528

      (2.410.063)         (454.201)   (2.864.264)          479.736            55.218      534.953
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais          420.492         (358.549)        61.943        1.282.566          177.422    1.459.988
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Compra de ativo imobilizado 7 (2.394.682) (289.197) (2.683.879) (2.089.516) (152.534) (2.242.050)
Baixa de ativo imobilizado 7          322.829              4.164      326.993            86.439            32.257      118.696

Caixa líquido usado nas atividades de investimento       (2.071.854)         (285.033)   (2.356.886)       (2.003.077)         (120.276)   (2.123.353)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Correção dos depósitos judiciais 6           (44.282)                    -       (44.282)           (27.689)                    -       (27.689)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento           (44.282)                    -       (44.282)           (27.689)                    -       (27.689)
Variação do caixa e equivalente de caixa       (1.695.644)         (643.582)   (2.339.226)         (748.200)            57.146     (691.054)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3 8.037.581 3.386.351 11.423.931 8.785.781 3.329.205 12.114.986
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3        6.341.936        2.742.769    9.084.705        8.037.581        3.386.351  11.423.931
Variação do caixa e equivalente de caixa       (1.695.644)         (643.582)   (2.339.226)         (748.200)            57.146     (691.054)

Ajuste de
Patrimônio  Exercicios Resultado

  NE        Social  Anteriores do Exercício          Total
Em 31/12/2019  12.559.847                -     2.688.882 15.248.729
Resultado do exercício - - 13.305 13.305
Transferência do resultado   2.688.882                -    (2.688.882)               -
Em 31/12/2020  15.248.729                -          13.305 15.262.034
Resultado do exercício - - 1.490.396 1.490.396
Transferência do resultado        13.305                -         (13.305)               -
Em 31/12/2021  15.262.034                -     1.490.396 16.752.430

                                                              2021                                                             2020
Ativo   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 12.471.340 3.690.967 16.162.307 10.689.504 3.960.412 14.649.916
Caixa e Equivalentes de Caixa 6.341.936 2.742.769 9.084.706 8.037.581 3.386.351 11.423.932
Caixa e Bancos 3 36.138 367.379 403.517 147.610 413.459 561.069
Aplicação Financeira 3 6.305.799 853.677 7.159.476 7.889.971 1.488.122 9.378.093
Aplicação Vinculados a verbas sob analise 3 - 1.521.713 1.521.713 - 1.484.770 1.484.770
Realizáveis 6.129.404 948.197 7.077.601 2.651.923 574.061 3.225.984
Créditos a receber 4 5.456.877 529.086 5.985.963 1.655.032 125.404 1.780.436
Adiantamento a funcionários 5 135.923 53.165 189.088 133.445 54.909 188.354
Adiantamento a terceiros 5 9 - 9 488.028 20.750 508.778
Despesas antecipadas 5 25.254 6.258 31.512 8.960 1.210 10.170
Estoques 6 511.342 359.688 871.030 366.458 371.788 738.246
Não Circulante 8.977.953 782.670 9.760.623 8.040.799 612.134 8.652.933
Depósitos judiciais 7        2.398.779                    -    2.398.779        2.354.496                    -    2.354.496

2.398.779 - 2.398.779 2.354.496 - 2.354.496
Imobilizado
Tangiveis 8 6.572.664 781.995 7.354.659 5.605.219 610.379 6.215.598
Intangiveis - Licença de uso Softwares 8              6.510                675         7.185            81.084              1.755        82.839

       6.579.174          782.670    7.361.844        5.686.303          612.134    6.298.437
Total do Ativo      21.449.293        4.473.637  25.922.930      18.730.303        4.572.546  23.302.848

                                                              2021                                                             2020
Passivo e Patrimônio Líquido   NE Sem restrição Com restrição           Total Sem restrição Com restrição           Total
Circulante 1.940.984 3.690.967 5.631.951 1.032.424 3.960.411 4.992.835
Fornecedores 9 526.771 256.927 783.698 375.507 199.341 574.848
Servicos Medicos 9 517.683 207.698 725.381 268.947 192.906 461.854
Obrigações trabalhistas e sociais 10 63.673 21.336 85.009 38.999 19.393 58.392
Obrigações tributárias 11 58.953 15.546 74.499 34.717 21.438 56.156
Outras contas a pagar 9 42.136 - 42.136 9.368 272.165 281.533
Provisões de férias 12 290.080 147.173 437.253 173.185 166.018 339.203
Projetos Privados 13 441.687 - 441.687 131.700 - 131.700
Verbas de projetos e parcerias a realizar 13 - 1.520.575 1.520.575 - 1.604.380 1.604.380
Verbas sob análise 13 - 1.521.713 1.521.713 - 1.484.770 1.484.770
Não Circulante 2.755.879 782.670 3.538.549 2.435.845 612.134 3.047.979
Provisão para contingências 7        2.398.779                    -    2.398.779        2.354.496                    -    2.354.496

2.398.779 - 2.398.779 2.354.496 - 2.354.496
Bens doados de equipamentos 356.205 - 356.205 - - -
Bens adquiridos com recursos restritos                896          782.670      783.566            81.348          612.134      693.482

357.101 782.670 1.139.771 81.348 612.134 693.482
Patrimônio Liquido
Patrimônio Social      16.752.430                    -  16.752.430      15.262.034                    -  15.262.034

     16.752.430                    -  16.752.430      15.262.034                    -  15.262.034
Total do Passivo e Patrimônio Líquido      21.449.293        4.473.637  25.922.930      18.730.303        4.572.546  23.302.848
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You Inc Incorporadora e Participações S.A.
NIRE 35.300.393.775 - CNPJ/ME 11.284.204/0001-18

Companhia Aberta
Edital de Convocação - AGO/E a serem Realizadas, Cumulativamente, em 29/04/2022

Ficam os acionistas da (“Companhia”) convocados para as AGO/E, a serem realizadas, cumulativamen-
te, em 29/04/2022, às 10hs, na cidade de SP/SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, 
conjunto 41, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: Em AGO: (i) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demons-
trações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do Comitê 
de Auditoria da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021. (iii) deliberar sobre a remuneração 
global dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31/12/2022; Em AGE: 
(i) aprovar os contratos individuais que contem, em suas cláusulas pactuadas, instrumentos de remune-
ração variável de longo prazo atrelados a emissão de ações, opções ou incentivos atrelados a valoração 
da Companhia. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à disposição na sede 
da Companhia, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.br/) e da 
CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. Os acionistas que optarem por participar 
presencialmente ou por procurador devidamente constituído deverão comparecer às AGOE munidos 
dos seguintes documentos: (i) documento de identidade e, se for o caso, (ii) instrumentos de mandato 
para representação do acionista por procurador, outorgado na forma da legislação, inclusive o artigo 126 
da Lei n.º 6.404/1976. SP, 29/03/2022. A Administração, You Inc Incorporadora e Participações S.A.

AK 24 - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/ME nº 13.149.157/0001-25 - NIRE nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Aos 25 dias de março de 2022, às 15:00horas, na sede social da AK 24 -
Empreendimentnos e Participações S.A., situada na Alameda Santos nº 960, 19º andar/parte, Edifício
CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. Convocação e Presença: Dispensada as forma-
lidades de convocação, face à presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social da
Companhia, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa: Presi-
dente - André Kissajikian, Secretário: Carlos de Gioia. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a Proposta
da Diretoria para aumento de capital social que passará de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), medi-
ante subscrição em dinheiro, com emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas ações ordinárias,
nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada acionistas, com a
integralização de 10% (dez por cento) no ato da subscrição e o restante no prazo de até 12 (doze) meses;
(ii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Instalada a Assembleia, após o exame e dis-
cussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressal-
vas, o quanto segue: i) Aprovaram, o aumento do capital social da Companhia dos atuais R$20.000.000,00
(vinte milhões de reais) para R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) mediante subscrição em dinheiro
no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas
ações ordinárias no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada acionista
possuir, com a integralização de 10% (dez por cento) no ato da subscrição e o restante no prazo de até 12
(doze) meses. Estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital, o Sr. Presidente
consultou aos mesmos se poderia suspender os trabalhos para que os acionistas exercessem de imedia-
to o seu direito de preferência para a subscrição do referido aumento de capital, tudo com a rigorosa
observância das formalidades legais. Reabertos os trabalhos, foi apresentado o boletim de subscrição, no
qual se verificou que o aumento do Capital Social no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),
havia sido totalmente subscrito, conforme consta da relação que foi submetida à votação, sendo a mesma
aprovada, sem quaisquer ressalvas, pela unanimidade dos acionistas presentes. Em seguida, o Sr. Presi-
dente declarou homologado a elevação do Capital Social de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
para R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) na forma proposta e aprovada. (ii) Em consequência das
deliberações acima, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 5º. - O Capital Social totalmente subscrito é de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dividi-
do em 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, com valor nominal de R$1,00
(um) real cada uma, observando-se quando de sua emissão o disposto na legislação em vigor”. Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 25 de março de 2022. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK - Empreendimentos e
Participações S.A, por seu Diretor Presidente, André Kissajikian e Comercial e Empreendimentos Brasil
S.A., por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Mesa: André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o
Registro sob o nº 170.441/22-2, em 01/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia
- IPEPO. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto
Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO em 31 de dezembro
de 2021, 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. Base para
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com
os princípios éticos relevantes 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.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A administra-
ção da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é respon-
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sável 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 financeiras, a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela adminis-
tração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade dos auditores indepen-
dentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras, tomadas em conjunto, estejam 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 e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmen-
te ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevan-
te nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 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 prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opi-
nião 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras 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, 10 de março de 2022.
COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S.
CRC-2SP 15.753/O-0

Dr. Rubens Belfort Mattos Junior - Diretor Presidente                                  Denis Cristiano Kim - Contador - CRC n.º 1SP 226.726/O-9
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...continuação

A segregação patrimonial dos recursos Com Restrição é resumida como segue:
Projetos Panamericano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2021  Total 2020
Ativo 2.669 792.626 71.544 533.379 752.467 2.320.952 4.473.637 4.572.545
Caixa e Equivalentes de Caixa 918 151.587 - 75.142 176.782 1.902.603 2.307.032 3.386.351
Realizáveis 1.751 473.301 - 74.337 574.516 260.032 1.383.937 574.060
Não Circulante - 167.738 71.544 383.900 1.169 158.317 782.668 612.134
Passivo 2.669 792.626 71.544 533.379 752.467 2.320.952 4.473.637 4.572.545
Projetos e Convênios a Realizar 2.669 623.943 - 149.479 751.298 640.921 2.168.310 2.475.641
Projetos e Convênios a Devolver - - - - - 1.521.713 1.521.713 1.484.770
Total Circulante 2.669 623.943 - 149.479 751.298 2.162.634 3.690.023 3.960.411
Não Circulante - 168.683 71.544 383.900 1.169 158.318 783.614 612.134

10. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS
Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade)

2021 2020
Percent. Percent.

Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)
Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 26.935 13,85% 17.491 12,48%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 1.551 0,80% 721 0,51%
Subtotais 28.486 14,64% 18.212 12,99%
Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Vila Carmosina

  SMS - Itaquera 145.805 74,96% 77.484 52,27%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS - 0,00% 27.529 19,64%
Subtotais 145.805 74,96% 105.013 74,96%
Convênio SUS Teleoftalmologia - SES 9.040 4,65% 4.704 3,36%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

  - SES 11.187 5,75% 12.274 8,75%
Subtotais 20.227 10,40% 16.978 12,11%
Totais 194.518 100,0% 140.203 100,0%
O IPEPO em cumprimento a determinação da Lei 12.101/09, Artigo 4º, Inciso II e art. 17 e
seguintes da Portaria nº 834 de 26 de abril de 2016, prestou serviços ao SUS em percentual
superior ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento), conforme Tabela de Produtividade
acima, descrita nas Operações do exercício de 2021 e 2020. Desta forma, com esse
resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro de 2009, alterada
pela lei 12.868 de 15 de outubro de 2013) para manutenção da certificação como Entidade
Filantrópica para o exercício de 2021 e 2020.
11. Receitas de Prestação de Serviços: Refere-se a Atendimento de Particulares e
Convênios de Operadoras de Saúde.

