
É fato que a tecnologia facilita a nossa vida, e o mesmo acontece 
nas indústrias.  A evolução tecnológica atingiu um ponto de ficção 
científica, em que as fábricas são automatizadas e permitem uma 
operação mais eficiente. Mas, até que ponto é possível promover uma 
produção inteligente? Temos diversas empresas hoje no mercado que 
oferecem inúmeras soluções para esse segmento, com enfoque em 
resultados que visam melhorar a segurança, aumentar a qualidade 
da produção e otimizar o desempenho da fábrica.   

A tendência das fábricas que vai além de 
apenas dispositivos e dados
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O Grupo Prosegur, referência global no setor de segurança privada, 
acaba de lançar um espaço de análise e reflexão sobre o presente e 
o futuro da segurança global: a Prosegur Research. Com a iniciativa, 
a multinacional espanhola antecipa os desafios e oportunidades que 
determinarão a evolução da sociedade nos próximos anos. A iniciativa 
Prosegur Research aspira se estabelecer como ponto focal de todos os 
profissionais de segurança e contribuir para a disseminação da cultura 
de segurança.  

Grupo Prosegur lança observatório sobre 
o presente e o futuro da segurança global

Doutrinariamente, a inteligência pode ser entendida como o 
exercício de práticas especializadas focadas na produção de conhe-
cimento necessário às ações de diagnóstico, planejamento, decisão 
e execução, que fazem parte do escopo das atividades de gestão. Ou 
seja, a inteligência, em essência, serve ao processo decisório da alta 
liderança. Portanto, não pode ser compreendida como um processo 
de “adivinhação” ou mero exercício de “futurologia”, nem tampouco 
confundida como métodos e ações de “espionagem”.  

Como inserir inteligência na Segurança 
Empresarial e quais os passos? 

Wavebreakmedia_CANVA

News@TI

Sebrae lança o projeto gratuito Capital 
Empreendedor

Captar recursos financeiros é um dos principais entraves para quem 
empreende, inclusive, para startups. Pensando nesse público, o Sebrae 
fará o lançamento do projeto gratuito Capital Empreendedor, nesta terça-
-feira (26), às 16h. Em formato online, o evento vai oferecer orientações 
estratégicas sobre capital de risco; interações com investidores e escritórios 
jurídicos; e apresentação de cases de sucesso. As inscrições começam 
no dia 27 de abril e vão até o dia 15 de maio. Ao todo serão 330 vagas. 
Desse total, 30 são destinadas para startups fluminenses. O programa 
começará em junho e será concluído em dezembro. As inscrições podem 
ser realizadas pelo link: https://capitalempreendedor2022.com.br/.    Leia a coluna completa na página 6

Reprodução/https://capitalempreendedor2022.com.br/

Em meio a mais de 12 milhões 
de pessoas desempregadas e que 
buscam por um espaço no mercado 
de trabalho no Brasil, todos os 
meses, quase 500 mil trabalhadores 
com carteira assinada pedem as 
contas do emprego, mesmo saindo 
sem levar vantagem como, por 
exemplo, a aquisição do FGTS. 

O dado revelado pelo estúdio de inteli-
gência de dados Lagom Data, enco-

mendado pela revista Você S/A, revela que 
o número representado mensalmente por 
meio milhão de brasileiros é o dobro do 
registrado nos anos anteriores à pandemia. 
A Lagom Data analisou quase 188 milhões 
de registros de movimentações trabalhis-
tas do Caged, entre 2016 e novembro de 
2021, dado mais recente disponível para a 
conclusão do levantamento. 

Ainda segundo a pesquisa, é tanta gente 
pedindo as contas no Brasil que, em um 
ano, os pedidos de demissão representa-
ram uma rotatividade de 15% nas vagas 
com carteira assinada. O número total é 
ainda maior, já que o estudo foi feito com 
base exclusivamente nos desligamentos a 
pedido. Existem ainda as demissões por 
comum acordo, autorizadas pela reforma 
trabalhista de 2017 – e essas não ficam 
contabilizadas como voluntárias. 

Outro dado que revela a rotatividade nas 
empresas por pedidos de demissão é da 
Microsoft. Uma das pesquisas feitas pela 
desenvolvedora de softwares mostrou que 
cerca de 41% dos profissionais de várias 
nações pretendem deixar seu trabalho atual 
em até um ano. 

Pesquisas mundiais mostram que os pedi-
dos de demissão ocorrem em esfera maior 
nos Estados Unidos, sendo tendência em 
demais partes do mundo. Por lá, mais de 
7,5 milhões de americanos já deixaram os 

Todo mês, quase 500 mil trabalhadores 
pedem demissão no Brasil
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empregos voluntariamente apenas em 2021, 
num fenômeno que ganhou nome próprio: 
Great Resignation (“grande resignação”). 
E o perfil desses profissionais é semelhante 
ao perfil dos brasileiros. Trata-se de traba-
lhadores majoritariamente jovens – com 
menos de 30 anos – e do setor de serviços. 

De acordo com o especialista em gestão 
empresarial e empreendedorismo, Paulo 
Junior, da PJI Consulting, para não perder 
talentos as empresas precisam entender que 
o mundo dos negócios mudou. “Os movi-
mentos que acontecem nos Estados Unidos 
refletem em muitos países, aqui no Brasil 
não seria diferente. Hoje, temos profissionais 
que desejam entregar resultados sem abrir 
mão de realizações pessoais, eu mesmo fiz 
esse movimento há mais de dez anos. 

No atual mercado de trabalho, perde a em-
presa que não se adaptar às transformações, 
afinal, as carreiras não ocorrem mais de forma 
linear e esse movimento é inevitável”. Paulo 
Junior explica que “se o contexto mudou, os 
líderes empresariais devem, cada vez mais, 
procurar entender o momento para não pre-
judicar os negócios com a alta rotatividade, 
que gera o baixo ritmo de produção. 

A gente entende que as empresas antigas 
são mais resistentes à mudança de para-

digma, mas diante do poder da tecnologia 
que é onipresente, a preparação de líderes 
deve ser um fator preponderante para que 
possam encarar os desafios, se faz mais 
do que necessária”, explica o CEO da PJI 
Consulting. Em contrapartida, os brasilei-
ros também estão pedindo demissão para 
viver do próprio negócio; esse já é o maior 
sonho do brasileiro, ficando atrás apenas 
da casa própria. 

Segundo o Sebrae nacional, cerca de 44 
milhões de brasileiros são ou desejam ser 
empreendedores. Já segundo o GEM 2020 
(Global Entrepreneurship Monitor), o Brasil 
tem a 7ª maior taxa de empreendedorismo 
inicial do mundo, destacando que somos o 
país que tem os empreendedores mais au-
tônomos, ou seja, aqueles que desenvolvem 
suas atividades de forma independente. 

“Os profissionais do mundo atual desejam 
trabalhar com menos estresse, trabalhar de 
casa, o chamado home office, ou no sistema 
híbrido. É importante reforçar, que todo 
esse processo que já existia, foi acelerado 
pela pandemia. E quem não se viu com 
medo de encarar o desconhecido, de tentar 
superar os próprios desafios, que buscou 
alternativas através do próprio negócio, se 
lançou no mercado”, avalia o especialista. 

Paulo Junior explica que o risco nessa 
jornada é o de se lançar sem buscar entendi-
mento e direcionamento. “Para concretizar 
esse sonho de empreender, é preciso se 
questionar, ter visão ampla do mundo dos 
negócios e colocar na ponta do lápis, não 
apenas os números, mas também qual é o 
propósito desse novo negócio; quanto você 
precisa investir em tempo e dinheiro; quem 
são seus clientes; quanto você deseja ganhar. 

Pesquisar também como está o mercado 
onde você deseja atuar é muito importante. 
Tudo isso precisa ser feito antes, com pla-
nejamento, para evitar frustações posterio-
res”, orienta. - Fonte e mais informações, 
acesse: (https://pji.com.br/).

Elizabeth II ganhou Barbie personalizada
A fabricante de brinquedos Mattel lançou uma boneca Barbie persona-

lizada da rainha Elizabeth II, em homenagem ao seu Jubileu de Platina, 
série de eventos em comemoração aos seus 70 anos de trono no Reino 
Unido. O lançamento é feito no aniversário de 96 anos da monarca, 
comemorado no último dia (21). Segundo a empresa, a boneca usa um 
vestido marfim com uma faixa azul, além de detalhes do passado de 
Elizabeth, como a tiara de seu casamento e fitas rosa e azuis parecidas 
com as quais ela ganhou de seu pai George VI e de avô George V. O 
brinquedo, que custa US$ 75 (R$ 346), esgotou em menos de um dia e 
faz parte da coleção de tributos à Barbie, que homenageia "indivíduos 
visionários com um impacto e legado excepcional" (ANSA).   Leia 
a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: ANSA
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A LIBERDADE 
DE QuEM PODE 
TRABALhAR 
EM QuALQuER 
LuGAR     Leia na página 4

Empregada doméstica
Comemora-se amanhã (27), o Dia 

Nacional da Empregada Doméstica.
Homenagem à Santa Zita, padroeira 
das diaristas que  nasceu na cidade de 
Lucca, na Itália, e com 12 anos de idade 
começou a trabalhar para uma família 
e lá ficou até seus últimos dias de vida. 
Lembra também que um dos setores 
mais afetados durante a pandemia vem 
apresentando recuperação. Segundo 
o IBGE, o número de trabalhadores 
domésticos (5,6 milhões) aumentou 
22,5% em 2021 (Fonte: Mary Help).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/anywhere-office-a-liberdade-de-quem-pode-trabalhar-em-qualquer-lugar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-26-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-26-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-trilha-da-insensatez/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/grupo-prosegur-lanca-observatorio-sobre-o-presente-e-o-futuro-da-seguranca-global/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-tendencia-das-fabricas-que-vai-alem-de-apenas-dispositivos-e-dados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-inserir-inteligencia-na-seguranca-empresarial-e-quais-os-passos/


O consumidor e sua 
nota de crédito

Score, nota de crédito, 
cadastro positivo. 
Certamente você já 
ouviu ou sabe o que 
significa cada um 
destes termos. E você 
não está sozinho

Cada vez mais brasilei-
ros estão buscando 
informações sobre o 

próprio histórico de crédito. 
E isso é muito bom para 
o consumidor e também 
para o mercado. Mas para 
os que ainda desconhecem 
estas palavras, vamos lá. A 
nota de crédito, ou score, 
é a pontuação de crédito 
do brasileiro. Vai de 0 a 
1000 e indica as chances 
do consumidor pagar suas 
contas em dia. 

Quanto maior a nota, me-
nor o risco de inadimplên-
cia e consequentemente 
maiores são as chances de 
conseguir um empréstimo 
ou um crediário. Dados da 
terceira edição da Sonda-
gem Educação Financeira 
e Nota de Crédito, realizada 
pela Associação Nacional 
dos Bureaus de Crédito 
(ANBC), revelam que oito 
de cada dez consumidores 
afirmaram saber o que é 
nota de crédito. Em maio de 
2021, no primeiro levanta-
mento da série, o índice era 
de seis a cada dez.

A pesquisa mostra ainda 
que 74% dos brasileiros 
pesquisados afirmaram 
conhecer sua pontuação, 
um avanço expressivo de 
30 pontos percentuais em 
relação à primeira edição da 
pesquisa, quando o índice 
ficou em 44%. E entre os 
que sabem a própria nota 
de crédito, 96% tomaram 
conhecimento por iniciativa 
própria.

O aumento dos índices 
comprova que os brasileiros 
estão mais atentos e inte-
ressados sobre seu perfil 
pagador e sobre questões 
ligadas a finanças pessoais. 

A diminuição na oferta 
de crédito, bem como seus 
índices de taxas de juros, 
tem ligação direta com os 

índices de inadimplência, 
que no Brasil, estão cada 
vez maiores. 

Recentemente, o endi-
vidamento dos brasileiros 
atingiu o maior nível em 12 
anos, mesmo com a alta taxa 
de juros que desestimula 
o consumo. Sabemos que 
reduzir a inadimplência 
depende de vários aspectos, 
principalmente externos. 
Quando a economia vai mal, 
o bolso de todos é atingido 
diretamente e manter as 
contas em dia fica mais 
difícil. 

Mas conhecer os concei-
tos, os fundamentos e ter 
consciência da importância 
da nota de crédito também 
são passos importantes para 
desenvolver uma educação 
financeira sólida e um bom 
histórico de pagamento que 
lhe trará vantagens quando 
necessitar de crédito. O 
acesso a crédito é essencial 
para financiar o consumo 
das pessoas e consequen-
temente movimentar as 
atividades econômicas. 

O país sofre com os efeitos 
da estagnação econômica e 
o acesso a linhas de crédi-
tos com juros baixos, como 
o crédito consignado, é 
necessário para estimular 
a economia, movimen-
tar pequenos negócios e 
potencializar o poder de 
compra do consumidor. Mas 
sabemos que o caminho do 
acesso a linhas de crédito 
com juros baratos tem várias 
barreiras. 

Ter acesso às informa-
ções financeiras e colocar 
em prática ensinamentos 
para construir um perfil 
de crédito confiável, com 
nota de crédito alta, é uma 
lição de casa que todo con-
sumidor deveria fazer para 
contribuir e usufruir de um 
sistema de crédito mais jus-
to. Não é a chave de tudo, 
mas com certeza faz parte 
de uma solução que passa 
por incentivo a projetos 
e programas de educação 
financeira.

(*) - É presidente do Instituto 
Nacional do Agente Financeiro, 

fundadora do Movimento Gigantes 
do Consignado e cofundadora da 

Phyllon Aceleradora.

Yasmin Melo (*)
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Copom está pronto para 
enfrentar inflação maior

O Banco Central (BC) está pronto para aumentar os juros mais 
do que o previsto caso a inflação seja maior ou mais persistente 
que o esperado, disse o presidente do órgão, Roberto Campos 
Neto. Ele repetiu que o Copom deve elevar a taxa Selic  para 
12,75% ao ano na próxima reunião, em maio, mas deu a entender 
que ajustes adicionais podem ocorrer. Com a inflação oficial pelo 
IPCA no maior nível desde 1994, afirmou que o BC está aberto 
a revisar o cenário de política monetária. 

Com a persistência da inflação, uma elevação adicional não 
está descartada para a reunião do Copom em junho. “O Copom 
ressalta que seus futuros passos de política monetária poderão ser 
ajustados para garantir a convergência da inflação para suas metas 
e dependerá da evolução da atividade econômica, no balanço de 
riscos e nas expectativas e projeções de inflação para o horizonte 
relevante à política monetária”, acrescentou Campos Neto.

O presidente do BC afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânia 
pode agravar as pressões sobre a inflação em todo o planeta. Os 
preços estão sujeitos a sofrer efeitos, tanto países desenvolvidos 
como em desenvolvimento, estão sofrendo com os impactos 
econômicos do conflito. Segundo ele, a guerra pode atrasar a 
transição para uma economia verde. Isso porque que diversos 
países têm de recorrer a combustíveis fósseis no curto prazo 
para suprir a falta do gás natural russo e a escassez de insumos 
dependentes do petróleo, como fertilizantes (ABr).

Tal prática às vezes é 
confundida com ob-
jetivos táticos, como 

transações ou mesmo a 
satisfação do consumidor. 
Embora desempenhem 
um papel importante nos 
negócios, o ato é mais 
estratégico do que isso. 
Estamos falando em uma 
abordagem intencional da 
marca para garantir que 
haja valor criado para os 
consumidores em todos os 
pontos de contato. 

Ou seja, construir um 
relacionamento de longo 
prazo entre a empresa e os 
clientes para aumentar sua 
confiança e fidelidade. Para 
os negócios, os comprado-
res mais fiéis significam 
maior retenção e, em um 
mercado altamente compe-
titivo, o engajamento certo 
do consumidor garante 
menor rotatividade de usu-
ários, maior valor de vida 
do cliente (CLTV) e maior 
participação na carteira. Ou 
seja, foco na retenção e no 
engajamento pode gerar um 
aumento de até dez vezes 
no CLTV.

O envolvimento do cliente 
também ajuda na constru-
ção da conexão emocional 
com os consumidores. 
Quando uma marca adicio-
na uma camada afetiva ao 
seu produto ou serviço, isso 
permite que ela construa 
uma intimidade mais forte 
com seus usuários. Mas há 
uma regra específica para 
engajar clientes? Abhishek 
Gupta, CCO da CleverTap 
- principal plataforma de 
retenção e engajamento 

Seja leal aos seus consumidores e eles serão leais a você.

Monica Machado (*)     
 
Assim como muitas pessoas, você 

pode ter a sensação que o seu dia é 
curto. É curto, porque você faz milhões 
de coisas ao mesmo tempo e, de fato, 
a sociedade cobra que temos que ser 
multifuncionais e estar a par de tudo. 
O fato é que ninguém é capaz de ser 
essa pessoa. Melhor se saem aqueles 
que sabem eleger prioridades e es-
colhem as coisas que realmente são 
importantes para eles, independente 
do julgamento alheio. 

Muitas vezes, nos deparamos com 
situações de difíceis escolhas. E, para 
termos êxito, precisamos nos conhe-

cer e saber qual escolha é mais impor-
tante naquele momento. Portanto, não 
queira fazer mais do que pode ou ter 
uma identidade que não é sua. Por isso, 
dizer “não” é importante para impor 
limites (para si e os outros), evitar 
situações que nos sobrecarreguem e 
até para conquistar respeito. Várias 
vezes agimos baseados no medo de 
não sermos amados ou valorizados, e 
vamos dizendo sim até que o peso de 
tanta condescendência nos sufoque.

Estabelecer limites é tomar as 
rédeas da própria vida, construir 
autoestima e fortalecer nossas fron-
teiras pessoais contra o desperdício 

de energia que o “sim a tudo” nos 
traz. Mas aí entra uma questão mais 
complexa: você se conhece bem? Sabe 
quais são seus limites? Acha que tem o 
direito de dizer não, ou acredita que se 
fizer vai pagar um preço alto por isso? 
Autoconhecimento é fundamental 
para traçar a linha que divide aquilo 
que você pode negociar daquilo que 
é inegociável.

Faça um teste: nos próximos sete 
dias, diga NÃO para três coisas por 
dia. Comece com uma coisa simples 
que está te deixando louco, mas que 
o resto do mundo pensa que só você 
pode fazer. Aos poucos, vá avançando 

e tente dizer não a algo que realmente 
te faz mal. Diga não para aquele chefe 
que pede reunião às 21h e te impede 
de ver teus filhos acordados. Diga não 
para o colega que te pede um favor 
para o projeto dele e atrasa o prazo 
do seu. Diga não para aquela amiga ou 
um parente que sempre pede dinheiro 
emprestado e nunca devolve. Amavel-
mente, apenas diga não. Permita-se e 
sinta o peso nas costas diminuindo.

Passada a semana, avalie como foi. 
Veja como está a força da linha entre 
o sim e o não. Talvez seja preciso 
mais um tempo para entender onde 
você quer que esta linha delimitadora 

esteja. Quer melhorar sua produtivi-
dade sem desrespeitar seus limites? É 
preciso se organizar: saber identificar 
seus valores; definir objetivos e metas; 
fazer um planejamento para verificar 
a viabilidade de seus objetivos, sem 
comprometer sua saúde mental e 
física; agir para produzir suas metas; 
e, por fim, comemorar a conclusão 
de cada atividade que você mesmo 
propôs, e que esteja alinhada com 
seus objetivos.

 
(*) - É psicóloga pela USP, fundadora da 

Clínica Ame.C, pós em Psicanálise e Saúde 
Mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Albert Einstein.

Os Tokens Não-Fungíveis (NFTs) modificaram o mundo 
digital implementando novos formatos econômicos, formas 
de relacionamento e atribuindo características diversas ao 
conceito de valorização ou desvalorização. Transformações 
essas, que impactam inclusive no mundo real.  

A todo momento se lê sobre aquisições de NFTs, surgi-
mento de novos criptoativos ou plataformas de blockchain 
para registrar certificados digitais únicos. Além de todos 
os questionamentos que permeiam o ambiente descen-
tralizado que é o metaverso. Porém, pouco se fala sobre 
a questão sustentável que existe por trás desse massivo 
movimento digital e de como isso é projetado no meio 
ambiente.  

Atenta a essa responsabilidade e pioneira do tema no 
Brasil, a Lumx Studios, tem como ponto de partida de 
produção de NFTs a utilização de carbono neutro, fo-
cando não somente no crescimento econômico de seus 
projetos, mas também em promover o desenvolvimento 
sustentável no país.

Isso, tendo como case principal de sucesso a coleção 
55Unity, que foi elaborada com carbono neutralizado e 
teve todas as suas peças esgotadas em 48 horas, tema 
que inclusive, é a narrativa da história, onde em um 
futuro apocalíptico o mundo ficou inabitável e é preciso 
torná-lo habitável novamente através da conscientização 
à sustentabilidade. 

A utilização do carbono neutro tem relação direta com os 
NFTs e o aquecimento global visto que funciona da seguinte 
forma: para a mineração das criptomoedas envolvidas nas 
transações com NFT é necessário manter computadores 
potentes em funcionamento que consomem muita energia 
e, quanto mais computadores em uma incessante cone-
xão, mais rápida é efetuada a transação com os tokens, 
porém a emissão de carbono no ambiente potencializa 

As cinco regras de ouro para 
engajar clientes

O conceito de envolvimento do cliente evoluiu nos últimos anos e mais rapidamente durante a 
pandemia, à medida que mais e mais empresas buscam formas inovadoras de atrair e reter usuários

companhias gerem 
taxas de fidelidade e 
conversão juntas, pois 
são específicas para 
esse consumidor indi-
vidual.

 4) Dedique-se ao enga-
jamento omnicanal 
- Os clientes querem 
ser engajados em seus 
canais preferidos. Al-
terações resultam em 
taxas de conversão 
mais baixas. As marcas 
devem, portanto, se 
envolver com os usuá-
rios no canal relevante 
nesse contexto. Garan-
tir a consistência nas 
comunicações entre 
tais meios e campa-
nhas executadas no 
aplicativo ou na inter-
face do usuário do site 
também são importan-
tes para impulsionar o 
engajamento.

 5) Seja empático e ge-
nuíno - Seja leal aos 
seus consumidores e 
eles serão leais a você. 
É importante que as 
marcas coloquem o 
consumidor no centro 
de seu envolvimento, 
tenham uma visão 
holística em vez de 
uma abordagem tran-
sacional e cultivem o 
relacionamento por 
meio de jornadas de 
consumo de ponta a 
ponta cuidadosamente 
elaboradas para cons-
truir relacionamentos 
de longo prazo. - Fonte 
e outras informações: 
(https://www.clever-
tap.com/).

de usuários do mundo - 
elaborou uma lista com as 
cinco regras de ouro que as 
empresas que querem en-
volver seus clientes devem 
seguir. São elas:
 1) Foque em activation 

e onboarding - As pri-
meiras impressões são 
tudo. Se seu aplicativo 
for muito confuso ou 
não oferecer o valor 
prometido, os usuários 
serão rápidos em de-
sinstalá-lo. Portanto, 
um processo de inte-
gração suave é crucial 
para o crescimento. 
É também elemento 
fundamental para ga-
rantir que a retenção 
de novos navegadores 
seja maior.

 2) Segmente seu pú-
blico com sabedoria 
- Muitas vezes, os pro-
fissionais de marketing 
podem adotar uma 
abordagem de tama-
nho único. Nada pode 
estar mais longe da 
verdade. As empresas 
precisam segmentar 
seus usuários com base 

em seus psicográficos e 
outros aspectos, como 
localização, hábitos de 
compra e tempo gasto 
no aplicativo, para 
alinhar seu engajamen-
to às necessidades. 
As marcas também 
precisam estar cons-
cientes do segmento 
único e, quando pos-
sível, garantir que os 
engajamentos sejam 
individualizados.