         2021          2020
Prestação de Serviço Privado PF 2.379.797 1.696.862
Prestação de Serviço Privado PJ 1.774.367 1.120.531
Saúde Complementar 2.558.078 1.702.442
Cirurgias SUS Vila Carmosina 160.029 -
Taxa Locação 13.311 -
Subtotal 6.885.582 4.519.835
(-) Cancelamentos de notas, glosas e reembolsos a clientes ( 105.826 ) ( 17.564 )
Total Receitas de Prestação de Serviços - Sem Restrição 6.779.756 4.502.271
12. Receitas e Despesas dom Parceria - SUS
Receitas - SUS          2021          2020
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo -
  Unidade SUS - Vila Carmosina 4.048.541 3.884.056
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Várzea do Carmo 3.192.764 3.052.243
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Teleoftalmologia SES 1.237.294 1.079.466
Total Receitas - SUS 8.478.599 8.015.765
Despesas - SUS          2021          2020
Salários e encargos sociais 951.064 834.131
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 279.062 243.906
Honorários de serviços médicos 1.282.206 792.641
Despesas administrativas 323.676 175.390
Serviços prestados por terceiros 260.010 136.543
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo -
  Unidade SUS - Vila Carmosina 3.096.018 2.182.611
Total Despesas - SUS Proprios 3.096.018 2.182.611
Salários e encargos sociais 1.078.945 1.150.419
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 946.582 833.915
Honorários de serviços médicos 733.000 751.745
Despesas administrativas 159.369 95.657
Serviços prestados por terceiros 269.663 250.903
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Várzea do Carmo 3.187.559 3.082.639
Salários e encargos sociais 599.698 430.422
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 171.423 187.697
Honorários de serviços médicos 378.128 355.005

         2021          2020
Despesas administrativas 37.572 38.819
Serviços prestados por terceiros 58.732 73.841
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo -
  Convênio Teleoftalmologia SES 1.245.553 1.085.784
Total Despesas - SUS Privados 4.433.112 4.168.423
Total Despesas - SUS 7.529.130 6.351.034
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SUS Vila Carmosina I / Vila Carmosina II
- Contribuindo para a descentralização do atendimento no SUS, firmou parceria com a
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, organização não governamental e empresas
privadas para a implantação de Centros Oftalmológicos na periferia de São Paulo, com sua
primeira Unidade própria no extremo leste da Cidade, Além do atendimento ambulatorial
com duas unidades o projeto trouxe investimentos externos para a região, materializados
no estudo epidemiológico das causas da cegueira pela Organização Mundial da Saúde.
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Convênio Ambulatório Várzea do Carmo
SES - Sucesso de atendimento e tratamento dos casos mais complexos de retina oriundos
da rede SUS, com realização de cirurgias de retina como a Vitrectomia e também Injeções
Intravítreas de Anti - VEGF, inclusão do tratamento de Glaucoma doença grave, crônica e
com necessidade de acompanhamento regular. Mantem Centro de Diagnóstico de última
geração, realização de terapêuticas clínicas e cirúrgicas quando indicadas, em centro
cirúrgico ambulatorial. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Convênio
Teleoftalmologia SES - Diagnósticos de doenças oculares em pacientes diabéticos,
hipertensos e usuários do medicamento cloroquina realizados por profissionais de saúde
das UBS, encaminhados a uma central de leitura, possibilitando aos médicos analisarem as
imagens, emitirem laudos e o tratamento a distância.
13. Receitas com Projetos Privados          2021          2020
Pronon 15.955 15.955
Projetos Privados 1.332.576 364.967
Total Projetos - com restrição 1.348.531 380.922
Prestação de Serviços Privados 206.506 5.577
Receitas SUS - 366.297
Total Projetos - sem restrição 206.506 371.874
Total Geral 1.555.037 752.796
14. Receitas de Eventos e Pesquisas          2021          2020
Doações 69.396 -
Patrocínios 87.600 66.972
Pesquisa Cientifica 39.241 -
Total receitas sociais e com eventos - sem restrição 196.237 66.972
Congresso Panamericano 92 4.364
Inscrições - Congresso - SIMASP 596.853 1.902.246
Total receitas sociais e com eventos - com restrição 596.945 1.906.610
Total Geral 793.182 1.973.582
15. Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento
Receitas          2021          2020
Prestação de serviços privados - PJ e PF 141.533 666.972
Inscrições - fellows retina, catarata e congressos 288.012 5.200
Patrocínios 75.000 10.000
Outras receitas 22.561 17.500
Saúde complementar 10.466 -
Total de Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento 537.572 699.672
Despesas          2021          2020
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 96.238 15.818
Honorários de serviços médicos 142.120 159.663
Despesas Administrativas 521.813 265.410
Serviços prestados por terceiros 45.099 312.953
Total de Despesas com Cursos de Aperfeiçoamento 805.270 753.844
16. Receitas e Despesas Financeiras          2021          2020
Variação monetária ativa 44.283 27.689
Rendimento de aplicações financeiras 419.953 386.478
Descontos obtidos 174.151 183.542
Juros ativos 452 -
Total - Receitas Financeiras 638.839 597.709
Variação monetária passiva 58.818 27.689
Taxas de cartões de crédito 40.303 41.421
Despesas bancárias 11.933 17.446
Processos judiciais - ação civil 4.000 1.000
Juros passivos e multas 4 306.026

         2021          2020
Descontos concedidos 3.465 -
Variação cambial passiva 330.659 - 
Total - Despesas Financeiras 449.182 393.582
17. Outras Receitas e Despesas
Outras Receitas          2021          2020
Reembolso de participação 601.275 233.202
Ganho de capital na alienação de Bens 292.695 -
Outras receitas 56.954 53.205
Total - Outras receitas - Sem restrição 950.924 286.407
Outras Despesas          2021          2020
Despesas de interesse cientifico e social 80.332 71.164
Outras despesas 35.379 -
Reembolso de participação 601.275 233.696
Total Geral - Outras receitas 716.986 304.860
18. Imunidade Tributária: Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica
integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e
mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro líquido – CSLL, ao
Programa de Integração Social – PIS ) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da
Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN, bem
como impostos incidentes sobre a Folha de Pagamento (Em razão do disposto no art.19 da
Lei n. 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.1/2014 e na Nota PGFN/CASTF/N.
637/2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido
entendimento solução de consulta vinculada a COSIT n.173, de 13/03/2017). Em 21/09/
2017, foi deferida a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ajuizada nº 1005879-
92.2017.4.01.3400, distribuída para a 1ª vara Federal, referente ao questionamento sobre
recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento, portanto por decisão judicial a contribui-
ção deixou de ser recolhida a partir da competência de setembro/2017. 19. Renuncia
Fiscal – Beneficios Usufruídos: A imunidade das contribuições sociais usufruídas durante
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 está apresentada como segue:

PIS Folha COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2021 Total 2020
35.961 518.018 719.216 208.573 35.961 1.517.729 1.271.465

20. Trabalhos Voluntários
Atividades Quantidade de Custo Custo Total Total
  - Voluntários 2021  Horas (Hs) Mês Hora (R$) Mês (R$)  Ano 2021 Ano 2020
Diretoria Estatutária 40:00 hs 347,60 10.428 125.139 110.352
Membros do Conselho
  de Administração 16:00 hs 259,69 7.791 93.488 61.248
Membros do Conselho Fiscal 9:00 hs 163,63 4.909 58.909 45.144
Fellows (Corpo Clinico Voluntario) 91.856 248.916
Total 369.392 465.660
21. Receitas com Eventos: A Entidade recebeu em 08/01/2021 o prêmio Antônio
Champalimaud Vision Award edição ano 2019, no valor de • 333.258 (Trezentos e trinta e
três mil duzentos e cinquenta e oito euros). Contabilmente foi registrado como receita, mas
na DRE está destacado das operações. 22. Instrumentos Financeiros: A Entidade não
participa de Operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a expo-
sição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, tendo em vista não possuir Opera-
ções com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros
apresentados nos balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de
mercado. 23. Seguros: Os seguros são contratados por valores considerados suficientes
pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre partes dos ativos. 24. Efeitos da
Pandemia - COVID 19: Desde o mês de março de 2020, com a ocorrência da pandemia e
avanço do vírus COVID-19 no país, houve a necessidade de adoções preventivas e
imediatas que modificaram as operações do IPEPO começando pelo distanciamento /
isolamento social, paralização das atividades por alguns períodos para atender diversas
normas legais requeridas pelas autoridades de saúde, de trabalho e outros órgãos nas
diversas fases que se seguiram. No ano de 2021 o IPEPO manteve as medidas para
minimizar qualquer impacto na qualidade do atendimento a seus pacientes, mitigar riscos
para seus colaboradores e familiares e garantir a manutenção e continuidade das opera-
ções, dentre as quais destacamos: Comunicação corporativa recorrente por e-mail e
aplicativos de mensagens, visando informar e conscientizar todos os colaboradores sobre
os riscos relacionados à disseminação do vírus e as formas de prevenção; Realização de
reuniões por videoconferência; Reforço na higienização de todos os postos de trabalho e
com distanciamento. Transferência da área de recebimento e entregas de materiais e
medicamentos com contato restrito com nossos colaboradores; Atendimento às normas e
legislações aprovadas entre outras. Adoção da MP 1045 e 1046/20 – Redução de Jornada
de trabalho /Salário (25% a 50%); Adoção da MP927/20 – Antecipação de férias dos
colaboradores; Troca e Renegociação com redução dos contratos dos prestadores de
serviço. De modo geral, nossas operações não deixaram de ser realizadas e não houveram
ocorrências relevantes porem com o agravamento da Covid – 19 e aparecimento de novas
variantes os efeitos da pandemia resultaram em queda na operação. A Administração do
IPEPO segue atenta e diligente a toda e qualquer informação ou evento relacionado ao
COVID-19, processo de reforço na vacinação e outras medidas de forma a deixar seus
pacientes e colaboradores e o mercado em geral informados acerca de mudanças de
avaliação ou outros fatores que tragam efeitos relevantes para as operações assistenciais
do IPEPO.

Em cumprimento ao que determina o Estatuto do Instituto Paulista de Estudos e
Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO, apresentamos à insigne Assembleia Geral,
para apreciação e aprovação, o nosso parecer relativo ao exercício encerrado em
31 de dezembro 2021. Após exame dos documentos econômicos, financeiros e
patrimoniais a nós encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita
ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos con-

Parecer do Conselho Fiscal
tábeis. Apreciamos e nos apoiamos também no parecer dos auditores independentes,
sem ressalvas e datado de 04 de Março de 2022, emitido pela empresa Cokinos &
Associados Auditores Independentes S/S. Assim sendo, os Membros do Conselho
Fiscal do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO reco-
nhecem e atestam a exatidão do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio

Social e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de
2020, propondo a sua integral aprovação.

São Paulo, 16 de março de 2022
Carlos Alberto Garcia

José Alberto Tozzi
Antonio Roberto Batista

DEMÉTRIO COKINOS
Contador

CRC-1SP120410/O-2 - CNAI 385

Companhia Brasileira de Fiação
CNPJ. 61.162.467/0001-22

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 04 de Março de 2022.

Passivo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  2.094.120,62 1.067.069,64
Fornecedor  21.847,79 21.847,94
Obrigações Trabalhistas e Sociais  64.851,55 48.289,42
Obrigações Tributarias  1.987.864,82 996.932,28
Adiantamento de Clientes  19.556,46 -
Não Circulante  26.479.054,30 29.399.745,43
Empréstimos  4.701.734,57 4.701.734,57
Creditos de Pessoas Ligadas  20.446.856,54 22.410.631,55
Tributos Parcelados  861.255,91 1.818.172,03
Receitas Diferidas  469.207,28 469.207,28
Patrimônio Líquido  5.025.679,79 (3.871.705,69)
Capital Social  47.736.352,00 47.736.352,00
(-) Prejuízos Acumulados  (42.710.672,21) (51.608.057,69)
Total do Passivo  33.598.854,71 26.595.109,38

Ativo  2021/R$ 2020/R$

Circulante  72.929,71 345.551,53

Caixa e Equivalentes de Caixa  5.232,79 433,83

Arrendamentos a Receber  66.532,60 335.570,65

Adiant. a Empregados e Repres.  1.164,32 9.547,05

Não Circulante  33.525.925,00 26.249.557,85

Creditos com Pessoas Ligadas  29.251.509,99 23.485.471,92

Depósitos e Cauções  1.523.437,66 -

Investimentos  2.750.977,35 2.764.085,93

Total do Ativo  33.598.854,71 26.595.109,38

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 
11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos bancários (R$1,00 em 2021 e R$ 1,00 em 2020), e aplicações financeiras 
(R$ 5.231,79 em 2021 e R$ 432,83 em 2020). 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valores 
de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
5- Participações Societárias:  Capital Social % de participação Patrimônio Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.432.266,56)
Tecelagem Texita S/A  13.360.384,00 31,99 (104.529.569,19)
Texita - Cia. Textil Tangará  71.257.992,54 91,21 (116.068.920,49)
6- O Capital Social é de R$ 47.736.352,00 totalmente integralizado e representado por 34.392.937.843 ações ordinárias sem valor nominal. 
7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido. 8- Os financiamentos a longo prazo foram 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reservas Prejuízos Total do
  Social de Lucros Acumulados Patrimônio Líquido
Em 31/12/2019  47.736.352,00 - (51.201.030,27) (3.464.678,27)
Resultado do Exércício  - - (407.027,42) (407.027,42)
Em 31/12/2020  47.736.352,00 - (51.608.057,69) (3.871.705,69)
Incorporação  - - (13.455,68) (13.455,68)
Resultado do Exércício  - - 8.910.841,16 8.910.841,16
Em 31/12/2021  47.736.352,00 - (42.710.672,21) 5.025.679,79

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2021
  2021/R$ 2020/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  521.593,46 1.425.324,32
(-) Impostos s/Arrendamentos  19.038,17 52.024,36
Receita Operacional Líquida  502.555,29 1.373.299,96
Despesas Administrativas  3.619.711,95 1.160.710,29
Impostos e Taxas  355,04 472.410,22
Lucro/Prejuízo Operacional  (3.117.511,70) (259.820,55)
Resultado Financeiro  (14.706,09) (15.861,27)
Outras Receitas/Despesas  12.964.303,30 (269,86)
Lucro/Prejuizo antes dos 
 Efeitos Fiscais  9.832.085,51 (275.951,68)
Contribuição Social e Imp. de Renda  921.244,35 131.075,74
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício  8.910.841,16 (407.027,42)
Lucro Líquido por Ação  0,000259 

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2021

À Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

contratados junto ao Banco BDRN, mediante contrato de abertura 
de crédito. O valor que consta no Balanço R$ 4.701.734,57 é o re-
sultado da soma do principal, juros e atualização monetária, até a 
data em que a empresa deixou de funcionar e entrou com processo 
judicial contra credores. O valor da dívida encontra-se congelado, 
enquanto perdurar a condição de sub judice. 9- A entidade teve as 
atividades industriais paralizadas a partir de Janeiro de 1996. 10- Na 
data de 22/11/2021, através da AGE registrada, foi incorporada a 
empresa Glicinea Empreendimentos e Participações Ltda, as em-
presas envolvidas fazem parte do mesmo grupo societário e dessa 
forma justifica-se a incorporação por beneficiar a ordem estrutural, 
adiministrativa, econômica das empresas, permitindo a redução de 
custos. A incorporação visa extinção da incorporada e sucessão de 
todos os seus direitos e obrigações pela incorporada . O valor do 
capital da incorporadora permaneceu inalterado, tendo em vista que 
a incorporação do acervo líquido não resultou em aumento de capi-
tal, tampouco a emissão de novas ações. O critério de avaliação do 
patrimônio líquido da incorporada, para fins de incorporação, foi o 
valor contábil de seus ativos e passivos, com base no balanço patri-
monial encerrado em 10/10/2021, conforme Laudo de Incorporação 
aprovado conforme Ata de AGE.
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Operações Continuadas                          31 de Dezembro
Receitas Operacional Bruta     NE                   2021                   2020
Receitas de Educação
Anuidades Escolares sem Gratuidades 25 25.906.454,01 24.874.583,74
Anuidades Escolares com Gratuidades 25 2.882.418,28 2.744.700,59
Outras Receitas Educacionais 7.092.477,60 7.310.736,91
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Parciais 29 (41.917,50) (71.502,00)
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Integrais 29 (2.840.500,78) (2.673.198,59)
(-) Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (2.011.500,00) (1.948.370,00)
(-) Descontos Comerciais (10.861.959,60) (10.684.144,07)
Sub-total das Receitas de Educação 20.125.472,01 19.552.806,58

Outras Receitas
Receitas com Alugueis 2.311.128,75 2.290.131,97
Receita com Subvenções 26 1.289.971,91 1.207.083,52
Receita com Trabalho Voluntário 32 1.222.778,44 1.271.063,95
Outras 346.064,76 91.748,96
Total das Receitas 25.295.415,87 24.412.834,98

Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores 27 (12.350.361,65) (11.807.034,02)
Despesas c/ serviços prestados (1.742.373,93) (1.197.698,46)
Despesas impostos e contribuições (79.975,69) (79.720,94)
Despesas administrativas e gerais 28 (2.002.982,38) (2.389.365,29)
Despesas c/ material de consumo (3.674.519,90) (3.273.346,50)
Despesas de depreciação / amortização (1.964.849,55) (1.929.982,58)
Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 29-30 (5.405.902,39) (5.049.072,36)
(-) Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 29-30 5.405.902,39 5.049.072,36
Despesas com Contribuições previdenciárias 31 (2.584.310,15) (2.690.542,11)
(-) Isenção de Contribuições previdenciárias 31 2.584.310,15 2.690.542,11
Despesa com Trabalho Voluntário 32 (1.222.778,44) (1.271.063,95)
Outras despesas (392.875,34) (839.708,00)
Total dos Custos e Despesas (23.430.716,88) (22.787.919,74)

Superávit / (Déficit) Antes das Receitas/Despesas Financeiras 1.864.698,99 1.624.915,24
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras      1.413.971,08         847.164,41
Despesas financeiras (85.573,52) (148.542,31)
Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras      1.328.397,56         698.622,10

Superávit / (Déficit) do Exercício 3.193.096,55 2.323.537,34

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios - (Em Reais 1)

      31/12/2021       31/12/2020
Saldo Inicial 83.087.020,84 80.763.483,50
Transferência - -
Superávit/Deficit do Exercício    3.193.096,55    2.323.537,34

Saldo Final 86.280.117,39 83.087.020,84

Ativo                          31 de Dezembro
Ativo Circulante     NE                  2021                  2020
Caixa e Equivalentes de Caixa 6 35.278.535,99 30.298.294,69
Clientes 7 182.093,27 1.103.311,43
Adiantamentos 9 208.663,69 129.832,75
Créditos a Receber 10 - 335.936,52
Despesas antecipadas 11 16.019,43 16.770,37
Total do Ativo Circulante 35.685.312,38 31.884.145,76
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 12 6.037.512,00 6.026.737,94
Investimento 13 28.106.252,72 28.857.445,64
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 14 41.066.850,22 40.422.310,67
Intangível (-) Amortização Acumulada 15 27.398,75 27.398,75
Total do Ativo Não Circulante   75.238.013,69   75.333.893,00
Total do Ativo 110.923.326,07 107.218.038,76

Passivo e Patrimônio Líquido                          31 de Dezembro
Passivo Circulante     NE                  2021                  2020
Fornecedores 983.201,59 858.526,26
Obrigações trabalhistas e sociais 16 513.925,84 427.256,57
Obrigações fiscais e tributárias 17 298.273,12 250.472,82
Anuidades antecipadas 18 2.129.182,27 1.432.126,46
Outras contas a pagar 19 321.121,36 743.204,53
Total do Passivo Circulante 4.245.704,18 3.711.586,64
Passivo Não Circulante
Provisão para contingencias 20 20.359.353,27 20.348.579,21
Obrigações de longo prazo 21 38.151,23 70.852,07
Total do Passivo Não Circulante 20.397.504,50 20.419.431,28
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 22 83.087.020,84 80.763.483,50
Superávit / (Déficit) acumulado 22 3.193.096,55 2.323.537,34
Total do Patrimônio Líquido   86.280.117,39   83.087.020,84
Total do Passivo 110.923.326,07 107.218.038,76Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais 1)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ. 62.207.634/0001-77

Balanço Patrimonial - (Em Reais 1) Demonstração do Resultado do Período- (Em Reais 1)

                         31 de Dezembro
Atividades Operacionais                   2021                   2020
Resultado Líquido Ajustado: 5.467.860,43 5.183.630,20
Superavit/Déficit do exercício 3.193.096,55 2.323.537,34

Despesas/Receitas que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 1.964.849,55 1.929.982,58
Estimativa de créditos de difícil liquidação 299.140,27 586.825,01
Provisão para contingências 10.774,06 343.285,27

Variações nos Ativos 869.160,35 (630.454,61)
Contas a Receber 622.077,89 (303.506,80)
Adiantamentos (78.830,94) 23.500,95
Créditos a receber 335.936,52 (252.938,94)
Despesa do exercício seguinte 750,94 1.248,38
Depósitos judiciais para recursos (10.774,06) (98.758,20)

Variações nos Passivos 501.416,70 334.195,68
Fornecedores 124.675,33 440.850,19
Obrigações fiscais e tributárias 47.800,30 (20.119,06)
Obrigações trabalhistas e sociais 86.669,27 (35.015,40)
Adiantamento de clientes 697.055,81 (311.464,94)
Outras obrigações (454.784,01) 259.944,89

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades Operacionais 6.838.437,48 4.887.371,27
Atividades De Investimentos
Baixas de Investimentos 60.000,00 -
Aquisição de imobilizado (1.964.569,56) (1.316.904,58)
Baixas de imobilizado ao valor líquido 46.373,38 -
Aquisição de intangível -

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades de Investimentos (1.858.196,18) (1.316.904,58)
Atividades de Financiamento
Bens Recebidos em doação - -

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento - -
Fluxo de Caixa (Aplicado) Gerado no Exercício 4.980.241,30 3.570.466,69
Caixa e equivalentes no início do período 30.298.294,69 26.727.828,00
Caixa e equivalentes no final do período 35.278.535,99 30.298.294,69