 3) Analise e persona-
lize - A maioria das 
marcas coleta muitos 
dados sobre o com-
portamento do usuário 
no aplicativo ou site. 
A chave é usar esses 
dados para beneficiar 
o consumidor e a em-
presa, analisando-os, 
determinando o que 
os clientes desejam e 
quando e, em seguida, 
personalizando cam-
panhas para garantir 
que eles avancem em 
sua jornada com a 
organização. As cam-
panhas individualiza-
das permitem que as 
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Pioneirismo brasileiro 
em sustentabilidade no Metaverso

exponencialmente o efeito estufa. 
Caio Barbosa, CEO da Lumx Studios, explica como são os 

protocolos adotados para mitigar as consequências, “En-
tendemos que o estado atual de aplicações em blockchain 
ainda não é o ideal no que tange ao consumo energético 
e emissão de carbono. Já há soluções que amenizam isso, 
como a Solana, rede blockchain com transações baratas, 
rápidas, e arquitetura eco-friendly. 

Porém, a imensa maioria do volume de transações em 
NFT está na blockchain da Ethereum. Buscamos fazer 
nossa parte ao neutralizar 13 vezes mais carbono do que 
emitimos”. Caio ainda afirma que assim como a coleção 
55Unity que foi produzida a partir de carbono neutro, todas 
as futuras coleção da empresa, também serão. - Fonte e 
outras informações:m (https://www.lumxstudios.com/).

A utilização do carbono neutro tem relação direta com os NFTs 
e o aquecimento global.
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Quer melhorar sua saúde? Aprenda a dizer NÃO



As vantagens da cloud 
computing para as 

instituições de saúde

Ambientes em nuvem 
são peça central das 
novas experiências 
digitais

Para este ano, a 
receita global da 
nuvem é estimada 

em US$ 474 bilhões, ante 
US$ 408 bilhões do ano 
passado, de acordo com 
estudo feito pela Gartner. 
No campo da saúde não 
será diferente. Para este 
segmento de mercado 
há inúmeros benefícios 
encontrados na adoção 
da cloud computing. 

A natureza das ope-
rações das instituições 
de saúde é de altíssima 
criticidade, exigindo alta 
disponibilidade, capa-
cidade de interoperabi-
lidade entre sistemas, 
aplicativos, dispositivos 
IoT, facilidade de comu-
nicação com operadoras 
de saúde e fornecedores 
de insumos utilizados no 
dia a dia. Todo esse uni-
verso pode ser perfeita-
mente atendido por uma 
infraestrutura em nuvem, 
que entregará agilidade, 
escalabilidade, redução 
de barreiras, segurança 
e economia para a sua 
instituição.  

Muitas instituições ain-
da possuem sua infraes-
trutura no modelo on-pre-
mises. Porém, percebe-se 
a grande dificuldade que 
enfrentam para manter 
seu parque tecnológico 
atualizado, uma vez que 
isso demanda alocação de 
recursos consideráveis, 
já que a vida útil de uma 
infra on-premises gira em 
torno de três a cinco anos 
e demanda uma equipe 
considerável para realizar 
a sua gestão. Passado esse 
tempo, esses ambientes 
precisam ser renovados 
para que sigam atenden-
do a contento as necessi-
dades dos negócios.  

Ao adotar a infraestru-
tura em nuvem como ser-
viço, a instituição passa a 
pagar mensalmente por 
um ambiente que estará 
sempre atualizado em 
termos tecnológicos, bem 
dimensionado às suas ne-
cessidades e conseguirá 
realizar uma gestão mais 
prática, com uma equipe 
mais enxuta. A capaci-
dade de escalabilidade 
para crescer e reduzir o 
tamanho e capacidade 
dos ambientes é outra 
característica única da 
nuvem que entrega muita 
agilidade, ajustando-se 
facilmente ao tamanho 
real da instituição no 
momento. 

Na nuvem você paga 
pelo que efetivamente 
consome. No quesito 
segurança, as nuvens pú-
blicas seguem protocolos 
em conformidade com 
as principais legislações 
internacionais de prote-
ção de dados, já que para 

operar globalmente, pre-
cisam obrigatoriamente 
de certificação. Os mes-
mos protocolos utilizados 
no exterior, são também 
utilizados no Brasil. 

Desta forma, os am-
bientes de TI em nuvem 
acabam possuindo um 
alto índice de maturidade 
de segurança, uma vez 
que no exterior, esse tema 
já vem sendo discutido 
há muitos anos. Qual a 
instituição de saúde bra-
sileira teria capacidade 
de investimento para ter 
vários selos de segurança 
em um ambiente on-pre-
mises? Infelizmente, a 
grande maioria não tem. 
Só neste olhar, vemos 
que a nuvem entrega 
um leque de segurança 
incomparável. 

É claro que, assim como 
no modelo on-premises, 
a segurança do ambien-
te em nuvem também 
depende da governança 
que é realizada, mas na 
nuvem, essa gestão tor-
na-se mais prática e efi-
ciente. A capacidade de 
acompanhamento atra-
vés de monitoramento e 
integração da nuvem com 
ferramentas de backup, 
firewall, disaster reco-
very, e outras soluções na 
linha da cibersegurança 
que, hoje em dia podem 
ser contratadas como 
serviço, é igualmente 
incrível.  

A economia é um dos 
principais benefícios que 
as instituições de saúde 
encontrarão na nuvem. 
Com base no acompa-
nhamento de mais de 350 
ambientes de alta critici-
dade geridos pelo nosso 
time de cloud, posso 
afirmar que a nuvem gera 
ao longo do tempo uma 
economia que gira na casa 
dos 25% em comparação 
com uma infraestrutura 
on-premises. Atraente, 
não é mesmo?  

Fica claro, então, por-
que diversas instituições 
têm aderido cada vez 
mais à nuvem. A chave 
para usufruir de tudo isso, 
é realizar um primeiro 
estudo da situação atual 
do seu ambiente, dimen-
sionando corretamente 
a necessidade da sua 
instituição e planejar o 
passo a passo para que a 
sua jornada para a cloud 
aconteça de forma fluida 
e sem intercorrências. 

O apoio de uma empresa 
de TI terceirizada com 
ampla expertise e vivên-
cia no segmento de saúde 
contribuirá muito para o 
sucesso desse projeto. A 
adoção da nuvem é uma 
realidade e é preciso se 
adaptar, para não ficar 
para trás.  

(*) - É diretor de Serviços e 
Tecnologia na Flowti.

Rodrigo Luchtenberg (*)

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira 26 de abril de 2022

www.netjen.com.br

3

8ª Vara Cível do Fórum de Guarulhos Comarca da Capital –São Paulo. Edital de Intimação - Prazo 
de 30 dias - Expedido nos Autos de Nº 0024316-89.2020.8.26.0224.O MM. Juiz de Direito da 8ªVC 
do Foro de Guarulhos , Estado de SP Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação com o 
prazo de 30 dias, dos executados: Maurício Azevedo Santana, portador do R G nº 26.463.257-6/ 
SSP/SP, CPF/MF de número 196.102.698-85 e sua mulher Márcia Aparecida Azevedo Santana,RG 
nº30.637.896-6/SSP/SP e CPF/MF nº289.380.618-09, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa-se o processo n.º 0024316-89.2020.8.26.0224, que lhes move Cleber Dahir, brasileiro, 
R.G, nº 20.724.806/SSP/SP, e CPF/MF sob o nº, 173.502.678-60.Ação esta para a cobrança  atuali  
zada (10/2021) conforme fls. 123 perfaz o valor de R$ 86.845,15, e encontrando-se os executados 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada as vossas Intimações, por edital, da Penhora realiza 
da sobre os veículos Toyota/Corolla X EI ? placa DGY-2772 ? ano modelo 2000 e Moto/Honda/CG 
150 TITAN ? placa DTN-5405 por intermédio dos quais ficam intimados de seu inteiro teor para, se 
o caso, oferecerem Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o 
decurso do prazo de 30 (trinta) dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado 
e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos 

Construtora Monteiro de Castro S.A.
CNPJ: 64.132.277/0001-50

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - (Valores expressos em R$) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO CONSOLIDADA

(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADA
(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADA Exercício Encerrado em 31/12/2021 (Valores expressos em R$)

NOTAS EXPLICATIVAS

Diretoria:

Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Diretor Superintendente
Alciones Amaral Filho - Diretor de Operações

João Flaviano Caciquinho Magaldi - Diretor Comercial
Luiz Carlos Augusto Silveira 

Contador - CRC/SP 1SP 139288/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS CONSOLIDADO (Valores expressos em R$)

1) Declaração de Conformidade: Estas demonstrações contábeis 
consolidadas foram preparadas de acordo com o Pronunciamento 
Contábil CPC para Empresas Pequenas e de Medio Porte emi-
tido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 2) Depreciação: 
Depreciação método linear. 3) Eventos Subsequentes: Não há 
fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício 
que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 
financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus 
resultados futuros. 4) Capital: Capital de 30.000 ações nominativas 
sem valor nominal. Sendo 10.200 ordinárias e 19.800 preferenciais

 Capital Realizado R$ Lucros Acumulados R$ Resultado do Exercicio Distribuições de Lucros      Total R$
Saldos em 31.12.2020 30.300.000 4.125.868 (2.201.356) (2.171.065) 30.053.447
Aumento de Capital
Com Lucros e Reservas - (4.372.421) 2.201.356 2.171.065 -
Com Subscrição de Novas Ações
Lucro Líquido do Exercício - - 5.137.286 (2.787.340) 2.349.946
Saldos em 31.12.2021      30.300.000              (246.553)          5.137.286         (2.787.340) 32.403.393 

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 15.188.776 13.938.433
Numerários 96.549 112.028
Banco conta Movimento 71.948 54.195
Total 168.498 166.223
Aplicações Financeiras 8.410.180 8.740.752
Duplicatas a Receber 4.070.707 2.733.192
 12.480.887 11.473.944
Estoque: Imóveis 1.970.000 1.970.000
Outros Creditos
Impostos a Recuperar 242.855 195.932
Adiantamento Férias 22.141 30.098
Adiantamento Fornecedores 174.629 0
Depósitos Judiciais 15.895 23.438
Outros Adiantamentos 113.872 78.797
Total 569.392 328.266
Ativo Não Circulante 18.539.036 17.366.008
Investimentos 7.107.429 4.850.117
Imobilizado
Imóveis 1.346.732 1.346.732
Equipamentos de Produção 10.646.351 10.668.615
Móveis e Instalações 399.738 360.814
Veículos 9.481.440 9.311.439
Outras Imobilizações 223.643 223.643
Total 22.097.903 21.911.243
(-) Depreciação Acumulada (10.666.296) (9.395.353)
Total Geral do Ativo 33.727.812 31.304.441 

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante   1.324.418   1.250.993
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
INSS 112.737 126.455
FGTS 72.349 73.336
Outras 85.616 80.313
Indenização Trabalhista a Pagar 100.000 100.000
Total 370.702 380.105
Obrigações Tributárias e Impostos a Recolher
IRPJ a Recolher 259.486 71.323
CSLL a Recolher 114.294 31.967
Cofins a Recolher 127.018 33.827
Pis a Recolher 27.521 7.329
Outras 98.619 89.329
Total 626.938 233.774
Outras Obrigações
Adiantamento de Clientes 148.992 20.119
Empréstimos Bancários 177.787 616.996
Total 326.778 637.115
Patrimônio Líquido 32.403.394 30.053.447
Capital Social Integralizado 30.300.000 30.300.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados 2.103.394 (246.553)
Total Geral do Passivo 33.727.812 31.304.441 

Demonstrações de Resultado 31/12/2021 31/12/2020
Venda Bruta Operacional 45.121.938 19.112.233
Deduções de Vendas
Pis sobre Faturamento (293.293) (124.227)
Cofins sobre Faturamento (1.353.658) (573.357)
I.S.S (1.891.931) (830.823)
Total (3.538.882) (1.528.407)
Receita Líquida Comercial 41.583.056 17.583.826
Custos dos Serviços Vendidos (30.401.955) (15.803.213)
Lucro Bruto Operacional 11.181.101 1.780.613
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas com Pessoal (2.178.551) (1.876.148)
Despesas Administrativas (1.471.603) (1.115.807)
Despesas Tributárias (57.749) (89.787)
Outras Despesas e Receitas Operacionais 272.519 216.390
Total (3.435.384) (2.865.352)
Depreciação (1.380.943) (826.518)
Resultado Antes das Receitas e 
  Despesas Financeiras 6.364.774 (1.911.257)
Despesas Financeiras (26.969) (16.207)
Receitas Financeiras 254.096 399.622
Resultado antes da Contribuição Social 6.591.900 (1.527.843)
C.S.L.L. (511.024) (235.566)
Resultado antes do IRPJ 6.080.877 (1.763.409)
I.R.P.J. (943.590) (437.947)
Resultado Liquido 5.137.286 (2.201.356)