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 4.980.241,30 3.570.466,69

1. Contexto operacional: ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, CNPJ 62.207.634/
0001-77, é uma entidade de direito privado, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, sem fins eco-
nômicos e lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social, constituída sob os ensinamentos
e carisma do Padre André Coindre. A ABASE tem por finalidade a educação e assistência social como instru-
mento de promoção, defesa e proteção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos, em consonância
com Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso. A ABASE mantém algumas instituições com
o fim específico de prestar serviços educacionais e afins a sociedade, mediante o pagamento, pelos tomadores
de tais serviços, de valores previamente ajustados. Tais instituições têm a finalidade de obter numerário para
ser aplicado nas instituições benemerentes, ou de assistência social, mantidas pela ABASE. A ABASE mantém
instituições prestadoras de assistência social, que destinam a amparar as crianças e adolescentes em situação
de risco, que se encontrem matriculados em escola regular, mantendo-os em suas dependências em período
diurno diverso àquele em que estudam. Aos quais são oferecidas além da alimentação básica, variada gama de
informações técnicas e de desenvolvimento cultural, bem com recreação esportiva e formação humana e
religiosa, complementares à sua formação como cidadãos. Tem como objetivo geral prestar assistência à
criança, adolescente e seus familiares com vistas à promoção humana, qualidade de vida, fortalecimento de
vínculos e desenvolvimento do protagonismo e da autonomia. Como Entidade Religiosa de ensino e de assis-
tência social, aplica recursos em Gratuidade nas Atividades Educacionais (Bolsas de Estudos) e Assistência
Social (Projetos) direcionados as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. As receitas auferidas
pela Entidade, bem como o superávit de suas operações, não estão sujeitas à tributação, conforme legislação
em vigor aplicável às entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial. Os Resultados dos
períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Para manter-se
como uma entidade sem finalidade de lucro, as seguintes condições devem ser seguidas pela entidade, as quais
estão sendo rigorosamente cumpridas: a) Não remunerar, por nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados. b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão. d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. e)
Conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes.   2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos
a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem
Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade. As práticas
contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -
CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CF. As demonstrações contábeis foram preparadas
com base no custo histórico. A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real. 3.
Formalidade da Escrituração Contábil Resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000): A entidade mantém um sis-
tema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro
contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis,
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil,
revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil
ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil. 4. Uso de
julgamentos e estimativas contábeis: Uso de estimativa: A preparação das demonstrações financeiras
requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento possível, que
podem afetar os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e
despesas. Os valores efetivos podem ser diferentes daqueles estimados, em razão de imprecisões inerentes
ao processo da sua determinação A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.
5. Principais práticas contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC
nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26)
– Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda
em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características
de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante
risco de mudança de valor. b) Aplicações financeiras: registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos auferidos até a data de encerramento do exercício social, equivalentes ao seu valor de recuperabilidade.
c) Contas de resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; d) Ativo
circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data
do balanço quando aplicável; e) Clientes: referem-se a direitos a receber de alunos, pela contraprestação de
serviços educacionais, registrados pelo custo da transação, reduzido pela estimativa de perdas por créditos
incobráveis, sem necessidade de ajuste a valor presente. f) Depósitos judiciais: registrados ao custo histórico.
g) Ativo imobilizado: são avaliados pelo custo atribuído, deduzidos de depreciação acumuladas e perda por
redução ao valor recuperável, quando aplicável. h) Intangível: registrado ao custo histórico, deduzido da amor-
tização, a qual é calculada pelo método linear considerando a vida útil do bem, reduzido ao valor recuperável se
necessário. i) A entidade utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil
estimada de cada ativo; j) Passivo circulante e não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; k) Prazos: Os ativos realizáveis
e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes; l) Forne-
cedores: demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos, quando
aplicáveis. O giro é de curto prazo. m) Provisão de férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes; n) Anui-
dades antecipadas: registradas pelo custo da transação firmado contratualmente, correspondente à parcela
recebida antecipadamente por conta de serviço a ser prestado no exercício seguinte, momento em que será
reconhecida a receita de ensino. o) Provisões para Contingências cíveis, trabalhistas e tributárias: constituídas
pelo montante considerado suficiente para cobrir as eventuais perdas, sendo revisada periodicamente com base
na opinião de nossos assessores jurídicos. p) Apuração de resultado: as despesas e receitas em geral são
registradas pelo regime de competência. As receitas provenientes de doações e contribuições de terceiros são
registradas por ocasião de seu recebimento, tendo em vista não haver razoável segurança de sua realização.
q) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com
a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de
acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13. r) Prestação de serviços educacionais: A receita
é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos futuros serão gerados para a Asso-
ciação e quando possa ser mensurada de forma confiável. As receitas com contribuições dos alunos (mensa-
lidades) são apuradas em conformidade com o regime de competência dos exercícios levando-se em conside-
ração os períodos de referência. Além de outras prestações de serviço de ensino. s) Atividade educacional:
concessão de bolsas integrais e parciais – Nas unidades educativas foram concedidas bolsas de estudo, cum-
prindo-se as exigências da Lei 12.101/09, e do Decreto nº 8.242/2014, além da portaria normativa do MEC de nº
15/2017, em tudo que se aplica às escolas mantidas pela instituição. t) Atividade socioassistencial: As despesas
com a atividade socioassistencial foram efetuadas nos centros da ABASE que prestam serviços de forma
inteiramente gratuita, respeitando os níveis de complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
u) Gratuidades: são contabilizados em contas de resultado ao longo de todo o exercício. As gratuidades são
demonstradas no grupo de contas devedoras de despesas, intituladas “Gratuidades - Educação e Gratuidades
- Assistência Social”, porém, para efeito demonstrativo, estes valores são revertidos dentro do próprio exercício
no grupo de contas credoras do resultado com o título de “ (-) Gratuidades - Educação/Assist. Social” e, seu efeito
no resultado do exercício é nulo. v) Isenção usufruída: a entidade é imune da contribuição empresarial devida ao
INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos, as respectivas contribuições dos
valores que seriam devidos são registradas em conta de despesa, porém, para efeito demonstrativo, estes
valores são revertidos dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do resultado com o título de “INSS
Cota Patronal” e, seu efeito no resultado do exercício é nulo.
6. Caixa e equivalentes de caixa          Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição                 2021                 2020
Caixa 23.800,00 22.800,00
Bancos conta movimento 41.508,74 29.565,22
Aplicações Financeiras  35.213.227,25  30.245.929,47
Total 35.278.535,99 30.298.294,69
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 7. Clientes: Os saldos a
receber estão substancialmente representados por mensalidades escolares
Descrição                 2021                 2020
Mensalidades a Receber 269.398,86 1.253.346,05
Mensalidades a Receber Inadimplência 3.508.689,55 3.146.820,25
(-) Prov. p/ Créditos de Incobráveis (3.595.995,14) (3.296.854,87)
Total 182.093,27 1.103.311,43
8. Perda por redução ao valor recuperável de recebíveis - Estimativa de Créditos de Liquidação Duvi-
dosa: Constituída em montante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis na realização dos créditos
a receber, considerando dados históricos e a posição das mensalidades escolares vencidas (Nota nº 7). Os
critérios utilizados para o cálculo dessa estimativa levam em consideração o percentual de recebimentos
ocorridos nos períodos e com base em experiências de períodos anteriores, conforme descritas nos percentuais
abaixo. A administração revisa anualmente essa estimativa com base na recuperabilidade de seus créditos.
Descrição                 2021                 2020
Saldo Anterior (3.296.854,87) (2.710.029,86)
Novas Constituições (397.923,02) (586.825,01)
Baixas de Incobráveis         98.782,75                       -
Saldo Final (3.595.995,14) (3.296.854,87)
Faixas de Vencimento Percentual %
Vencidos até 360 dias 30
Vencidos entre 361 e 720 dias 70
Vencidos entre 721 e 1080 dias 100
Vencidos Acima de 1080 dias 100
9. Adiantamentos
Descrição                 2021                 2020
Adiantamento a Funcionários 2.004,62 8.972,99
Adiantamento de Férias 84.159,07 119.025,81
Adiantamento a Fornecedores 122.500,00 1.583,95
Adiantamentos Diversos                       -              250,00
Total 208.663,69 129.832,75
10. Créditos a Receber: Os Créditos a receber são compostos segue abaixo:
Descrição                 2021                 2020
Subvenções e Assist. Govern. a receber                       -       335.936,52
Total - 335.936,52
11. Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são compostas por Seguros como segue abaixo:
Descrição                 2021                 2020
Seguro Respons. Civil 3.544,79 3.322,79
Seguro Veículos 6.793,09 8.224,00
Seguro Imóvel           5.681,55           5.223,58
Total 16.019,43 16.770,37
12. Realizável a Longo Prazo: Em 31 de dezembro os depósitos judiciais sobre as ações movidas pela entidade
e outras contas a receber com expectativa de realização superior a um ano, são classificadas no realizável a
longo prazo, da seguinte forma:
Descrição                 2021                 2020
Contas a Receber (11a - 11b) 3.714.867,66 3.714.867,66
Depósito Judicial - Pis 1.098.076,50 1.087.302,44
Depósito Judicial - PM Marília 72.277,53 72.277,53
Depósito Judicial - Caução 185.946,52 185.946,52
Depósito Judicial - RF - DEBCAD´S       966.343,79       966.343,79
Total 6.037.512,00 6.026.737,94
Descrição                 2021
Valor a Receber Venda de Bens Patrimoniais Ativ. Tecnologia (11.a)* 1.115.120,25
Valor a Receber Venda de Imóvel (2016) (11.b)    2.599.747,41
Total 3.714.867,66
12 a. Contas a Receber - Longo Prazo - Créditos a receber referente a venda de Bens Patrimoniais: Com
o objetivo de segregar as atividades da ABASE, se restringindo a educação e assistência social, Em 2013 a
diretoria resolveu desvincular as atividades de uma filial cujo objeto era atuação na área de tecnologia da
informação: Serviços de Internet. As formalizações dos contratos de venda de bens patrimoniais foram efetuadas
primeiramente na data de 1º de setembro de 2013. Os valores foram determinados pela empresa AXIS Instituto
- Desenvolvimento de Organizações. Na data de 22 de dezembro de 2015, as partes resolveram aditar o contrato
referente ao recebimento da venda de bens. E as especificações para continuação dos pagamentos, que ficaram
assim dispostos para conclusão de pagamento futuro e estão sendo cobrados judicialmente:
Posição - Valores a Receber - Venda de Bens Patrimoniais
Valor Original a Receber 1.589.737,20
Valor Recebido 2015 a 2016       474.616,95
Valor a Receber Futuramente    1.115.120,25
12 b. Contas a Receber - Longo Prazo - Créditos a receber referente a Venda de Imóvel: Valor a receber
futuramente referente a venda de imóvel realizada em 2016, na Cidade de Lins no Estado de São Paulo. O valor
está sendo cobrado judicialmente.
Descrição                 2021
Receber Venda de Imóvel    2.599.747,41
Total 2.599.747,41

11 - B - Venda 11 - A - Venda de
Descrição         de Imóvel  Bens Patrimoniais                 2021
Longo Prazo*      2.599.747,41              1.115.120,25    3.714.867,66
Total 2.599.747,41 1.115.120,25 3.714.867,66
13. Propriedades para Investimento: Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir
receita de aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos
negócios ou serviços ou para propósitos administrativos, Cabe ressaltar que as receitas de aluguéis auferidas,
assim como todas as outras receitas obtidas pelo instituto, são integralmente utilizadas para execução de seus
objetivos estatutários. Entidade aplicou o pronunciamento técnico CPC 27 (Rev. 14) - Ativo Imobilizado até a data
da alteração do uso e, após os terrenos e edificações se tornarem propriedades para investimentos conforme
orientações do pronunciamento técnico CPC 28 (Rev. 14) - Propriedades para Investimentos.
Investimento                2020 2021
Descrição            Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Edificação 4% 29.321.499,34 - (40.000,00) 29.281.499,34
Terrenos 0 6.731.321,22 - (20.000,00) 6.711.321,22
Total 36.052.820,56 - (60.000,00) 35.992.820,56

Investimento 2021                 2020
Depreciação Imobilizado Imobilizado

Descrição            Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Edificação 4% 29.281.499,34 (7.886.567,84) 21.394.931,50 22.126.124,42
Terrenos 6.711.321,22 - 6.711.321,22 6.731.321,22
Total 35.992.820,56 (7.886.567,84) 28.106.252,72 28.857.445,64
14. Imobilizado: O Imobilizado de uso está registrado pelo custo de aquisição ou de reavaliação deduzido da
depreciação acumulada:
Imobilizado                2020 2021
Descrição            Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Edificação 4% 31.642.521,40 - - 31.642.521,40
Terrenos 0 10.232.550,30 - - 10.232.550,30
Móveis 10% 1.698.126,50 74.067,88 - 1.772.194,38
Veículos 20% 874.070,28 199.832,99 (59.731,88) 1.014.171,39
Maq. e Equipamentos 10% 2.040.124,11 226.792,70 (29.115,42) 2.237.801,39
Biblioteca 10% 72.244,82 - (72.244,82) -
Ferramentas e Utensílios 10% 53.295,00 - (45.280,00) 8.015,00
Computadores/Informática 20% 1.334.363,03 379.931,08 - 1.714.294,11
Instalações 10% 85.881,44 - (2.366,44) 83.515,00
Benfeitorias em Andamento 0 3.981.343,74 1.083.944,91 0,00 5.065.288,65
Total  52.014.520,62 1.964.569,56 (208.738,56) 53.770.351,62
Imobilizado 2021                 2020

Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição            Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Edificação 4% 31.642.521,40 (8.412.418,96) 23.230.102,44 23.934.798,24
Terrenos 0 10.232.550,30 0,00 10.232.550,30 10.232.550,30
Móveis 10% 1.772.194,38 (942.899,77) 829.294,61 876.839,22
Veículos 20% 1.014.171,39 (816.132,44) 198.038,95 131.006,25
Maq. e Equipamentos 10% 2.237.801,39 (1.467.215,86) 770.585,53 734.636,80
Biblioteca 10% - - - -
Ferramentas e Utensílios 10% 8.015,00 (2.390,21) 5.624,79 22.379,18
Computadores/Informática 20% 1.714.294,11 (978.967,42) 735.326,69 506.748,50
Instalações 10% 83.515,00 (83.476,74) 38,26 2.008,44
Benfeitorias em Andamento 0 5.065.288,65 - 5.065.288,65 3.981.343,74
Total 53.770.351,62 (12.703.501,40) 41.066.850,22 40.422.310,67
15. Intangível: Abrange ativos incorpóreos registrados separadamente são mensurados no reconhecimento
inicial a custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada são classificados conforme
pronunciamento CPC 04, aprovado pelas NBC T.19.8, Resolução CFC n.º1.139/08, e NBC T.19.8 – IT 1 -
Resolução CFC n.º 1.140/08.
Intangível                2020 2021
Descrição            Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Marcas e Patentes  27.398,75 - - 27.398,75
Software 20% 170.149,96 - - 170.149,96
Poços Artesianos 4% 86.750,65 - - 86.750,65
Total 284.299,36 - - 284.299,36
Intangível 2021                 2020

Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição            Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Marcas e Patentes  27.398,75 - 27.398,75 27.398,75
Software 20% 170.149,96 (170.149,96) - -
Poços Artesianos 4% 86.750,65 (86.750,65) - -
Total 284.299,36 (256.900,61) 27.398,75 27.398,75
16. Obrigações trabalhistas e sociais
Descrição                 2021                 2020
Salários a Pagar 510.631,96 423.962,62
Pensão Alimentícia a Pagar           3.293,88           3.293,95
Total 513.925,84 427.256,57
17. Obrigações Fiscais e Tributárias
Descrição                 2021                 2020
IRRF s/ Folha a Recolher 133.965,85 104.803,54
IRRF Terceiros a Recolher 1.197,58 863,69
INSS s/ Folha a Recolher 67.043,39 57.638,59
INSS Terceiros a Recolher 548,90 956,20
FGTS a Recolher 90.738,17 83.483,71
Contrib. Sindical a Recolher 17,49 16,46
ISS a Recolher 2.048,64 383,97
CSLL           2.713,10           2.326,66
Total 298.273,12 250.472,82
18. Anuidades antecipadas: As mensalidades para o ano letivo subsequente são recebidas de maneira ante-
cipada ou no encerramento do exercício. Em decorrência desse tratamento, esses valores são reconhecidos
como anuidades antecipadas no passivo circulante e serão reconhecidos no resultado do exercício de acordo
com o regime de competência, nos meses em que ocorrer a prestação dos serviços. Nesta rubrica, são regis-
trados os valores dos planos de pagamento do curso em prazo inferior à sua duração, somados às antecipações
de mensalidades para cursos que se iniciam no ano seguinte, daqueles alunos que escolheram pagar o curso
em tempo inferior ao de sua duração.
19. Provisão para contingências
Descrição                 2021                 2020
Provisões Férias e FGTS 287.611,52 362.221,71
Outras 809,00 2.637,60
Subvenções e Assist. Gov. a Realizar - 335.936,52
Financiamentos a Curto Prazo         32.700,84         42.408,70
Total 321.121,36 743.204,53
20. Outras Contas a Pagar: A Entidade possui contingências de natureza trabalhista e cível, tendo sido cons-
tituída provisão contábil em relação às demandas cuja possibilidade de perda foi classificada como provável.
Descrição                 2021                 2020
Trabalhista - -
Cíveis 22.655,45 22.655,45
Fiscais  20.336.697,82  20.325.923,76
Longo Prazo 20.359.353,27 20.348.579,21
Natureza Valor da Causa          Possível          Provável
Trabalhista - - -
Cíveis 4.789.566,63 355.985,53 22.655,45
Fiscais      22.917.328,46  22.290.194,08                       -
Total 27.706.895,09 22.646.179,61 22.655,45
21. Contratos e Financiamentos: Referem-se a contratos de financiamento para compra de imobilizados,
com taxa de encargos entre 1% e 1,75% ao mês, assim demonstrados:
Descrição                 2021                 2020
Financiamentos a Longo Prazo         38.151,23         70.852,07
Total 38.151,23 70.852,07

                                                                                    2021
Contrato (R$) Encargo (R$) Líquido (R$)

Circulante 53.341,56 (20.640,72) 32.700,84
Não Circulante           62.231,82       (24.080,59)        38.151,23
Total 115.573,38 (44.721,31) 70.852,07
Banco         . Objeto                   .       Nº do Contrato 1º Prestação Última Prestação Prazo (meses)
Aymoré Placas fotovoltaica 402643410 02/2019 02/2024 60
22. Patrimônio Líquido: Compreende o Patrimônio Líquido inicial acrescido dos resultados apurados em
exercícios anteriores desde sua fundação. Em 31 de dezembro de 2021, o Patrimônio Líquido da Entidade é
igual a R$ 86.280.117,39. Em 2020 o valor apresentado foi de R$ 83.087.020,84. O Superávit do período, será
incorporado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do Conselho Federal
de Contabilidade. 23. Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucio-
nais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos
patrimoniais. 24. Receitas e Despesas: As receitas e despesas da entidade são registradas através de
comprovantes de recebimentos, entre eles, notas fiscais, contratos, avisos bancários, recibos e outros, em
conformidade com as exigências legais e fiscais. 25. Receita de Anuidades Escolares: Em atendimento
a NBC TG 47, A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos futuros
serão gerados para Associação e quando puder ser mensurada de forma confiável. O Cliente obtém o
controle das receitas com mensalidades de ensino no momento da prestação de serviço. As receitas (fontes
de recursos) da Entidades oriundas das atividades de prestação de serviços educacionais, são mensuradas
pelo valor da vaga da contraprestação recebida ou a receber, baseada na Planilha de Custo Educacional (Lei
No. 9.870/99) e formalizada pelo contrato de prestação de serviços educacionais. 26. Subvenções: O
Recurso de Subvenções refere-se a repasse de recursos governamentais, que são aplicados em projetos
sociais, decorrentes substancialmente dos seguintes convênios:

Subvenções
Público - Prefeituras Municipais
Convênio Prefeitura Municipal - Campanha 236.407,63
Convênio Prefeitura Municipal - Paraguaçu 649.699,00
Convênio Prefeitura Municipal - P.grossa       403.865,28
Total - Subvenções Prefeituras    1.289.971,91
27. Despesa com Colaboradores
Descrição                 2021                 2020
Salários e Ordenados 8.700.820,31 8.057.620,56
Férias e 13º Salário 1.844.453,40 1.888.271,75
FGTS 1.016.814,71 1.044.342,51
Outras Despesas C/ Pessoal       788.273,23       816.799,20
Total 12.350.361,65 11.807.034,02
28. Despesas Administrativas e Gerais
Descrição                 2021                 2020
Comunicação Utilidade e Serviço 534.800,04 460.611,18
Conservação e Reparo 610.227,78 716.234,67
Expediente e Gerais 361.965,77 367.417,80
Outras Despesas Gerais e Administrativas       495.988,79       845.101,64
Total 2.002.982,38 2.389.365,29
29. Gratuidades: a. As Gratuidades concedidas estão quantificadas na Demonstração do Superávit/
Déficit do Exercício sob a denominação de “Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades”, e está
assim distribuída:
Descrição                    2021                 2020
Programas Educacionais 2.882.418,28 2.744.700,59
Bolsas Sociais - Educação Básica -100% 2.840.500,78 2.673.198,59
Bolsas Sociais - Educação Básica - 50%            41.917,50         71.502,00
Total Bolsas Sociais 2.882.418,28 2.744.700,59
Educação Social - Educação Básica - -
Programas Assistência Social 2.523.484,11 2.304.371,77
Assistência Social- Obras Sociais       2.523.484,11    2.304.371,77
Total 5.405.902,39 5.049.072,36
Educação R$ 2.882.418,28
Assistência Social R$ 2.523.484,11
Total R$ 5.405.902,39

b. Demonstrativo do cumprimento do mínimo de bolsas integrais: Cadastro nos sistemas de informa-
ção: Conforme determinação do artigo 40 da Lei No. 12.101/09, cumprindo-se as exigências da do Decreto nº
8.242/2014, além da  portaria normativa do MEC de nº 15/2017,a Entidade é cadastrada no Ministério da Edu-
cação, pelo site no SISCEBAS (http://cebas.mec.gov.br/). Conforme previsto na legislação, todas as bolsas de
estudos computadas como aplicação em gratuidade pela entidade estão informadas no Censo da Educação
Básica (EDUCACENSO). Caso ainda não estejam, por questões operacionais do INEP (datas de fechamento
do censo), a entidade mantem controles internos dos mesmos, para que sejam inseridos na próxima abertura
do sistema INEP. Plano Nacional de Educação: Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são
atividades de inserção ou proteção nas Políticas Públicas de Educação (Plano Nacional de Educação - PNE)
e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei No. 9.394/96) que está inserida e como consequência, por elas, regulamen-
tadas. Em atendimento no artigo 13 da Lei No. 12.101/09, cumprindo-se as exigências do Decreto nº 8.242/2014,
além da portaria normativa do MEC de nº 15/2017, para manutenção do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) a Entidade cumpriu as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação
vigente na forma do artigo 214 da Constituição Federal. Análise do perfil socioeconômico: A Entidade
Educacional mantém controle individual dos prontuários, com documentação e informações prestadas pelos
pais ou responsáveis dos alunos, respaldando a análise socioeconômica e a concessão das bolsas educa-
cionais integrais e parciais. Todos os procedimentos de concessão de bolsas são regidos por resolução/
edital interno que obedecem às disposições da Lei Federal 12.101/09 cumprindo-se as exigências da do
Decreto nº 8.242/2014, além da portaria normativa do MEC de nº 15/2017. Em atendimento ao artigo 13 da
Lei 12.101/09 (com alterações Lei 12.868/13) e regulamentada pelo Decreto Federal No. 8.242/14, além da
portaria normativa do MEC de nº 15/2017, a instituição concedeu 1 bolsa integral para cada 5 estudantes
pagantes no ano de 2021, conforme demonstração abaixo:

2021
Descrição                 Total
A)
Alunos Matriculados                1.313
Descontos Comerciais 100% (20)
Filhos de Funcionários 100% (104)
(-) Bolsa de Estudos Integrais 100% - Concedidos                (221)
(=) Alunos Pagantes                   968
B)
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 9 108
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5                   194
C)
Total Bolsas Parciais - 50% Concedidas 4
*Conversão de Bolsas Parciais em Integrais 2
Total Bolsa de Estudos Integrais 100%                   221
Total Bolsas Integrais - Concedidas 223
D)
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 194
Quantidade de Bolsas Concedidas Integrais                   223
Saldo de Bolsas Integrais - 1/5 29

c. Segregação do Balanço por área de atuação da entidade - Educação e Assistência Social: A ABASE
desenvolve atividades na área de Educação e também atividades de assistência social, em atendimento a Lei
12.101/09 - Artigo 29º, e alterada pela Lei 12.868/13 o qual ressaltamos o artigo 16º parágrafo Único e Decreto
8242/14, além da portaria normativa do MEC de nº 15/2017 demonstra adiante seu balanço segregado por área
de atuação.

ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional
Balanço Patrimonial - Segregado Por Atividade 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais 1)

Ativo                  2021                  2020
Ativo Circulante da Educação
Caixa e Equivalentes de Caixa 34.998.356,18 30.014.323,67
Clientes 182.093,27 1.103.311,43
Adiantamentos 173.500,03 102.210,17
Despesas antecipadas 16.019,43 16.770,37
Total do Ativo Circulante da Educação 35.369.968,91 31.236.615,64
Ativo Circulante da Assist Social                  2021                  2020
Caixa e Equivalentes de Caixa 280.179,81 283.971,02
Adiantamentos 35.163,66 27.622,58
Outros Créditos - 335.936,52
Total do Ativo Circulante da Assist. Social 315.343,47 647.530,12
Total do Ativo Circulante Consolidado 35.685.312,38 31.884.145,76
Ativo Não Circulante da Educação
Realizável a Longo Prazo 6.037.512,00 6.026.737,94
Investimento 28.106.252,72 28.857.445,64
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 32.595.351,52 31.833.018,20
Intangível (-) Amortização Acumulada 27.398,75 27.398,75
Total do Ativo Não Circulante da Educação 66.766.514,99 66.744.600,53
Ativo Não Circulante da Assist. Social
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 8.471.498,70 8.589.292,47
Total do Ativo Não Circulante da Assist. Social 8.471.498,70 8.589.292,47
Total do Ativo Não Circulante Consolidado   75.238.013,69   75.333.893,00
Total do Ativo da Educação 102.136.483,90 97.981.216,17
Total do Ativo da Assistência Social 8.786.842,17 9.236.822,59
Total do Ativo 110.923.326,07 107.218.038,76

ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional
Balanço Patrimonial - Segregado Por Atividade 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais 1)

Passivo e Patrimônio Líquido                  2021                  2020
Passivo Circulante da Educação
Fornecedores 983.201,59 858.526,26
Obrigações trabalhistas e sociais 509.864,63 427.256,57
Obrigações fiscais e tributárias 289.485,80 229.626,69
Anuidades antecipadas 2.129.182,27 1.432.126,46
Outras contas a pagar 223.140,95 311.045,04
Total do Passivo Circulante da Educação 4.134.875,24 3.258.581,02
Passivo Circulante da Assist. Social
Fornecedores - -
Obrigações trabalhistas e sociais 4.061,21 -
Obrigações fiscais e tributárias 8.787,32 20.846,13
Outras contas a pagar 97.980,41 432.159,49
Total do Passivo Circulante da Assist. Social 110.828,94 453.005,62
Total do Passivo Circulante Consolidado 4.245.704,18 3.711.586,64
Passivo Não Circulante da Educação
Provisão para contingências 20.359.353,27 20.348.579,21
Obrigações de Longo Prazo - -
Total do Passivo Não Circulante da Educação 20.359.353,27 20.348.579,21
Passivo Não Circulante da Assist. Social
Obrigações de Longo Prazo 38.151,23 70.852,07
Total do Passivo Não Circulante da Assist. Social 38.151,23 70.852,07
Total do Passivo Não Circulante Consolidado 20.397.504,50 20.419.431,28
Patrimônio Líquido da Educação
Patrimônio social 91.516.851,35 87.896.312,33
Superávit / (Déficit) do acumulado 4.577.542,24 3.620.538,14
Total do Patrimônio Líquido da Educação 96.094.393,59 91.516.850,47
Patrimônio Líquido da Assist. Social
Patrimônio social (8.429.830,51) (7.132.828,83)
Superávit / (Déficit) do acumulado (1.384.445,69) (1.297.000,80)
Total do Patrimônio Líquido da Assist. Social (9.814.276,20) (8.429.829,63)
Total do Patrimônio Líquido Consolidado   86.280.117,39   83.087.020,84
Total do Passivo da Educação 120.588.622,10 115.124.010,70
Total do Passivo da Assist. Social (9.665.296,03) (7.905.971,94)
Total do Passivo 110.923.326,07 107.218.038,76

ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional
Demonstração do Resultado do Período - Segregada Por Atividade - (Em Reais)

Descrição                  2021                  2020
Receita Operacional Bruta   38.464.907,50   37.229.812,16
Receita Bruta da Educação   35.881.349,89   34.930.021,24
Anuidades dos Alunos Pagantes 25.906.454,01 24.874.583,74
Anuidades Concedidas em Bolsas de Estudos 2.882.418,28 2.744.700,59
Receitas de Serviços 7.092.477,60 7.310.736,91