Demonstrações de Resultado Abrangente 31/12/2021 31/12/2020
Resultado Líquido  5.137.286 (2.201.356)
Outros Resultados Abrangentes - -
Total 5.137.286 (2.201.356)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 31/12/2021
Lucro Liquído antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes por:  6.591.900
   6.591.900
IRPJ do período (943.590)
CSLL do período (511.024)
Decréscimo - Aplicações Financeiras 330.572
Acréscimo de Duplicatas a Receber (1.337.515)
Acréscimo de Adiantamento Clientes 128.873
Acréscimo em Outros Créditos (248.669)
Decréscimo em Depósito Judicial 7.543
Decréscimos de Débitos Sociais (9.403)
Acréscimo de Débitos Fiscais    393.165
Sub. Total - Variações   (2.190.048)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 4.401.853
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Acréstimo em Investimentos (Obras) (2.257.311)
Baixa Alienação Bens Ativo Imobilizado (110.000)

Aquisição Bens Ativo Imobilizado (76.660)
Variação Depreciação  1.270.943
    (1.173.028)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (1.173.028)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros (2.787.340)
Empréstimo Bancário    (439.209)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (3.226.550)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.274
Saldo Inicial Disponível em 31/12/2020
Caixa 112.028
Banco cta movimento     54.195
   166.223
Saldo Final Disponível 31/12/2021
Caixa 96.549
Banco cta movimento     71.948
   168.498 

MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ: 47.427.653/0001-15

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Balanço patrimonial
                                                                                           Controladora                         Consolidado
Ativo Circulante 2021 2020  2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa  80.684 256.494  80.861 256.684
Contas a receber 104.926 139.380  104.926 139.380
Estoques  300.225 267.665  300.225 267.665
Tributos a recuperar  366.105 349.909  366.105 349.909
Imposto de renda a recuperar  17.883 15.170  17.891 15.185
Despesas antecipadas 14.705 10.239  14.705 10.240
Outros investimentos, incluindo derivativos 14.333 42.693  14.333 42.693
Outros créditos  71.056 63.702  71.056 63.704
Partes relacionadas  25.470 24.771  25.459 24.760
 995.387 1.170.023  995.561 1.170.220
Ativos não circulantes mantidos para venda 54.547 35.261  54.547 35.261
 1.049.934 1.205.284  1.050.108 1.205.481
Não circulante/Realizável a longo prazo     
Tributos diferidos  124.132 289.270  124.132 289.270
Tributos a recuperar  783.050 745.443  783.050 745.443
Imposto de renda a recuperar  11.394 11.394  11.394 11.394
Depósitos judiciais  27.299 20.974  27.299 20.974
Outros créditos  115.523 79.146  115.523 79.146
 1.061.398 1.146.227  1.061.398 1.146.227
Investimentos  174 377  - -
Imobilizado  612.823 582.685  612.823 582.685
Intangível  149.401 98.236  149.401 98.236
 1.823.796 1.827.525  1.823.622 1.827.148
Total do ativo 2.873.730 3.032.809  2.873.730 3.032.629

                                                                                           Controladora                         Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Circulante 2021 2020  2021 2020
 Fornecedores   363.781 361.204  363.781 361.204
 Mercado Local - Risco Sacado  37.421 34.372  37.421 34.372
 Empréstimos e financiamento  741.517 438.646  741.517 438.646
 Arrendamentos a pagar  24.804 26.443  24.804 26.443
 Provisão para férias, bônus e enc sociais  49.615 53.068  49.615 53.071
 Receitas Diferidas  5.572 25.655  5.572 25.655
 Imposto de renda e contrib social recolher  2.461 154.380  2.461 154.380
 Partes relacionadas  10.706 10.872  10.706 10.872
 Impostos e contribuições a recolher  7.698 2.132  7.698 2.132
 Outros investimentos, incluindo derivativos  14.734 -  14.734 -
 Outras obrigações  94.716 35.086  94.716 35.086
 1.353.025 1.141.858  1.353.025 1.141.861
 Não circulante/ Empréstimos e financiamentos  - 959  - 959
 Arrendamentos a pagar  178.203 78.014  178.203 78.014
 Provisão para contingências  93.409 288.001  93.409 287.818
 Receitas Diferidas  50.979 193.198  50.979 193.198
 Outras obrigações  40.157 52.365  40.157 52.365
 Dividendos e juros sobre o capital próprio  18.499 24.455  18.499 24.455
 381.247 636.992  381.247 636.809
 Total Passivo  1.734.272 1.778.850  1.734.272 1.778.670
 Patrimônio líquido       
 Capital social  1.039.761 1.039.761  1.039.761 1.039.761
 Reserva de Lucros  99.697 214.198  99.697 214.198
 Total do patrimônio líquido  1.139.458 1.253.959  1.139.458 1.253.959
 Total do passivo e patrimônio líquido  2.873.730 3.032.809  2.873.730 3.032.629

Demonstração do resultado do exercício
                                                                                             Controladora                         Consolidado

 2021 2020 2021 2020

Receita Liquida 2.832.861 3.610.007 2.832.861 3.610.007

Outras receitas  32.437 22.754 32.437 22.950

( - ) Custo das mercadorias vendidas -2.424.102 -3.066.139 -2.424.102 -3.066.139

( = ) Lucro Bruto 441.196 566.622 441.196 566.818

( - ) Despedas operacionais 

Com pessoal -215.371 -290.768 -215.554 -291.148

Aluguel, depreciação e amortização -79.068 -113.891 -79.068 -98.881

Promoções  -15.729 -18.480 -15.729 -18.480

Gerais  -172.749 -181.811 -172.761 -181.672

Perda por redução ao valor

 recuperável de contas a receber -629 -5.321 -629 -5.349

Receitas não operacionais  369.889 1.382.036 369.889 1.382.036

Despesas não operacionais  -41.607 -103.877 -41.607 -103.877

Resultado de equivalência patrimonial  -203 19.698 - -

( = ) Lucro Operacional antes das Receitas

 e Despesas Financeiras 285.729 1.254.208 285.737 1.249.447

Receitas financeiras  81.516 274.854 81.508 274.867

Despesas financeiras  -90.228 -260.061 -90.228 -252.518

Lucro antes do imposto de renda 

e da contribuição social 277.017 1.269.001 277.017 1.271.796

Imposto de renda e contribuição social corrente -18.138 -199.175 -18.138 -201.970

Imposto de renda e contribuição social diferido -165.138 -29.316 -165.138 -29.316

Lucro líquido do exercício  93.741 1.040.510 93.741 1.040.510

Demonstração dos fluxos de caixa

                                                                                                      Controladora                 Consolidado  
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social 277.017 1.269.001 277.017 1.271.796
Ajustes 
Depreciação e amortização  46.638 67.172 46.638 67.172
Valor residual do ativo imobilizado e intangivel baixado  153.110 246.399 153.110 246.467
Baixa de Arrendamento  -359 6.077 -359 -10.737
Resultado da equivalência patrimonial  203 -19.698  -  -
Depreciação - Contrato de arrendamento  30.827 60.583 30.827 44.618
Provisão para crédito de liquidação duvidosa  629 5.321 629 5.349
Provisão para ajuste ao valor de realização de estoques  2.090 -16.625 2.090 -16.625
Provisão para contingências  36.395 -178.365 36.618 -178.399
Provisão para saldo credor de ICMS  -16.749 -100.578 -16.749 -100.578
Perdas por redução ao valor 
recuperável do ativo imobilizado  -2.862 51.564 -2.862 51.564
Juros sobre arrendamento 13.013 32.742 13.013 24.939
Variação cambial  -27.449 254.802 -27.449 254.802
Juros incorridos sobre empréstimos e financiamentos 17.002 73.994 17.002 73.994
 529.505 1.752.389 529.525 1.734.362
Variações nos ativos e passivos 
Contas a receber  33.825 -40.253 33.825 -40.281
Estoques  -34.650 370.932 -34.650 370.932
Tributos a recuperar / Imposto de renda  -39.766 41.221 -39.759 41.305
Outros créditos, depósitos judiciais, 
despesas antecipadas e partes relacionadas -55.221 -22.150 -55.219 -21.679
Fornecedores 2.577 -301.755 2.577 -301.923
Provisão para férias, bônus e encargos sociais  -3.453 -13.747 -3.456 -13.705
Impostos a recolher  5.566 -7.350 5.566 -4.615
Depositos judiciais  -8.652 -8.192 -8.691 -8.192
Contingencias Pagas -222.335 -32.196 -222.335 -32.196
Outras obrigações, receita Diferida e partes relacionadas -115.046 81.635 -115.046 81.811
Caixa aplicado nas operações 92.350 1.820.534 92.337 1.805.819
Juros pagos  -25.594 -143.107 -25.594 -143.107
Imposto de renda e contribuição social pagos -170.057 -44.795 -170.057 -50.802
Caixa líquido (aplicados nas) gerado pelas
 atividades operacionais -103.301 1.632.632 -103.314 1.611.910
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
Caixa incorporado - 3.169   -  -
Dividendos pagos  -214.198   - -214.198  -
Aquisições de ativo imobilizado  -143.647 -52.493 -143.647 -52.493
Aquisições de ativo intangível  -57.050 -38.025 -57.050 -38.025
Caixa liquido aplicado nas
 atividades de investimentos  -414.895 -87.349 -414.895 -90.518
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
Amortização de empréstimos e financiamentos -407.048 -2.553.731 -407.048 -2.553.731
Captação de operações de risco sacado  3.049 -46.275 3.049 -46.275
Captações de empréstimos e financiamentos  745.000 1.448.280 745.000 1.448.280
Instrumentos financeiros derivativos  43.094 -80.537 43.094 -80.537
Pagamentos de principal de arrendamento  -41.709 -83.349 -41.709 -61.930
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
de financiamento 342.386 -1.315.612 342.386 -1.294.193
(Redução)/ aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa -175.810 229.671 -175.823 227.199
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 256.494 26.823 256.684 29.485
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 80.684 256.494 80.861 256.684

Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido

             Reservas de lucros
 Capital   Prejuizos 
 social Legal para investimento acumulados Total
Em 01º de janeiro de 2020 1.039.761 - - -826.312 213.449
Lucro líquido do exercício - - - 1.040.510 1.040.510
Constituição de reservas 
estatutárias sobre o lucro líquido - 52.026 162.172 -214.198 -
Em 31 de dezembro de 2020 1.039.761 52.026 162.172 - 1.253.959
Lucro líquido do exercício - - - 93.741 93.741
Dividendos propostos e não aprovados - - 5.956 5.956
Dividendos distribuidos - - - -214.198 -214.198
Constituição de reservas 
estatutárias sobre o lucro líquido - 4.687 -119.188 114.501 -
Em 31 de dezembro de 2021 1.039.761 56.713 42.984 - 1.139.458

Demonstração do resultado abrangentes

 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 93.741 1.040.510 93.741 1.040.510
Resultado Abrangente Total 93.741 1.040.510 93.741 1.040.510

Ana Paula Botega Gomes Paiva 
 Contadora – CRC 1SP334677/O-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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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
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Rodrigo Andrade (*)

A essa altura do campeonato você já deve estar careca 
de saber o que significam essas três palavrinhas má-
gicas, que nada mais são do que variáveis do popular 

home-office, mas com o incremento de uma localização pra 
lá de especial. A liberdade de poder trabalhar em qualquer 
lugar do mundo, sem restrições, ganhou adeptos e tem 
reacendido o debate sobre o formato ideal de trabalho, so-
bretudo agora, com o aumento do número de trabalhadores 
voltando ao presencial.

Segundo o levantamento realizado pela 18ª edição do índice de 
Confiança Robert Half, que revela as perspectivas de contratação 
e expectativas atuais do mercado de trabalho para os próximos 6 
meses, quase metade (48%) das empresas ouvidas estão fazendo 
uso do modelo híbrido de trabalho. A pesquisa mostrou ainda 
que 38% das empresas devem retornar totalmente ao presencial 
ainda este ano e que apenas 3% vão se manter 100% “officeless”, 
sem escritório.