(-) Deduções da Receita Bruta de Educação   15.755.877,88   15.377.214,66
Bolsas de estudos concedidas 2.882.418,28 2.744.700,59
Descontos concedidos 12.873.459,60 12.632.514,07

(+) Outras Receitas     2.583.557,61     2.299.790,92
Aluguéis 2.303.262,75 2.287.816,97
Outras Receitas 280.294,86 11.973,95
(+) Receita Bruta de Assistência Social 
(-) Deduções da Receita Bruta de Assistência Social
(+) Outras Receitas     1.363.607,81     1.289.173,53
Subvenções Públicas 1.289.971,91 1.207.083,52
Doações 32.319,90 53.475,36
Aluguéis 7.866,00 2.315,00

Demonstração do Valor Adicionado - (Em Reais 1)

                                                         31 de Dezembro
                                2021                                 2020

Descrição  (Em Reais 1)        %  (Em Reais 1)        %
1 - Receitas 30.701.318,26 29.461.907,34
1.1) Receitas de Educação 20.125.472,01 19.552.806,58
1.2) Receita com Subvenções 1.289.971,91 1.207.083,52
1.3) Receita com Alugueis 2.311.128,75 2.290.131,97
1.4) Gratuidades Educação e Assistência Social 5.405.902,39 5.049.072,36
1.5) Receitas com Trabalho Voluntário 1.222.778,44 1.271.063,95
1.6) Outras Receitas 346.064,76 91.748,96
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 8.642.654,65 8.827.861,19
2.1) Custos, Materiais, Energia,
  Serviços de Terceiros e Outros 8.642.654,65 8.827.861,19
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 22.058.663,61 20.634.046,15
4 - Retenções (2.357.724,89) (2.073.303,59)
4.1) Depreciação, amortização e exaustão (1.964.849,55) (1.929.982,58)
4.2) Devedores e Duvidosos (299.140,27) (575.929,52)
4.3) Contingências (93.735,07) 432.608,51
5 - VA Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 19.700.938,72 18.560.742,56
6 - VA Recebido em Transferência 1.413.971,08 847.164,41
6.1) Receitas financeiras 1.413.971,08 847.164,41
7 - VA Total a Distribuir (5+6) 21.114.909,80 100% 19.407.906,97 100%
8 - Distribuição do Valor Adicionado
8.1) Pessoal e encargos 12.350.361,65 58% 11.807.034,02 61%
8.2) Impostos, taxas e contribuições 79.975,69 0,4% 79.720,94 0,4%
8.3) Juros, demais despesas financeiras 85.573,52 0,41% 148.542,31 0,77%
8.4) Gratuidades Educação e Assistência Social 5.405.902,39 26% 5.049.072,36 26%
8.5) superávit / (déficit) do exercício 3.193.096,55 15% 2.323.537,34 12%
8 - Total VA Distribuido (igual ao item 7) 21.114.909,80 100% 19.407.906,97 100%
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

À Diretoria da ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. São Paulo - SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional em 31
de dezembro de 2021, 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. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais 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 ABASE - Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional, de acordo com os princípios éticos relevantes 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. Outros Assuntos: Demonstração do valor
adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da ABASE - Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS foi submetida a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da ABASE
- Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável,
e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 (rev.
14) - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é

consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Responsabilidade da administração
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações 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 demonstrações 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 ABASE - Aliança Brasileira
de Assistência Social e Educacional, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da ABASE - Aliança Brasileira
de Assistência Social e Educacional são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 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 e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes 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 e internacionais 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 causada 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 ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. • 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 inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a ABASE
- Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, a não mais se manter em continuidade 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 administração 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, 31 de março de 2022.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S Olivier Yon Legrand
CRC-2SP 15.753/O-0 CRC 1SP273560/0-4

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - CNPJ. 62.207.634/0001-77
...continuação

Descrição                  2021                  2020
Outras 33.450,00 26.299,65

(=) Receita Líquida   24.072.637,43   23.141.771,03
(-) Custo e Despesas do Serviço Educacional   18.254.443,65   17.473.495,10
Despesas c/ colaboradores 10.669.096,92 10.177.643,46
Despesas c/ serviços prestados 1.647.660,99 1.109.350,00
Despesas impostos e contribuições 78.125,57 76.662,07
Despesas administrativas e gerais 1.437.363,32 1.859.345,90
Despesas c/ material de consumo 2.762.674,60 2.516.193,72
Despesas de depreciação / amortização 1.659.522,25 1.734.299,95

(-) Custo e Despesas do Serviço de Assistência Social     2.524.146,85     2.304.371,77
Despesas c/ colaboradores 1.205.826,86 1.167.863,66
Despesas c/ serviços prestados 68.255,02 70.386,91
Despesas impostos e contribuições 1.850,12 2.604,38
Despesas administrativas e gerais 401.410,63 335.656,33
Despesas c/ material de consumo 648.362,12 532.177,86
Despesas de depreciação / amortização 198.442,10 195.682,63

(-) Custo e Despesas Ação Pastoral     1.036.472,60        899.280,92
Despesas c/ colaboradores 475.437,87 461.526,90
Despesas c/ serviços prestados 26.457,92 17.961,55
Despesas impostos e contribuições - 454,49
Despesas administrativas e gerais 164.208,43 194.363,06
Despesas c/ material de consumo 263.483,18 224.974,92
Despesas de depreciação / amortização 106.885,20 -

(=) Resultado Operacional Bruto     2.257.574,33     2.464.623,24
(+/-) Outras Receitas e Despesas     1.328.397,56        698.622,10
Receitas Financeiras 1.413.971,08 847.164,41
Despesas Financeiras (85.573,52) (148.542,31)

(+/-) Provisões        392.875,34        839.708,00
Provisões 392.875,34 839.708,00

(+/-) Voluntariado - -
Receita com Voluntariado 1.222.778,44 1.271.063,95
Despesa com Voluntariado (1.222.778,44) (1.271.063,95)

(+/-) Isenções Usufruídas                         -                        -
Renúncia Fiscal Obtida 2.584.310,15 2.690.542,11
Renúncia Fiscal (2.584.310,15) (2.690.542,11)
(=) Superávit/Déficit do Exercício     3.193.096,55     2.323.537,34
Público da Assistência Social: Determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe
sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS e Portarias do MDS/CNAS. Os serviços prestados, projetos e benefícios na área de
Assistência Social foram executados de forma continuada e planejada sem qualquer discrimina-
ção e inteiramente gratuita.

30. Projetos - Educação/Assistência Social
Projetos - Educação

Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Nº de Bolsas Recurso Aplicado
Cristo Marilia O ensino ministrado pelo Colégio Cristo 50% - 4
Rei - SP Rei convergiu para os fins mais amplos

da Educação Nacional, expressos na Lei
Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro
de 1996 para, de forma articulada, 435.601,50
oferecendo ao/a aluno/a uma educação 100% - 17
equilibrada, visando: I - a sua formação
de modo a desenvolver seus valores,
competências e habilidades básicas
necessárias à integração de seu projeto
ao projeto da sociedade em que se situa;
II - a sua preparação e orientação à
integração ao mundo em que vive, que
garantindo seu aprimoramento e
permitindo acompanhar as mudanças
que ocorreram no nosso tempo.

Escola Marilia O ensino ministrado pela Escola Irmão
Irmão - SP Policarpo convergiu para os fins mais
Poli- amplos da Educação Nacional, expressos
carpo na Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de

dezembro de 1996 para, de forma 100% - 204 2.446.816,78
articulada, oferecendo ao/a estudante
uma educação equilibrada, visando:
I - a sua formação de modo a desenvolver
seus valores, competências e habilidades
básicas necessárias à integração de seu
projeto ao projeto da sociedade em que se
situa;
II - a sua preparação e orientação à
integração ao mundo em que vive, que
garanta seu aprimoramento e permita
acompanhar as mudanças que ocorrem
no nosso tempo; III - ao desenvolvimento
das competências para continuar
aprendendo de forma autônoma e crítica,
em níveis mais complexos de estudos.

Total Aplicado em Projetos de Educação 245 2.882.418,28
Total Aplicado em Projetos de Educação 2.882.418,28

Projetos - Assistência Social
Nº Gratu- Recurso

Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Atend. idade Aplicado
Pronoama Campanha Este projeto atendeu crianças e adolescentes
 - Projeto -MG de famílias em situação de risco, de ambos os
Novo sexos, buscando espaço para que eles
Amanhã desenvolvessem suas potencialidades no

resgate da dignidade humana frente à
sociedade em que convivem. Acolher e
orientar crianças e adolescentes em situação
de risco, motivando-os e incluindo-as na
sociedade segundo cada realidade vivenciada.
Oferecer alimentação básica e reforçada para
que as crianças e adolescentes que frequentam
o projeto possam retornar para suas casas bem
alimentadas, felizes, bem como, para poderem
frequentar a escola com maior motivação e
disposição, reduzindo assim a evasão escolar. 160 100% 726.489,32

Centro Paraguaçu O Centro Social Juvenato é uma entidade de
Social -MG proteção social básica que oferece o serviço
Juvenato de convivência e fortalecimento de vínculos, para

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
proporcionando as mesmas um espaço que
resguarde seu direito e dignidade, por meio do
contra turno escolar, com atividades lúdicas,
culturais, educativas, esportivas, recreativas,
artesanais, musicais diariamente através de
oficinas que buscam o desenvolvimento da
expressão, motricidade, socialização, interação,
aprendizagem e sociabilidade. Baseado no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
normativas do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA). 180 100% 1.074.958,70

Centro Ponta A Casa do Piá ofereceu o serviço de convivência
Social Grossa e fortalecimento de vínculos, para crianças e
Casa -PR adolescentes de 6 a 15 anos proporcionando as
do Piá crianças e adolescentes um espaço de

convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia das crianças e adolescentes, a
partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. 115 100% 722.036,09

Total Aplicado em Projetos de Assistência Social 455 100% 2.523.484,11
Juvânio Gonçalves Costa

Presidente
Paulo Henrique P. Canosa

Contador - CRC 1 SP 264.091/O-4

O CAEF - Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais da ABASE - Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional, havendo procedido ao exame ao Relatório de Atividades e do Balanço Patrimonial,
da Demonstração do Resultado do Exercício (Superávit ou Déficit), da Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e das
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro
de 2021, com fundamento nos exames efetuados o CAEF, no cumprimento de suas funções que lhe são
atribuídas pelo artigo 88 de seu Estatuto Social, é do parecer favorável que sejam aprovadas as referidas
Demonstrações Contábeis.

Bauru, 04 de Março de 2022.
Auristenio Batista Bandeira - C.A.E.F

Rogerio Luiz da Silva - C.A.E.F
Claudio Luís Ferreira - C.A.E.F

Parecer do CAEF (Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais) Exercício 2021

31. Isenção usufruída: Adiante, é apresentada a composição dos valores. A forma de contabilização está
descrita na nota 5-v.
Descrição                 2021                 2020
Inss Cota Patronal - GILRAT - Terceiros    2.584.310,15    2.690.542,11
Total 2.584.310,15 2.690.542,11
32. Voluntários: Atendendo à norma contábil “ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela
Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade”, a entidade estimou e registrou os valores corres-
pondentes ao voluntariado ofertado pelos Irmãos do Sagrado Coração.
Descrição                 2021                 2020
Voluntariado    1.222.778,44    1.271.063,95
Total 1.222.778,44 1.271.063,95
Esses valores são contabilizados no resultado da entidade e, como são mera demonstração, foram lançados
em conta de despesa em contrapartida a uma conta de receitas, não produzindo efeitos finais. 33. Imunidade
Tributária: A ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional é imune a incidência de
impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição
Federal de 5 de outubro de 1988. A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos,
previsto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características: • A Instituição é regida
pela Constituição Federal; • A Imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
• Não há fato gerador (nascimento da obrigação tributária); • Não há o direito (Governo) de instituir, nem

cobrar tributo. Imunidade: A imunidade por estar prevista na constituição federal suprime-se a competência,
do poder de tributar. Desta maneira, a imunidade descarta o próprio nascer da obrigação, constitui-se na
vedação total do poder de tributar, posto que o crédito tributário não seja apenas inexigível, no caso das
imunidades ele é tão somente inexistente. O Instituto é imune do imposto sobre a renda da pessoa jurídica
(IRPJ), da contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS), da contribuição social sobre
o lucro líquido (CSLL) e do imposto sobre serviços (ISS). Isenções: A isenção compreende basicamente uma
hipótese de não incidência tributária legalmente qualificada, diferentemente da imunidade, no cenário da
isenção existe o fato gerador, a base de cálculo e alíquota, porém o tributante não poderá constituir e cobrar
o crédito tributário por força da lei. A administração do Instituto entende que a Instituição é isenta da
contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos.
34. Cobertura de Seguros: A Entidade mantém cobertura de seguros para os seus bens móveis e imóveis,
em montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros. 35. CEBAS - Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social: A Entidade obteve a concessão do CEBAS - Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social em 13/11/2013 através da Portaria nº 158/2013, publicada no Diário Oficial
da União, com validade   para o período de 01/01/2010 a 31/12/2014. Tempestivamente, a Instituição
protocolizou, de acordo com a Legislação vigente, o processo com pedido de renovação do CEBAS, junto ao
Ministério da Educação, por ser, a educação, a área de atuação preponderante. O referido processo ainda se
encontra em análise pelo MEC.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.