O número de entusiastas ao trabalho remoto, no entanto, é 
bem maior. Segundo a pesquisa realizada pela FEA/USP) e pela 
FIA, mais de 70% dos trabalhadores participantes gostariam de 
permanecer no home-office mesmo após o fim da pandemia. O 
estudo apontou ainda que para 81% dos entrevistados a produ-
tividade é maior em casa do que no escritório.

As vantagens do trabalho remoto e a liberdade de poder es-
colher o seu próprio escritório seguem em alta, especialmente 
nos USA. No início do ano, Brian Chesky, CEO da plataforma 
de hospedagem AirBnb anunciou que deixaria o escritório para 
trás para entrar de vez na onda do Anywhere Office. No Brasil, 
a possibilidade também é bem vista e até mesmo praticada. 

Caso do Advogado Fabiano Rodrigues, de 25 anos, que se 
mudou para Dublin, na Irlanda, no início de março para fazer 
intercâmbio enquanto mantém seu atual vínculo empregatício 
com o escritório de advocacia que representa, em São Paulo. 
“Adaptação leva tempo, mas a experiência tem se mostrado 
bastante positiva. Nem tudo são flores, é preciso se adaptar ao 
clima, fuso horário e à sensação de novidade. 

Em pouco mais de dois anos após o início da pandemia, termos em inglês para definir novas tendências de mercado geradas pela 
necessidade de distanciamento social é o que não faltam. Se reinventar à nova realidade virou algo normal e corriqueiro na vida  

de milhões de pessoas, que passaram a descobrir os benefícios do trabalho remoto e da famosa tríade em idioma  
estrangeiro tão popular nas redes sociais, o workcation, staycation e o anywhere office.

O mais importante é ter disciplina para comprimir as obrigações 
com um mundo inteiro de possibilidade e novidades do lado de 
fora”, afirma o profissional, que pretende conciliar a sua rotina 
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em breve.

Os novos conceitos de trabalho remoto, mais flexíveis e impul-
sionados ainda mais pela popularização dos termos em inglês, 
caíram como uma luva para a indústria do turismo, sobretudo 
para o setor hoteleiro, amplamente afetado pela pandemia. Ao 
lado das casas de temporada, muitos hotéis e resorts se desta-
caram positivamente na ampliação de infraestrutura adequada 
para receber esse tipo de viajante.

Um bom exemplo disso é o hotel Cristalino Lodge, um dos 25 
melhores ecolodges do mundo segundo a National Geographic 
Travel. Projetado em total harmonia com a natureza, o hotel está 
situado na cidade de Alta Floresta – MT, sul da floresta Amazônica, 
em uma área 6 vezes maior que o Arquipélago de Fernando de 
Noronha, e tem na conservação da biodiversidade a sua maior 
fonte de inspiração e motivação.

Para fisgar os hóspedes interessados em uma mudança completa 
de ares, o hotel investiu na oferta de internet de alta velocidade 
e infraestrutura adequada dentro dos bangalôs, com mesas de 
leitura com vista para a floresta e, claro, uma grande variedade 
de experiências de lazer para quem quiser relaxar entre as reu-
niões do dia a dia. A interação com a natureza promete um mix 
de relaxamento sem igual durante a estadia.

Outro hotel que promete uma profunda conexão com a natureza 
durante o workcation ou até mesmo o anywhere office é o Six 
Senses Botanique, primeiro e único estabelecimento da luxuosa 
Six Senses nas Américas. Localizado na Serra da Mantiqueira, em 
São Paulo, o empreendimento oferece mais de 1,2 milhões de m² 
de paisagens naturais que garantem toda a paz e tranquilidade 
necessárias para quem precisa trabalhar, mas não abre mão do 
conforto e qualidade de vida.

 
Uma vez no hotel, é possível equilibrar a sua rotina de trabalho com 

mimos no SPA, passeios de bicicleta e trilhas pela região, além de ex-
periências ao melhor estilo do it yourself. No charmoso Alchemy Bar, 
um divertido laboratório de experimentos promete elevar os sentidos 
dos visitantes ao explorar preciosos recursos naturais para produzir 
esfoliantes corporais, hidratantes, sais de banho e até mesmo objetos 
decorativos, como velas. A proposta casa muito bem para aqueles que 
buscam uma quebra na rotina entre os afazeres diários.

 
Para os que não abrem mão de uma praia e só conseguem relaxar 

vendo o vai e vem das ondas do mar, os resorts tendem a ser uma 
opção bem interessante. No Transamerica Resort Comandatuba, 
no sul da Bahia, é possível conciliar uma agitada rotina de trabalho 
com os benefícios de um all inclusive premium, com mais de seis 
restaurantes diferentes. Além disso, o destino é a pedida certa 
para praticar esportes, se divertir na água e trabalhar com toda 
a infraestrutura necessária em um cenário inspirador.

 
Hotéis em cidades notadamente reconhecidas como polos 

empresariais, como Brasília, também tem surfado na onda do 
Anywhere Office, sobretudo para aqueles que querem dar uma 
quebrada na rotina e mudar o ambiente de trabalho. No B Hotel, 
um dos mais concorridos empreendimentos hoteleiros do DF, 
projetado pelo renomado Isay Weinfeld, os hóspedes encontram 
uma verdadeira joia arquitetônica cobiçada por C-levels e até 
chefes de estado de todo o mundo. 

Imagine só trabalhar, diretamente do quarto, com vista para o 
Estádio Mané Garrincha? Ou, entre um compromisso e outro, dar 
um mergulho na piscina mais desejada de Brasília? Seja como for, 
a flexibilidade e a cultura trabalho remoto chegou, se instalou e 
deverá ficar mesmo após o fim da pandemia. Os benefícios são 
extensos. - Fonte: (rodrigo@luciapaesdebarros.com.br).

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 26 de abril de 20224
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Anywhere office

A liberdAde 
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Tendências: entenda as 
mudanças ocasionadas 

pela pandemia
Nos últimos anos, 
foram necessárias 
muitas mudanças

Assim como dizem os 
grandes poetas, as 
mudanças vêm de 

dentro, principalmente na 
maneira de pensar, falar, 
agir e, até mesmo, consu-
mir. De fato, as incertezas 
influenciaram as tomadas 
de decisões, gerando uma 
transformação significa-
tiva na forma como nos 
relacionamos com nossos 
princípios e ideias, fazendo 
com que um novo perfil de 
relação entre consumidor 
e marca fosse criado. 

O consumo consciente 
vem ganhando espaço. 
Muito em função da neces-
sidade, se destaca uma mu-
dança de comportamento 
baseada na consciência 
financeira e comporta-
mental, além daquela que 
vem há um tempo sendo a 
prioridade de um consu-
mo correto: a consciência 
ambiental.

A tecnologia também se 
mostrou como um trunfo 
quando falamos em ten-
dências de consumo. A 
inovação tecnológica se 
tornou fundamental a par-
tir de uma impossibilidade 
de ir até o local e, por vezes, 
se aliou à praticidade de 
não precisar sair de casa 
para vivenciar uma expe-
riência aproximada a do 
presencial. Dessa forma, 
as marcas tiveram que 
correr com a digitalização, 
oferecendo não somente a 
possibilidade de compra, 
mas a união com um con-
sumo mais consciente.

Segundo uma pesquisa 
realizada pela ABComm 
(Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico), 
o e-commerce no Brasil 
cresceu 56,8% no fatura-
mento nos cinco primeiros 
meses de 2020, comparado 
com 2019 no mesmo perí-
odo. Além disso, 70% dos 
brasileiros aumentaram 
seus gastos com compras 

online durante a pande-
mia, segundo a pesquisa 
“O comportamento e a 
relação de consumo online 
do brasileiro durante a pan-
demia”, realizada em junho 
de 2021, pela consultoria 
MOB INC.

Essa nova mudança com-
portamental fica clara ao 
traçarmos o novo perfil 
do consumidor. O forte 
aumento das compras on-
line faz com que as marcas 
tenham que se expor muito 
mais, pois esse novo con-
sumidor exige não mais 
apenas a qualidade final 
do produto, mas também 
o compromisso da em-
presa com princípios mais 
sustentáveis, inclusivos e 
igualitários. 

Por outro lado, as em-
presas precisam se en-
quadrar nessa nova forma 
de consumo. Será preciso 
entender de fato quem é 
o consumidor e trazer as 
melhores soluções para 
que ele possa aplicar em 
sua vida. Assim como a ne-
cessidade de proporcionar 
experiências diferentes, 
pois cada indivíduo pos-
sui a necessidade de uma 
experiência personalizada, 
cabe ao mercado estar 
atento para atender a todo 
tipo de situação.

A expectativa é que o 
mercado absorva todo 
e qualquer tipo de faci-
litador. As barreiras de 
consumo devem ficar cada 
vez menores e as inovações 
tecnológicas e experiên-
cias digitais estão aí para 
revolucionar a maneira 
como consumimos. 

O Metaverso, por exem-
plo, chegou para instigar 
essa reflexão. Até onde 
vai essa mudança com-
portamental? Até onde 
irá essa nova maneira de 
se relacionar? Ainda não 
sabemos e isso é assunto 
para outra hora. 

(*) - Formada em Publicidade e 
Propaganda e Pós em Produção 

e Tecnologia Gráfica, pelas 
Universidades de Taubaté e Anhembi-
Morumbi, é Head de Planejamento da 

MCM Brand Experience.

Marília Gersely (*)

segurança cibernética, onde os líderes de TI se reúnem para conversar 
e discutir as mais recentes ameaças, soluções, inovações e melhores 
práticas em segurança digital. Será   totalmente virtual, começando 
com uma Sessão Geral no dia 27, das 14h às 17h. Os membros das 
equipes executivas da DigiCert vão explorar o presente e o futuro 
de nosso cenário de segurança digital e mostrar como a automação e 
outras inovações ajudarão a manter as organizações à frente do jogo 
de segurança. Informações e inscrições: (https://events1.social27.com/
DigiCertSummit2022/auth/register).

E - Empreendedores e Investidores  
Nos dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções de Florianópolis, 
acontece o Startup Summit 2022, com 7 palcos e 14 trilhas de conteúdo, 
que abordam assuntos estratégicos para empreendedores de startups e 
empresas de alto crescimento, como marketing e vendas, growth, hard-
ware, corporate, investimentos, M&A, cultura e talentos, tecnologia e 
produto, tendências, entre outros. O encontro é um dos principais eventos 
nacionais do calendário de empreendedores, investidores e gestores de 
grandes empresas e agentes da inovação no país. Mais informações e 
inscrições: (www.startupsummit.com.br).

F - Educadores e Alunos
Entre os dias 10 a 13 de maio, no Transamerica Expo Center, em 
São Paulo, acontece a Bett Brasil 2022, o maior evento de educa-
ção, tecnologia e inovação da América Latina. O evento terá uma 
extensa grade de conteúdo, acesso à grade com temas diversos de 
interesse dos participantes, com especialistas e educadores nacio-
nais e internacionais. Além do Congresso, haverá workshops, Fórum 
de Gestores, direcionado aos gestores educacionais de instituições 
públicas e privadas, e ainda a área de exposição com mais de 270 
marcas e startups de educação. O evento também visa inspirar, 
discutir o futuro do segmento e o papel da tecnologia e da inovação 
na formação de educadores e alunos. Mais informações em: (https://
brasil.bettshow.com/ ).

G - Incentivo às Pequenas Empresas
A FedEx Express, a maior empresa de transporte expresso do 
mundo, acaba de abrir inscrições para a 6ª edição do Programa 
FedEx para Micro e Pequenas Empresas, que visa a impulsionar a 
expansão de negócios de micro e pequenos empreendedores. Além 

A - Concurso de Redação
O Núcleo de Educação em Câncer do Hospital de Amor, em parceria 
com a Secretaria de Educação (Seduc-SP), deu início à 10ª edição de 
seu Concurso de Redação. O tema deste ano é: “Se ligue aos sinais e 
sintomas: o Câncer Infantojuvenil é uma possibilidade”. Podem partici-
par estudantes do 9º ano de escolas públicas e particulares. O concurso 
objetiva difundir o conhecimento, popularizar a ciência e estimular os 
jovens talentos na investigação científica para que no futuro possam 
gerar inovações que beneficiem toda a sociedade. As inscrições vão 
até 10 de junho. Mais informações: (http://iep.hospitaldeamor.com.br/
projetos/concurso-de-redacao/).

B - Mercado Internacional
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Exporta 
SP, está com inscrições abertas para a seleção de 150 startups, micro, 
pequenas e médias empresas, de todas as regiões do estado, interessa-
das em receber treinamento para acessar o mercado internacional. Os 
empresários têm até 17 de junho para fazer o cadastro pelo site (https://
www.investe.sp.gov.br/exporte/exportasp/). De cada cinco empresas 
que participam do programa, que é gratuito e realizado por meio de 
plataformas online, pelo menos uma começa a exportar antes mesmo do 
término da capacitação. E todas contam com suporte da InvestSP por dois 
anos após o encerramento do curso, que tem duração de quatro meses. 

C - Indústria Têxtil
A Febratex 2022, a maior feira das Américas para a indústria têxtil e uma das 
maiores  do mundo no segmento têxtil, já tem data marcada para retornar: 
de 23 a 26 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. É reconhe-
cida como a terceira maior feira mundial do setor têxtil e estrategicamente 
esperada pelo mercado para exibição de lançamentos da indústria e de 
confecção. O evento ocorre a cada dois anos e terá como foco as projeções 
de inovação e sustentabilidade têxtil, e para isso lança o Febratex Conecta, 
espaço exclusivo e diferenciado que visa promover o conhecimento e gerar 
networking para a indústria têxtil. Esta edição contará também com o 
Startup Corner, com o objetivo de promover soluções de inovação para a 
indústria da moda brasileira. Mais informações: (https://febratex.com.br/).

D - Segurança Cibernética
Nesta quarta (27) e quinta-feira (28), acontece a 8ª Cúpula Anual de 
Segurança da DigiCert, um dos mais importantes encontros do setor de 

de terem a chance de receber até R$ 175 mil, os três primeiros 
colocados também contarão com mentoria voltada à gestão e ne-
gócios, conduzidas pelo investidor Renato Mendes. O resultado do 
programa será divulgado no dia 4 de agosto. As inscrições vão até 
o dia 10 de julho e podem ser feitas gratuitamente no site (www.
fedex.com/br/programafedex).  

H - Desafio de Inovação 
Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Desafio de Inova-
ção da Google News Initiative, para projetos inovadores que aju-
dem organizações, veículos de notícias e jornalistas a criar novos 
modelos de negócios para promover um ecossistema jornalístico 
mais sustentável e diversificado na América Latina. As propostas 
selecionadas receberão até US$ 250 mil para o financiamento de 
70% dos produtos ou serviços propostos. Podem participar veículos 
digitais, tradicionais, rádios, freelancers, ONGs da América Latina, 
parceiros e outros. O prazo limite é 7 de junho. A ideia é trabalhar 
com empresas de notícias, levando a elas as melhores práticas e as 
ferramentas mais adequadas para o aprimoramento do jornalismo 
digital. Inscrições: (https://newsinitiative.withgoogle.com/innova-
tion-challenges/apply/latam/).

I - História e Embalagens
Passado e presente reunidos lado a lado, e com o olhar atento ao 
futuro. É com esse tom que a Klabin, maior produtora e exportadora 
de papéis para embalagens e embalagens de papel do Brasil, celebra 
seus 123 anos de história, completos em 2022, com uma campanha 
digital que traz a inovação como elemento de destaque da ação de 
aniversário. A artista Marina Amaral, colorista digital especializada 
em adicionar cores a fotografias em preto e branco, foi convidada 
para a curadoria de uma galeria de fotos especiais. O resultado do 
trabalho, que traz a sensação de dar vida ao passado, pode ser visto 
em uma página comemorativa, disponibilizada no site: (https://klabin.
com.br/123anos).

J - Mercado de Saúde
Entre os dias 17 e 20 de maio, no São Paulo Expo, acontece a 27º Feira 
Hospitalar 2022, evento que permite o encontro de todo mercado nacional 
e internacional da saúde, aproximando compradores e fornecedores, 
estabelecendo networking, novas parcerias, e que oportuniza a geração 
de novos negócios e/ou novos projetos. A conhecida Feira Internacio-
nal de produtos, equipamentos, serviços e tecnologia para hospitais, 
laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios traz este ano inovações 
do setor. E não se trata apenas de modernidade, mas de envolver as 
pessoas, os valores humanizados. E é pensando nisso que as empresas 
hospitalares estão investindo no conforto, estrutura e mais segurança 
seja nas obras ou nas reformas das instituições, priorizando sempre o 
bem-estar e a confiança do paciente. Mais informações: (https://www.
hospitalar.com/pt/home.html).

A Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), ou 
Reunião Anual, é uma 

determinação da Lei das 
Sociedades por Ações e do 
Código Civil e o prazo para 
que ocorra se encerra, para 
aquelas companhias cujo 
exercício social coincide 
com o calendário civil, no 
final deste mês. Sociedades 
de todos os portes devem 
realizar a AGO, sendo que, 
nas corporações de capital 
aberto, as regras para a reali-
zação são mais estritas, com 
exigências para a publicida-
de dos balanços e das atas.

“O objetivo da AGO é 
fazer com que os sócios 
que não participam dire-
tamente da administração 
tenham a oportunidade de 
conhecer os números da 
companhia, fazer questio-
namentos, tomar decisões 
quanto à apuração dos 
lucros e prejuízos e, se 
for o caso, confirmar ou 
substituir a administração 
da sociedade”, explica Ana 
Toledo, advogada e sócia 

A Assembleia Geral Ordinária (AGO), ou Reunião Anual, é uma 
determinação da Lei das Sociedades por Ações e do Código Civil. 

Os temores de um confinamento obrigatório por conta 
da Covid-19 em Pequim fez com que milhares de chineses 
fizessem longas filas para realizar os testes para detectar 
a doença ontem (25) - mas também em supermercados 
e centros comerciais. As autoridades estão focando no 
distrito de Chaoyang, onde há o maior surto e onde foram 
instaladas tendas para centros de saúde temporárias. 

O local abriga quatro milhões de moradores, mas nos 
dias úteis, esse número pode triplicar, já que é sede de 
várias multinacionais e embaixadas. Todos os cidadãos 
precisarão passar pelos testes em massa até amanhã 
(27). Mas, os moradores temem que se repita a situação 
de Xangai, Xian e outras grandes províncias chinesas: 
primeiro algumas áreas são colocadas em lockdown e 
depois a cidade inteira por conta da política de tolerância 
zero do governo chinês.

Por isso, como houve diversos relatos de falta de co-
mida enviada pelo governo, os chineses estão estocando 
alimentos em casa. Até o momento, além da obrigatorie-
dade do teste em massa em Chaoyang, o governo nacio-
nal determinou um controle mais severo para todos os 
viajantes internacionais, que precisam fazer um exame 
com resultado negativo em, no máximo, 48 horas antes 
do desembarque.

A China está vivendo o pior momento da pandemia desde 

Pequim enfrenta medo de ter 
um lockdown na cidade.

Fim de prazo: empresas devem 
realizar AGO até o dia 30

Anualmente, assim como pagamento de tributos, prestações e declarações, todas as sociedades 
devem realizar uma reunião entre sócios para que recebam a apresentação dos resultados da empresa, 
definam o destino dessa apuração e, se for o caso, elejam ou reelejam os administradores

o prazo legal ou aquele do 
contrato/estatuto social. 
Estas devem conter, com cla-
reza, a data, horário e local 
da reunião, quais os temas 
serão discutidos, além de 
indicar ao sócio, com antece-
dência, onde e quando obter 
os materiais e documentos 
que serão analisados”, diz a 
advogada.

Dentre as consequências 
da não realização da AGO, 
ou Reunião Anual, aponta-
se a não formalização da 
aprovação das contas sociais 
dos exercícios anteriores o 
que, a depender do porte da 
empresa, pode acarretar difi-
culdades para obter linhas de 
crédito. A concordância das 
contas nos moldes previstos 
na lei e no contrato social 
deixa a administração mais 
segura quanto à correição da 
atuação, além de proporcio-
nar mais transparência nas 
relações entre os sócios e a 
administração e com a pró-
pria sociedade e terceiros. 
Fonte: (www.dossotoledo.
com.br).

do escritório Dosso Toledo 
Advogados.

Oficial e obrigatória, a AGO 
deve acontecer durante os 
quatro meses seguintes após 
o término do exercício social 
de uma empresa, de maneira 
presencial, virtual ou semi-
presencial. A lei determina 
os ritos, prazos, formalida-
des e demais procedimentos 
que devem ser observados, 
para que as reuniões ocor-
ram de forma válida e que 
as decisões sejam eficazes 
perante a sociedade, os só-
cios e terceiros. 

Ana Toledo ressalta que o 
advogado especializado em 
direito empresarial, além de 
conhecer a legislação apli-
cável às assembleias, pode 
avaliar se e como, pelo tipo 
de companhia e em confor-
midade com o contrato ou 
estatuto social, as reuniões 
devem ocorrer, observando 
todos os ritos e prazos legais 
aplicáveis, o que oferece 
segurança à sociedade.

“É importante, por exem-
plo, realizar a convocação 
para as reuniões ou assem-
bleias ordinárias observando 

China faz testes em massa em 
Pequim e eleva temor de lockdown

o fim de 2019, em uma onda pior do que a registrada no país 
no início da crise sanitária mundial. Só no domingo (24), 
Xangai - que continua a viver em confinamento - registrou 
51 mortes, em um dos piores relatórios em mais de dois 
anos, e mais de dois mil casos. Já Pequim contabilizou 22 
infecções em 24 horas. A situação em Pequim derrubou 
as bolsas de valores em todo o mundo por conta do medo 
que a cadeia mundial de fornecimento de alimentos e 
mercadorias sofra mais uma vez com problemas de abas-
tecimento (ANSA).
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A trilha da  
insensatez

O perdão concedido 
pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao 
deputado Daniel 
Silveira é um ato de 
natureza política que 
não puxará um único 
voto para o bornal do 
candidato à reeleição.

A hipótese parte do 
princípio de que a 
graça ofertada ao 

parlamentar tem o condão 
de agradar as bases bolso-
naristas, setores dispersos, 
grupos que defendem um 
regime de força, algo que 
soasse como a expressão: 
“sou o chefe do Estado, sou 
o chefe da administração 
federal, sou o comandante 
das Forças Armadas, por-
tanto, quem manda nessa 
joça sou eu”.

Sem adentrar o caminho 
das tecnicalidades – tarefa 
que cabe aos juristas – este 
analista enxerga no ato 
político a índole autori-
tária do presidente e de 
sua família. Lembre-se 
que o deputado Eduardo 
Bolsonaro, tempos atrás, 
já dissera que bastam um 
soldado e um cabo para 
fechar o STF, resposta 
que deu a um questiona-
mento sobre possível ação 
do Exército, caso seu pai 
fosse impedido de assumir 
a presidência por alguma 
decisão da Corte Suprema.

O bolsonarismo oscila 
entre 20% a 25%, o que, 
convenhamos, é um índice 
valioso para dar competi-
tividade a qualquer can-
didato, mas insuficiente 
para ganhar uma eleição 
presidencial. E não agre-
garia bolsões novos porque 
o perdão só é bem-visto 
pelas bases do candidato 
governista. O que se divisa 
é uma tomada de posição 
pelos núcleos ainda inde-
cisos e inclinados a pender 
para um lado mais adiante, 
em agosto ou setembro.

As classes médias, como 
se sabe, detêm a imagem 
de uma pedra jogada no 
meio do lago: ela cria pe-
quenas ondas que correm 
do centro até as margens. 
Até agora, mantinham-se 
em estado de observação, 
olhando para a direita, para 
o centro e para a esquerda, 
sem abrir muito o jogo. 
Pois bem, elas tendem a 
adensar sua expressão, 
tomando partido, o que in-
fluenciará correntes acima 
e abaixo da pirâmide social. 

Por isso, o perdão pode 
ser um bumerangue, a se 
voltar contra o próprio 
presidente.