A área da saúde pode ser uma das 
mais beneficiadas pelo metaver-
so, pela amplitude de atuações 

que pode receber e, especialmente, por 
ser capaz de usá-lo como um facilitador 
dos processos humanos. A frase é de 
Guilherme Stella, fundador da TrackFY, 
empresa especializada em soluções de 
mapeamento digital para os segmentos 
médico, de construção e mineração. 
Para ele, a saúde só tem a ganhar com 
o avanço tecnológico conectado à rede.

Guilherme explica: “o metaverso 
duplica a realidade e se torna um 
grande ambiente onde podemos atuar 
infinitamente. Imagine a triagem de pa-
cientes transportada para um ambiente 
virtual simulado, que receberia todas 
as informações do paciente e que o 
traria, como in loco, para uma imersão 
naquele ambiente”. Muito mais amplo 
do que a telemedicina, para Guilherme 
a realidade paralela do metaverso pode 
chegar a ser o novo universo médico 
em si, guardadas as proporções.

O metaverso possibilitaria, então, 
um avanço incrível da internet e te-
lemedicina, um atendimento virtual 
remoto, com paciente e médico 100% 

imersos nesse ambiente virtual e com 
a possiblidade de uma avaliação clínica 
a partir da digitalização do paciente. 

“Dependendo da evolução da tecno-
logia para o usuário, ele mesmo poderia 
mapear, em 3D e do seu celular, a região 
em que tem determinado sintoma, e o 
profissional da saúde teria acesso a essa 
imagem como se o paciente estivesse ao 
vivo em sua frente. A partir daí, seriam 
elencadas prioridades e o atendimento 
presencial, quando necessário, poderia 
ser indicado pelo centro de triagem on-
line e feito em um centro especializado 
próximo ao paciente”, explica.

Segundo o gestor, o ensino da saúde 
também pode ganhar muito com o 
metaverso: “vai existir um universo 
paralelo onde estudantes ou residentes 
podem, da sua casa, acompanhar pro-
cedimento do mundo real, em qualquer 
lugar do mundo, ou procedimentos que 
estão sendo realizados via robótica em 
um centro de ensino virtual, mas com 
coordenadas”. 

Imagine um estudante da periferia 
de São Paulo, por exemplo, participar 
de um procedimento em uma univer-
sidade dos Estados Unidos, não via 

call ou outra tecnologia já amplamente 
utilizada, mas de maneira totalmente 
imersa. Enquanto na realidade aumen-
tada e outras experiências virtuais que 
já existem, o usuário tem perspectiva 
passiva e unilateral, no metaverso ele 
se torna um elemento atuante e pode 
explorar o ambiente de forma ilimitada.

Mas, afinal, o que é o metaverso? 
- “A meu ver”, explica Guilherme “o 
metaverso é um simulacro do mundo 
real, paralelo a este e que acontece em 
tempo real ao nosso. Algumas pessoas 
ainda entendem o metaverso como 
um game ou como uma experiência 
virtual. Mas podemos dizer que o ele 
é o ambiente paralelo no qual essa 
experiência acontece. 

E, diferente de tudo que conhecemos, 
o metaverso nos dá uma autonomia 
e uma amplitude de ação dentro de 
um universo digital e paralelo como 
nunca imaginamos”. Um novo sistema 
de protocolo global, de computadores 
interconectados que criam uma infinita 
rede de informação, “o Metaverso é a 
evolução da internet”, finaliza Stella. 
- Fonte e outras informações: (www.
trackfy.tech).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

O metaverso a favor da área de saúde
Murilo Alencar (*)

Alavancar a carreira, mudar 
de emprego, buscar novas 
oportunidades, crescer pro-
fissionalmente. A hora pode 
ser agora. 

O Brasil registrou cresci-
mento de 7% no total de novas 
vagas de emprego com carteira 
assinada em 2021. Os dados 
do Caged mostram que o país 
fechou o ano passado com 
saldo superior a 2,7 milhões 
de empregos formais. E as 
perspectivas continuam boas. 
O avanço da vacinação e a 
superação do momento mais 
severo da pandemia fizeram 
com que muitas empresas vol-
tassem às atividades normais. 

Com a retomada da atividade 
econômica e o nível de desem-
prego retornando ao patamar 
pré-pandemia, é hora de se 
preparar para novas oportuni-
dades no mercado de trabalho, 
pois elas existem. A notícia é 
positiva especialmente para 
os profissionais ligados à tec-
nologia. Se nos últimos dois 
anos a economia e a geração 
de empregos foram impacta-
das pela pandemia, 2022 traz 
esperanças de retomada dos 
negócios e melhores oportu-
nidades às carreiras. 

Ajustes nos modelos de 
gestão, trabalho híbrido e 
mudanças de comportamento 
e postura fazem parte de uma 
nova realidade. Atividades na 
área da saúde devem continuar 
em alta, mas as profissões liga-
das à tecnologia, engenharia 
de software, ciência de dados, 
segurança cibernética e infra-
estrutura estão entre as mais 
demandadas em 2022, de acor-
do com estudo do LinkedIn. 

Um fator também atrativo 
para a tecnologia é que o 
trabalho pode ser realizado 
de maneira remota. Ou seja: 
independe de onde você es-
teja, há oportunidades para 
o seu talento e ninguém mais 
duvida que o home office para 
profissionais de tecnologia 
será mantido. Os municípios 
do interior assumiram prota-
gonismo na geração de em-
pregos. Das 20 cidades com 
maior crescimento no saldo de 
vagas, só quatro são capitais e 
a mais bem colocada é Palmas, 
no Tocantins, na 14ª posição.

As cidades com maior núme-

ro de empresas de tecnologia 
se saíram melhor. Entre os 
municípios com mais de 200 
mil habitantes, Osasco teve 
o melhor saldo: 24 mil novas 
vagas, alta de 16% em relação 
a 2020. Novo Hamburgo, no 
Rio Grande do Sul, ficou com 
a segunda posição: 7,74 mil 
postos de trabalho com car-
teira assinada abertos no ano 
passado: crescimento de 12%. 
O Caged também aponta as 
cidades recordistas em núme-
ros absolutos de emprego. São 
Paulo liderou, com mais de 336 
mil novas vagas. Na sequência, 
por ordem, aparecem o Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Brasília, Curitiba, Fortaleza, 
Goiânia, Manaus e Salvador.

Indiscutível dizer que a glo-
balização e as transformações 
digitais tiveram e têm impacto 
sobre o mundo do trabalho. 
Empresas estão investindo 
em inovação e absorvendo 
os resultados do incremento 
da tecnologia nos processos, 
operações e comportamentos 
sociais. Quem busca boa co-
locação profissional também 
precisa se moldar aos novos 
tempos. As habilidades técni-
cas – ou hard skills – não são 
mais a única exigência. As 
organizações buscam profis-
sionais com novas habilidades. 

O caminho é apostar no life-
long learning, termo em inglês 
que significa, em tradução 
livre, aprendizado ao longo da 
vida. O conceito que preconiza 
a educação contínua reforça a 
tese de que as soft skills – ou 
habilidades emocionais – são 
tão importantes quanto o co-
nhecimento técnico. Para os 
empregadores, ter um time 
com soft skills desenvolvidas 
faz toda a diferença. Entre as 
habilidades mais desejadas 
atualmente estão resiliência, 
comunicação, empatia, lide-
rança, capacidade criativa 
para lidar com os problemas 
e facilidade no relacionamento 
interpessoal.

Nesse novo momento das re-
lações de trabalho, ter conhe-
cimento, sim, continua muito 
importante. Porém, é preciso 
ir além de oferecer outros 
atrativos para as organizações. 
Acredite, vale o investimento.

(*) - É Chief Technology 
Officer (CTO) da nstech 

(https://www.nstech.com.br/).

Empresas querem profissionais 
criativos e com bom relacionamento
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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

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDEILSON SOUSA LIMA, profissão: segurança patrimonial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz de Lima e de Josefa de Sousa 
Lima. A pretendente: RENATA DE SOUSA, profissão: analista de qualidade, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1979, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos de Sousa e de Aparecida Ro-
drigues de Sousa.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MATHEUS VENANCIO PINTO, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 15/12/2000, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Venancio 
Pinto e de Sonia Regina Bernardes da Silva Pinto. A pretendente: BEATRYZ VEZZU DE 
CASTRO, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 28/01/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo 
Henrique de Castro e de Cristiane Vezzu de Castro.

O pretendente: DOUGLAS DE SOUZA GUARDIA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 24/11/1984, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Arthur Guardia e de Maria 
do Carmo Souza Santos. A pretendente: AMANDA RODRIGUES FERREIRA, profissão: 
vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-
-nascimento: 19/02/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Geraldo Mesquita Ferreira e de Lunamar Rodrigues Ferreira.

O pretendente: WILLIAM SOARES DOS SANTOS, profissão: analista de importação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
02/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Rosa dos Santos 
e de Cleia Soares dos Santos. A pretendente: CAROLINE ALVARENGA DA CUNHA, 
profissão: analista de negócios digitais, estado civil: solteira, naturalidade: em Sorocaba, 
SP, data-nascimento: 03/08/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Rogério Pereira da Cunha e de Sonia Maria Alvarenga da Cunha.

O pretendente: ALAN DOS ANJOS MELO, profissão: auxiliar contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 19/12/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Dias de 
Melo e de Ednalúcia Rosa dos Anjos Melo. A pretendente: NAYARA GOUVEIA GUEDES, 
profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
-nascimento: 19/10/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Vadelmo José Guedes e de Francisca Neide Gouveia Guedes.

O pretendente: RODRIGO DE SOUZA PRIMO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 22/05/1982, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Moacir Vitor Primo e de Rita 
de Souza Primo. A pretendente: DAMARIS JUSTINO PEREIRA, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/10/1977, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jose Amorim Pereira 
e de Lidia Justino Pereira.

O pretendente: JÚLIO CESAR FERREIRA JÚNIOR, profissão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/07/1992, re-
sidente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Ferreira 
e de Ana Maria Oliveira Rosa Ferreira. A pretendente: KARINE CARDOSO DA SILVA, 
profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
-nascimento: 18/09/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Jose Jozimar Nunes da Silva e de Maria Rita Cardoso Nunes da Silva.

O pretendente: ALEX HONORATO LIMA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/06/1981, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Honorato da Silva e 
de Neuza Leite de Lima. A pretendente: LEILA GOMES, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/05/1988, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Aparecido Gomes e de 
Clarinda Aparecida Pianeli Gomes.

O pretendente: MAURÍCIO MACHADO, profissão: técnico judiciário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 05/05/1972, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Wagner Machado e 
de Marília Silva Machado. A pretendente: ANA CAROLINE DOS SANTOS, profissão: 
supervisora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmas L.A- 07, Fls. 41, 
Nº 5779, TO, data-nascimento: 07/04/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Zilda Pereira dos Santos.

O pretendente: JOÃO LUCAS FRAGNAN DOS SANTOS COUTINHO, profissão: de-
senvolvedor de software, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, 
SP, data-nascimento: 20/12/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de João Coutinho Filho e de Vania Aparecida dos Santos Coutinho. A 
pretendente: JESSICA FONSECA MORENO, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/12/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sérgio Krambeck Moreno e de Helena 
Bacco da Fonseca Moreno.

O pretendente: DANIEL AQUINO DOS SANTOS, profissão: entregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 17/11/1994, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Clilton Aquino dos Santos e de 
Apolonia da Silva Santos. A pretendente: LETÍCIA DE CESAR, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/09/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Osvaldo de Cesar 
e de Sandra Cristina Velasques.

O pretendente: RONALDO MARCOS NOVAS, profissão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/04/1972, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Helio Jurandir Novas e de Valdete Rodolfo 
Novas. A pretendente: VERA LÚCIA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Pinhão, SE, data-nascimento: 11/01/1975, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria do Carmo de Jesus.