A repercussão negati-
va do indulto individual 
também encherá os ba-
lões da Opinião Pública, 
formando um paredão de 
contrariedades. Juristas de 
todos os calibres, mesmo 
admitindo a prerrogativa 
presidencial, inserem o ato 
numa conduta de afronta 
ao Judiciário, e mais: é 
inconstitucional por que-

brar os eixos da probidade 
administrativa, a imparcia-
lidade, a conveniência, a 
oportunidade.

Não houve comoção so-
cial, como Bolsonaro leu 
em seus “considerandos”. 
O que se viu foi uma inter-
locução entre participan-
tes da base bolsonarista 
elogiando a decisão. E, 
como seria previsível, a so-
licitação de parlamentares 
do centrão para que o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira, avoque a prerrogativa 
de anular a perda de man-
dato de Daniel Silveira, por 
ser isso função do Poder 
Legislativo. Significa um 
enfrentamento contra o 
STF.

O fato é que a campa-
nha eleitoral, em curso, 
agora entra na fase de 
aquecimento, com polari-
zação aguçada e querelas 
abertas. Quem pode se 
beneficiar? O antilulismo, a 
partir de São Paulo, é uma 
realidade. Possivelmente, 
Lula agregue uma cesta 
(pequena) de votos, par-
ticularmente dos eleitores 
que já não temem votar no 
PT. Mas as velhas teses do 
comandante petista ainda 
ecoam em ouvidos aten-
tos: revogação da reforma 
trabalhista, controle dos 
meios de comunicação, 
aborto livre, revogação de 
teto de gastos etc.

Nesse ponto, cabe a infle-
xão: o meio poderá ganhar 
forças, com a entrada em 
cena de um nome palatável 
por todas as correntes parti-
dárias do centro (direita/es-
querda) do arco ideológico. 
Essa é a oportunidade para a 
viabilização do candidato da 
terceira via. A probabilidade 
de ocorrência da alternativa 
leva em conta o argumento 
de que o indulto de Bolsona-
ro a Daniel Silveira mexerá 
com os pilares do edifício 
político. Quer dizer, abrirá 
uma chance para a cami-
nhada de um protagonista 
mais central.

Pergunta recorrente: e o 
STF vai se pronunciar? Cla-
ro, vai.  Será acionado por 
membros do Parlamento. 
E tomará posição, convali-
dando sua prerrogativa de 
intérprete da Constituição 
Federal. E é isso que Bol-
sonaro também quer. Em 
outros termos, quanto mais 
alta a fogueira, mais pró-
xima sua intenção de ver 
o circo pegar fogo. E se o 
incêndio for de alto grau, 
ele pode tirar do colete 
um papel convocando suas 
forças, e confiando que 
elas, as Forças Armadas, 
corram ao seu encontro. 

A trilha da insensatez foi 
aberta. E a fervura ambien-
tal é o ambiente em que 
os insensatos, os impuros, 
os desleais, os radicais 
desejam, para arrebentar 
quem não concordar com 
seu ideário.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Amazon investe em energia 
renovável

A Amazon acaba de anunciar investimentos em 37 projetos de energia renovável ao redor do mundo. 

Arthon meekodong
Vivaldo José Breternitz (*)

A empresa diz que isso aumentará 
sua capacidade de gerar ener-
gia renovável em quase 30%, 

passando de 12,2 gigawatts para 15,7 
GW; a título de comparação, o Brasil 
encerrou 2021 com uma capacidade 
instalada de 32 GW.

A Amazon afirma que os novos inves-
timentos permitirão que a empresa pas-
se a utilizar apenas energia renovável 
em seus escritórios, armazéns e centros 
de distribuição até 2025, cinco anos 
antes da data originalmente prevista.

Os novos investimentos serão feitos 
nos Estados Unidos, Espanha, Fran-
ça, Austrália, Canadá, Índia, Japão e 
Emirados Árabes Unidos. Eles incluem 
parques eólicos e solares, sendo que 
um desses, localizado no Texas e com 
capacidade de   500 megawatts,   será 
o maior projeto de energia renovável 
da Amazon em termos de capacidade.

A Amazon já investiu em 310 pro-
jetos, em 19 países, que quando es-
tiverem em plena operação, gerarão 
energia suficiente para abastecer 3,9 
milhões de residências, evitando a 
emissão de 17,3 milhões de toneladas 

métricas de poluentes a cada ano – o 
equivalente a tirar de circulação mais 
de 3,7 milhões de carros com motores 
convencionais.

Em 2019, a Amazon foi uma das 
fundadoras do The Climate Pledge, 
um grupo de empresas que pretende 
zerar suas emissões líquidas de carbo-
no até 2040, 10 anos antes dos prazos 
fixados pelo Acordo de Paris. Entre 
os mais de 300 membros do grupo, 

estão grandes empresas da área de 
tecnologia da informação, como IBM, 
Microsoft e SAP.

A Amazon disse que investirá US$ 2 
bilhões em esforços de descarboniza-
ção, incluindo a aquisição de 100 mil 
veículos elétricos para entregas, já 
encomendados à Rivian.

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

do Fórum Brasileiro de IoT

News@TI
o próximo dia 11 de maio. O Programa oferece uma extensa lista de 
benefícios focados em segurança, flexibilidade, educação e bem-estar 
(https://jobs.kenoby.com/programadeestagio2022gruposafira).

Banco passa a oferecer SAC com vídeo chat 
em Libras em seu site

@O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do site Bradesco 
passou a disponibilizar atendimento em Libras para pessoas surdas 

e com deficiência auditiva por meio de vídeo chat. Com a novidade, o 
Banco garante mais acessibilidade a esse público. Ao acessar o SAC 
na página do Banco, o usuário preenche dados como nome completo 
e telefone, dá o aceite solicitado pelo sistema e começa a interagir por 
meio do vídeo chat em Libras com o atendente intérprete de língua de 
sinais. Todas as informações que estão em texto nessa área e em todo o 
site do Banco já são traduzidas em Libras, aproximando a comunidade 
surda dos serviços e produtos bancários. 

Grupo Safira abre inscrições para seu 
programa de estágio 2022

@O Grupo Safira, um dos principais do ecossistema de energia do 
país, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 

2022, que irá recrutar estudantes de graduação para atuar pelo modelo 
híbrido (home office e na sede da empresa, em Barueri) nas áreas 
Comercial, de Inteligência de Mercado, Jurídica, Mesa de Operações, 
Middle Office, Risco, TI e Financeira, esta última para estagiar junto à 
filial do Chile. Estão aptos a participar do processo de seleção alunos 
com previsão de formatura a partir de julho de 2023 nos cursos de 
Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Contabilidade e 
Ciências Contábeis, Ciência Atuariais, Ciência da Computação, Ciência 
de Dados, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Física, Gestão 
Comercial, Gestão de Tecnologia da Informação, Matemática, Sistema 
da Informação e Tecnologia da Informação. Os interessados devem 
acessar a página do Programa para escolher a vaga e inscrever-se até 

ricardosouza@netjen.com.br
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Como garantir o sucesso da 
Transformação Digital de uma empresa

Após anos aplicando projetos de 
Gestão de Mudanças, ou Organi-
zational Change Management, em 
processos de Transformação Digital, 
foi possível perceber que não basta 
apenas ter um plano. As pessoas são 
o principal componente em todas as 
iniciativas vitoriosas de uma organiza-
ção. Se os times não estiverem enga-
jados, motivados, treinados e cientes 
dos benefícios, a probabilidade de 
falha do programa é altíssima. Não 
por coincidência, sabemos hoje que, 
3 entre 4 projetos de Transformação 
Digital irão falhar.

O objetivo da prática de Gestão de 
Mudanças não é apenas gerenciar 
stakeholders, criar newsletters ou 
treinar colaboradores, muito embora 
estas ações façam parte de um plano 
robusto. A meta do programa é garan-
tir que os resultados do projeto sejam 
atingidos, focando no componente hu-
mano e de negócios da transformação.

Alguns pontos devem ser levados 
em conta. São eles:

A metodologia e o plano são 
importantes, mas o que importa 
é a flexibilidade das ações. 

A metodologia usada e o plano 
inicial são fundamentais, mas coisas 
acontecerão no projeto que irão de-
mandar ações diferentes em relação 
ao planejado. No início de um projeto, 
não sabemos exatamente como o time 

tar: ‘eu vou ter emprego quando 
esse projeto acabar? Como isso vai 
impactar minha rotina? Eu conse-
guirei absorver a nova tecnologia 
e cultura organizacional?. Estes 
questionamentos são normais e a 
resposta à mudança é individual. 
Logo, o programa deve estar pronto 
para tratar as diferentes velocidades 
de engajamento e reações de cada 
colaborador. 

Medição de resultados de curto 
e médio prazo são essenciais.

Num programa adequado, as 
métricas de resultado devem ser 
estabelecidas no início da ini-
ciativa e readequadas ao longo 
do projeto. Os ‘early wins’ são a 
evidência de que a transformação 
está funcionando .

irá reagir à mudança. Tanto a liderança 
do negócio quanto o time de Change 
devem estar preparados para repro-
gramar suas ações frequentemente. 

Change Management é sobre o 
comportamento da liderança.

Um colaborador terá menor engaja-
mento em uma iniciativa se ela não for 
importante para a liderança da empre-
sa. Investir uma boa parte do tempo 
discutindo, treinando e preparando a 
liderança do negócio para a mudança 
é, sem dúvida, um dos maiores fatores 
para atingir os resultados esperados.

Cada pessoa irá entender e 
abraçar a mudança de forma 
única e distinta. 

No início de uma transformação, 
é comum o colaborador se pergun-
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C.N.P.J. n.º 52.803.319/0001-59

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em reais)
Ativo Nota                   2021                   2020
Circulante  128.179.683,97  133.419.595,51
Caixa e Equivalentes de Caixa 78.538.397,29 92.144.434,82
Caixa e Bancos 4 252.268,70 336.950,05
Aplicações Financeiras 4 78.270.665,69 91.792.021,87
Investimentos - Capitalização Portocap 15.462,90 15.462,90

Convênios Públicos - Recursos Com Restrições 6.473.828,63 4.565.981,43
Caixas, Bancos e Aplicações 4 6.473.828,63 4.565.981,43

Doações - Recursos Com Restrições 4.181.600,00 4.010.720,00
Bancos e Aplicações 4 4.181.600,00 4.010.720,00

Créditos e Valores 38.985.858,05 32.698.459,26
Valores a Receber 36.535.197,86 33.906.885,52
(-) Redução ao Valor Recuperável do Ativo 9 (6.671.687,75) (9.084.095,12)
Adiantamento Diversos 334.621,77 346.611,49
INSS / ISSF a Recuperar 8 163.547,29 136.836,22
Despesas Pagas Antecipadas a Apropriar 3 - d 31.449,70 32.125,06
Estoques 3 - c / 5 8.592.729,18 7.360.096,09

Não Circulante    77.707.583,04    72.109.181,79
Realizável a Longo Prazo 868.482,36 855.788,16
Depósitos Judiciais 3 - e 868.482,36 855.788,16

Imobilizado 63.172.815,32 60.892.884,95
Imobilizações Técnicas 6 88.475.175,16 84.769.001,16
(-) Depreciações Acumuladas (25.302.359,84) (23.876.116,21)

Imobilizado Ministério da Saúde 13.562.636,70 10.241.712,73
Imobilizações Técnicas 6 18.430.947,56 13.699.905,63
(-) Depreciações Acumuladas (4.868.310,86) (3.458.192,90)

Bens Cedidos em Comodatos-Darcy Vargas 9.637,84 14.395,05
Imobilizações Técnicas 6 48.932,51 51.232,51
(-) Depreciações Acumuladas (39.294,67) (36.837,46)

Imobilizado Secretaria da Saúde 92.810,82 103.200,90
Imobilizações Técnicas 6 103.899,15 103.899,15
(-) Depreciações Acumuladas (11.088,33) (698,25)

Intangível 1.200,00 1.200,00
Imobilizações Técnicas 7             1.200,00             1.200,00