O pretendente: LUIZ PAULO BIZELLI JUNIOR, profissão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 18/03/1987, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Paulo Bizelli e de 
Maria Claudia Zanin Sant'Anna Bizelli. A pretendente: LARISSA AMADEU DE OLIVEIRA, 
profissão: diretora de escola, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 15/06/1986, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de José Marcio de Oliveira e de Selma Amadeu de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL BRUNO MARTINS, profissão: Policial Militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 03/08/1994, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Carlos Martins 
e de Jussara Tadeu Lourenço da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE AQUINO DOS 
SANTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana, SP, data-nascimento: 09/12/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Claudinei dos Santos e de Maria Eliete de Aquino dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE WILD, profissão: engenheiro civil, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 08/03/1970, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Otto Wild e de Agnei Navarro 
Wild. A pretendente: TELMA MARINA SOARES, profissão: economista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 25/01/1974, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Armando Soares 
e de Marina da Silva Soares.

A terceirização da 
folha de pagamento 
e sua relação com a 

transformação digital

Nos últimos anos, as 
empresas passaram 
a buscar mais 
por serviços de 
terceirização da folha 
de pagamento. O que 
pode ter impulsionado 
esse aumento? 

Imagine poder poupar o 
tempo e os custos gastos 
com essa tarefa ao con-

tratar uma empresa especia-
lizada, que poderá não ape-
nas executar os processos 
inerentes às atividades do 
dia a dia dos profissionais de 
RH, mas também promover 
a digitalização de processos 
na gestão de pessoas. Além 
disso, por conta da pande-
mia nos últimos dois anos, 
os RHs enfrentaram muitos 
desafios. A terceirização 
do RH está relacionada à 
transformação digital do 
setor, para torná-lo ainda 
mais estratégico e focado 
nas pessoas. 

Ao procurar um parceiro 
para tarefas que demandam 
muita especialização, co-
nhecimento técnico e com 
necessidades de atualiza-
ções rápidas e constantes, 
como é o caso da folha de 
pagamento, este também 
é o momento de dar mais 
um importante passo para 
a automação de proces-
sos, como a utilização de 
tecnologias que permitem 
agilidade, segurança, mo-
bilidade e descentralização 
para procedimentos que 
tradicionalmente tomavam 
muito tempo de trabalho 
do RH.

Com tarefas terceirizadas, 
é possível liberar os profis-
sionais para remodelar o 
departamento de RH para 
atividades mais estratégias 
e que estimulam o desen-
volvimento profissional, 
promovam a motivação, 
retenção e engajamento, 
principalmente quando 
aliadas com a utilização de 
ferramentas e tecnologias 
como Onboarding, Expe-
riência do Funcionário e 
Gerenciamento de Força de 
Trabalho (Workforce).

Para que isso ocorra, é pre-
ciso procurar quem de fato 
entende do assunto e ofere-
ce uma equipe especializada 
com uma consistente base 
tecnológica para o processo 
de digitalização, e que traga 
soluções sempre alinhadas 
com a legislação vigente e 
políticas organizacionais.

Para uma bem-sucedida 
automatização da folha de 
pagamento, é preciso que 
seja fornecida uma tecno-
logia avançada com uma 
base flexível e abrangente de 
processamento de dados, o 
que vai permitir que atenda 
a qualquer necessidade do 
RH, seja Legal ou regras 
e particularidades da em-
presa. Essa flexibilidade 
permite os mais diversos 
tipos de cálculos que fazem 
com que seu negócio esteja 
totalmente em dia com suas 
obrigações. 

Além das questões de ad-
missão e folha de pagamen-
to, a empresa parceira ainda 
poderá disponibilizar em sua 
matriz de responsabilidades 
atividades relacionadas aos 
processos de rescisão, tra-
balho intermitente, férias, 
transferências, afastamen-
tos, pensão alimentícia, 
benefícios, adiantamento, 
participação nos lucros e 
resultados (PLR), encargos 
sociais, provisão, contabili-
zação, pagamentos extras, 
13º salário, obrigações anu-
ais, entre outros.

As vantagens com a ter-
ceirização de processos são 
inúmeras. Há uma nítida 
melhora de processos e de 
agilidade ao deixar para 
uma empresa especializada 
a parte mais burocrática do 
trabalho de recursos huma-
nos. Isso também vai evitar 
falhas, pois tendo em vista 
a quantidade de dados e 
processos, é comum que o 
gestor deixe passar algum 
detalhe que mais tarde po-
derá se transformar em um 
passivo trabalhista, ou seja, 
mais dor de cabeça. 

Ao contrário do que al-
guns profissionais possam 
considerar, a segurança dos 
dados também poderá ser 
reforçada na mão de um 
terceiro, desde que suas 
atividades sejam executa-
das em softwares de alta 
tecnologia e que estejam em 
conformidade com protoco-
los rigorosos de segurança 
e com a LGPD, em vigor 
desde 2020. A redução de 
custos também é uma das 
vantagens significativas da 
terceirização da folha de 
pagamento. Por mais que 
isso possa parecer estranho, 
com a adoção da terceiriza-
ção é possível perceber em 
médio prazo a diminuição 
dos gastos da empresa. 

Uma série de despesas 
internas podem ser evitadas 
com a adoção da parceria, 
como tempo de execução 
operacional das atividades, 
reposição de funcionário em 
férias ou afastados, treina-
mento de novos funcioná-
rios ou desenvolvimento 
do quadro ativo, principal-
mente diante das constantes 
atualizações na legislação 
trabalhista, gastos com 
multas e erros que possam 
ser gerados em processos 
que envolvam pagamentos 
e descumprimento de envio 
de obrigações acessórias 
importantes, entre outros.

Por fim, também há a 
vantagem do aumento de 
produtividade na equipe. Ao 
dispensar os profissionais 
de RH de atividades mais 
operacionais e aumentar 
o nível da transformação 
digital com a automação 
dos processos para todos 
os colaboradores e gestores, 
a empresa ganha como um 
todo ao ter mais tempo para 
definir as suas estratégias 
e o seu alinhamento com o 
core business.

(*) - É gerente de 
marketing da Apdata.

Paulo Oliveira (*)

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

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

O pretendente: JORGE DE JESUS PESTANA MACEDO JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (11/11/1971), estado civil divorcia-
do, profissão assistente financeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Jorge de Jesus Pestana Macedo e de Rita de Cassia Pestana Macedo. A 
pretendente: ROSANA NARDARI, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Belenzinho - SP, no dia (21/09/1973), estado civil solteira, profissão técnica de seguros, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Antonio Barchesqui Nardari 
e de Maria Aparecida Montouro Nardari. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/05/1972), estado civil solteiro, profissão coordenador 
de RH, residente e domiciliado neste Subdistrito São Paulo - SP, filho de José Livino 
dos Santos e de Dagmar Alves dos Santos. A pretendente: IVONETE FERREIRA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Santo André - SP, no dia (10/10/1973), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de José Eusebio dos Santos e de Judite Ferreira dos Santos.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (26/03/1993), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de logística, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Odair dos Santos Nascimento e de Adriana Ferreira de Carvalho. A pretendente: CARO-
LINE VALOTTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia (23/02/2000), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Siqueira da Silva e de Rosana Valotta.

O pretendente: VINICIUS DE OLIVEIRA MENDES, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/11/1997), estado civil solteiro, profissão 
motorista de aplicativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Kelly Cristina de Oliveira Mendes. A pretendente: NICOLLY CORINA DE MATOS 
CAMPOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(10/06/1997), estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Batista Campos e de Andrea 
de Matos Sousa.

O pretendente: LUIZ CARLOS BENITES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (10/04/1981), estado civil solteiro, profissão ajudante 
de serviços gerais, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Luiz Carlos Benites e de Maria Célia Benites. A pretendente: JOSAINE DA SILVA MELO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/08/1981), 
estado civil divorciada, profissão agente de organização escolar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roseli da Silva Melo.

O pretendente: DÊNIS NERY DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (17/08/1985), estado civil divorciado, profissão 
garçom, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Doralice Nery dos 
Santos. A pretendente: VANESSA DOS SANTOS RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/07/1981), estado civil solteira, profis-
são do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Luiz 
Vieira Ramos e de Maria Raimunda dos Santos Ramos. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: BONAVENTURE OSONDU EYA, de nacionalidade nigeriana, nascido 
na Nigéria, no dia (22/01/1990), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jonathan Chukwuemeka 
Eya e de Augustina Obiageli Eya. A pretendente: ALICE DUARTE FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(07/01/1999), estado civil solteira, profissão dona de casa, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de William Francisco Ferreira e de Zoraide 
Cristina Duarte.

O pretendente: MATEUS DOS SANTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Santana - SP, no dia (12/11/2000), estado civil solteiro, profissão bacharel em 
direito, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edicley Vianna 
Moreira e de Ana Maria Couto dos Santos Moreira. A pretendente: LUANA SOARES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Capela do Socorro 
- SP, no dia (24/04/2003), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Genaro Rodrigues dos Santos Filho e de Maria 
Vanusa Soares dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: GABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (03/01/1997), estado civil solteiro, 
profissão assistente controle de voo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Andre Luis Costa Fernandes e de Viviane Cristina de Oliveira. A pre-
tendente: ALINE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia (18/10/1988), estado civil solteira, profissão enfermeira obstétrica, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Salvador Miranda Neto 
e de Rosemira dos Reis.

O pretendente: BRUNO LEONARDO MAXIMINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (04/05/1981), estado civil divorciado, profissão aju-
dante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Humberto 
Corrêa Pereira e de Benedita Maria Maximino Pereira. A pretendente: CAUANA SOUZA 
DIAS, de nacionalidade brasileira, nascida em Ipiaú - BA, no dia (13/11/1995), estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ana Cleide Souza Dias.

O pretendente: VICTOR YARED STAMPACCHIO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (01/03/1988), estado civil 
solteiro, profissão publicitário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Pau-
lo - SP, filho de Léo Stampacchio e de Carla Yared. A pretendente: LARISSA DE 
OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (29/06/1990), estado civil divorciada, profissão enfermeira obstetra, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel da Silva Santos e 
de Ester de Oliveira Santos.

O pretendente: IZUCHUKWU BENNET JOSEPH, de nacionalidade nigeriana, nascido 
na Nigéria, no dia (27/05/1977), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ike Joseph e de Ike Florence. 
A pretendente: GILVANA FREITAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em 
Luzilândia - PI, no dia (06/12/1980), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Estevam dos Santos e de 
Maria das Dores da Silva Freitas.

O pretendente: RAFAEL DE JESUS HUNE, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/12/1996), estado civil solteiro, profissão carregador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Evaldo Hune 
e de Renata Angelina de Jesus. A pretendente: LAYSLA VITÓRIA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (18/02/2004), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Aline Fabiola dos Santos.

O pretendente: VICENTE MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Cachoeirinha - PE (Registrado no Distrito de Cabanas), no dia (03/07/1940), estado civil 
solteiro, profissão agricultor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Manoel da Silva e de Maria Antonia. A pretendente: ARLINDA CELESTINA DA 
CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, nascida em Ibirajuba - PE (Registrada no 
Distrito de Cabanas), no dia (15/12/1943), estado civil solteira, profissão do lar, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Epifanio Cipriano da Silva e de 
Celestina Maria da Conceição.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGO SANTANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (11/04/1997), estado civil 
solteiro, profissão eletricitário, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, 
filho de Anderson Mendes de Oliveira e de Cristiane Pires de Santana. A pretendente: 
STEFANY PRADO MODESTO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila 
Matilde - SP, no dia (25/07/1999), estado civil solteira, profissão psicóloga, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Otavio Sergio Modesto e de Simone 
Inacio Prado Modesto. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: GUSTAVO ALVES BANDEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/05/1999), estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Gilmar Machado Bandeira e de Gildete Alves da Silva Bandeira. A pretendente: 
SABRINA MARCELINO BRAZ, de nacionalidade brasileira, nascida em Osasco - 
SP, no dia (11/11/1994), estado civil divorciada, profissão pedagoga, residente e 
domiciliada em Francisco Morato - SP, filha de Paulo Roberto Braz e de Silvia Regina 
Marcelino. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente 
é residente e domiciliada.

O pretendente: LUCAS EMANUEL CARDOZO DE MELO, de nacionalidade brasilei-
ra, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/07/2001), estado civil solteiro, 
profissão militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Irisberguis Barbosa de Melo e de Angela Maria de Santana Cardozo. A pretendente: 
ALEXIA SOARES AQUINO, de nacionalidade brasileira, nascida em Montes Cla-
ros - MG (Registrada em Japonvar - MG), no dia (08/09/2001), estado civil solteira, 
profissão estagiária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Edson Gonçalves Aquino e de Andreza Soares de Lima Aquino. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde a pretendente é re-
sidente e domiciliada.

O pretendente: JULIO CESAR DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/09/2003), estado civil solteiro, profissão aten-
dente, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jairo Alves e 
de Vasti Maria da Silva. A pretendente: PÂMALA SOUZA DOMINGOS, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Vitória de Santo Antão - PE (Registrada em Glória do Goitá - PE), 
no dia (15/10/2003), estado civil solteira, profissão cuidadora de criança, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo Mendes Domingos e de 
Luciaria Souza Ciriaco.

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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