Total do Ativo 205.887.267,01 205.528.777,30

Passivo Nota                   2021                   2020
Circulante    30.875.560,65    30.449.691,77
Impostos / Obrigações 20.220.132,02 21.872.990,34
Imposto/Taxas/Contr.Sociais a Recolher 1.859.175,74 1.692.476,26
Salários/Direitos Trabalhista 19.599,97 17.952,58
Adiantamento de Clientes / Convênios 406.306,94 145.767,07
Contas a Pagar / Fornecedores 10.495.878,61 12.910.124,87
Férias a Pagar 4.248.342,19 3.853.662,35
FGTS S/Férias a Pagar 339.867,38 308.293,02
Honorários Fixos/Variáveis/Pesquisas a Pagar 2.850.961,19 2.944.714,19

Convênios/Subvenções a Realizar 6.473.828,63 4.565.981,43
Convênios/Subvenções a Realizar 4 6.473.828,63 4.565.981,43

Doações a Realizar 4.181.600,00 4.010.720,00
Doações a Realizar 4 4.181.600,00 4.010.720,00

Não Circulante    15.425.859,39    11.976.626,28
Provisão de Contingências 541.817,67 339.586,00
Provisão para Contingências 10 541.817,67 339.586,00

Bens Recebidos em Doação a Realizar 1.228.594,20 1.292.126,65
Imobilizados Recebidos em Doação a Realizar 27 - a 1.228.594,20 1.292.126,65

Imobilizados Adquiridos C/Verbas Públicas a Realizar 13.655.447,52 10.344.913,63
Imobilizados Adquiridos C/Verbas Públicas a Realizar 27 - c 13.655.447,52 10.344.913,63

Patrimônio Líquido  159.585.846,97  163.102.459,25
Patrimônio Social 29 - a 151.726.243,86 147.188.318,49
Ajustes de Exercícios Anteriores 29 - b (23.471,50) 4.999,51
Reserva Para Expansão 29 - c 2.526.247,95 7.059.173,81
Reserva Para Contingências 29 - d 8.849.967,44 9.693.860,31

Déficit Apurado no Período   (3.493.140,78)      (843.892,87)

Total do Passivo 205.887.267,01 205.528.777,30

Demonstrações do Resultado do Período em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em reais)
Nota                     2021                     2020

Receitas Gerais    166.273.615,40    156.042.472,30
Receitas Operacionais 150.314.472,02 143.269.370,87
Receitas de Prestação de Serviços 152.999.693,46 145.325.096,17
(-) Deduções S/Receitas de Prestação de Serviços 9 (2.685.221,44) (2.055.725,30)

Receita Sociais 1.361.330,64 1.862.492,58
Doações 13 303.099,96 402.906,43
Doações de Medicamentos e Materiais Hospitalares 13 1.058.230,68 1.261.332,15
Verba Sec.Municipal Saúde - Sem Restrição - 198.254,00

Receitas Financeiras 4.467.819,65 2.730.445,21
Receitas Financeiras 4.467.819,65 2.730.445,21

Outras Receitas 2.330.075,96 1.386.305,96
Ganho na Venda de Imobilizado 20 816.859,51 -
Realização de Depreciação S/Bens Doado 18 64.902,53 64.647,66
Recuperação de Despesas 16 13.607,40 8.224,92
Outras Receitas 17 10.488,48 102.337,69
Realização de Dep.S/Bens Adquiridos Com Verbas Públicas 19 1.424.218,04 1.211.095,69

Reversão de Contingências - 236.887,04
Reversão de Provisão Para Contingências - 236.887,04

Receita Com Convênios, Auxílios e Subvenções 7.799.917,13 6.556.970,64
Ministério da Saúde - 49.005,00
Secretaria Estadual da Saúde 400.257,81 300.281,26
Secretaria da Saúde (Darcy vargas) 1.360.853,48 2.232.153,20
Secretaria Municipal da Saúde 6.038.805,84 3.975.531,18

Compensações    122.731.614,40    127.172.006,68
Isenção Contribuição Prev.Patronal - INSS 21 12.279.929,51 11.784.928,93
Isenção COFINS 21 4.705.886,54 4.433.944,24
Isenção PIS 21 437.864,09 421.047,42
Gratuidade 22 104.023.003,07 109.074.086,09
Trabalho Voluntário 23 1.284.931,19 1.458.000,00

Despesas Gerais / Custos (169.766.756,18) (156.886.365,17)
Custos SUS e Não SUS (140.949.796,82) (134.603.034,56)
Internação SUS (65.547.130,87) (66.722.427,74)
Ambulatorial SUS (38.483.518,38) (42.351.658,37)
Internação Não SUS (27.845.797,85) (19.471.865,26)
Ambulatorial Não SUS (9.073.349,72) (6.057.083,19)

Despesas Gerais - Fundação Oswaldo Ramos (5.939.585,07) (5.961.024,12)
Pessoal (921.067,70) (857.502,29)
Locações e Serviços (117.984,99) (125.882,21)
Administrativas (860.470,19) (1.211.574,16)
Depreciações / Amortizações (1.428.473,37) (1.344.813,74)
Material Pesquisa e Protocolos (359.737,52) (66.166,87)
Manutenção e Conservação (28.685,04) (85.963,67)
Serviços de Terceiros - PJ e PF (1.658.423,65) (1.928.269,98)
Financeiras (134.893,60) (149.595,14)
Tributárias (186.773,60) (175.633,17)
Despesas Com Perdas / Contingências (243.075,41) (15.622,89)

Despesas Com Convênios, Auxílios e Subvenções (7.799.917,13) (6.556.970,64)
Ministério da Saúde - (49.005,00)
Secretaria Estadual da Saúde (400.257,81) (300.281,26)
Secretaria da Saúde (Darcy vargas) (1.360.853,48) (2.232.153,20)
Secretaria Municipal da Saúde (6.038.805,84) (3.975.531,18)

Despesas Gerais - Hospital do Rim (15.077.457,16) (9.765.335,85)
Pessoal (5.217.839,60) (3.462.594,81)
Locações e Serviços (568.510,51) (389.996,32)
Administrativas (756.974,70) (447.525,62)
Depreciações / Amortizações (313.075,82) (203.194,42)
Material Pesquisa e Protocolos (3.526.129,66) (2.287.733,71)
Manutenção e Conservação (278.766,73) (159.880,44)
Serviços de Terceiros - PJ e PF (4.392.237,73) (2.785.326,50)
Tributárias (21.676,57) (18.814,57)
Despesas Com Perdas / Contingências (2.245,84) (10.269,46)

Compensações (122.731.614,40) (127.172.006,68)
Isenção Contribuição Prev.Patronal - INSS (12.279.929,51) (11.784.928,93)
Isenção COFINS (4.705.886,54) (4.433.944,24)
Isenção PIS (437.864,09) (421.047,42)
Gratuidade (104.023.003,07) (109.074.086,09)
Trabalho Voluntário     (1.284.931,19)     (1.458.000,00)

Déficit do Período (3.493.140,78) (843.892,87)

1. Contexto Operacional: A Fundação Oswaldo Ramos, sucessora por transformação do Instituto Paulista
de Estudos e Pesquisas em Nefrologia e Hipertensão - IPEPENHI, constituída sob a forma de fundação, é
uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, dedicada ao ensino de graduação e pesquisa clí-
nica, mantenedora do Hospital do Rim que se dedica ao tratamento de doenças renais, hipertensão, diabetes
e suas consequências no sistema cardiocirculatório, com atendimento direcionado aos pacientes do Sistema
Público de Saúde (SUS), que recebem o mesmo padrão de tratamento que os demais pacientes de diferen-
tes níveis sociais. Seu trabalho é referência internacional, sendo considerado líder mundial em Transplantes
Renais. Goza de imunidade tributária por ser qualificada de Utilidade Pública Estadual e Municipal pela Lei
6.226, de 11.11.1988 e Decreto 23.699, de 10.04.1987, respectivamente e certificada pelo Conselho Nacional
de Assistência Social como Entidade Beneficente de Assistência Social em 18 de dezembro de 1995, através
da Resolução nº 151. Tem sede e foro na Rua Borges Lagoa Nº. 960, na Capital do Estado de São Paulo e
filiais: Unidade 1, na Rua Borges Lagoa, nº 964, CEP: 04038-002, Vila Clementino - Ambulatório de Pré-
Transplante; Unidade 2, Rua Pedro de Toledo, nº 282, CEP 04039-000, Vila Clementino - Ambulatório de
Hemodiálise; Unidade 3, Rua Borges Lagoa, nº 783 conj. 81 e 82, CEP 04038-031, Vila Clementino - Ambu-
latório de Uremia; Unidade 4, Rua Pedro de Toledo, nº 1.121, CEP 04039-033, Vila Clementino - Ambulatório
de Pós Transplante; Unidade 5, Rua Leandro Dupret, nº 365, CEP 04025-011, Vila Clementino - Ambulatório
de Hipertensão; Unidade 6, Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho, 34, CEP 05614-040, Jardim Leonor -
Diálise Infantil do Hospital Darcy Vargas, Gestão Assistencial III; Unidade 7, Rua Borges Lagoa, 1.060, Salas
91/92/93/94/95, CEP 04038-002, Vila Clementino - Ambulatório Convênios; e Unidade 8 - Rua Borges Lagoa,
783, conj. 61, CEP 04038-031, Vila Clementino, Serviços Administrativos. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: As demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Resolução nº 1.409/2012 que
aprovou a ITG 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade que trata das Entidades sem Finalidade de
Lucros, contemplando todas as modificações nas práticas contábeis das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
modificam e introduzem novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos regu-
ladores e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC. As políticas contábeis discriminadas a seguir foram aplicadas em todos os períodos apre-
sentados nas demonstrações financeiras e foram aprovadas pela Administração da Entidade em 28 de Feve-
reiro de 2022. 3. Principais práticas contábeis: O resumo das principais práticas contábeis adotadas com-
preende: a. Os direitos e obrigações da entidade: Estão em conformidade com seus efetivos valores re-
ais; b. Aplicações Financeiras: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data
do balanço e não superam o valor de mercado; c. Estoque: Representa o saldo de materiais e outros, exis-
tente em 31/12/2021 contabilizados na conta específica de estoque pela compra, e apropriados com base no
consumo pelo critério da média ponderada, conforme relatório mensal, vide nota nº 5; d. Seguros a Apro-
priar: Refere-se a seguro Predial, Incêndios, entre outras coberturas representado pela seguradora Chubb
Seguros Brasil S.a., contabilizados em Despesas pagas Antecipadas e apropriadas mensalmente durante o
período de vigência do contrato de seguros. e. Depósitos Judiciais: Existem situações em que a Entidade
questiona a legitimidade de determinados passivos e ações movidas contra si. Por conta destes questiona-
mentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão foram deposi-
tados em juízo; f. Ativo Circulante e não Circulante: Registrados pelo valor de realização, acrescidos dos

rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável; g. Ativo Imobilizado: O ativo imobilizado
está registrado na contabilidade de acordo com os critérios constantes no CPC nº. 27, conforme nota nº 6.
h. Passivo Circulante e não Circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; i. Férias e Encargos: Foram calculadas
com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais
correspondentes; j. Estimativa Contábil: Na elaboração das demonstrações Financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento de que os registros de
certos valores sejam feitos por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e pressu-
postos em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis in-
cluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos mobiliários ava-
liados pelo valor de mercado, as provisões para contingências e provisões para perdas em geral. A liquida-
ção das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes, devido a
imprecisões inerentes de sua determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente as estima-
tivas e premissas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 4.1. Disponibilidade
Descrição        31/12/2021        31/12/2020
Caixa e Bancos 252.268,70 336.950,05
Aplicações Financeiras 78.270.665,69 91.792.021,87
Investimentos - Capitalização Portocap 15.462,90 15.462,90
Disponibilidades Vinculadas a Convênios 6.473.828,63 4.565.981,43
Disponibilidades Vinculadas a Doações Com Restrição     4.181.600,00     4.010.720,00
Total 89.193.825,92 100.721.136,25
4.2. Disponibilidade Vinculadas a Convênios
Descrição        31/12/2021        31/12/2020
Ministério da Saúde 374.610,16 2.401.976,52
Secretaria Estadual da Saúde - 206.080,14
Secretaria da Saúde - Hospital Darcy Vargas 443.327,54 142.039,81
Secretaria Municipal da Saúde     5.655.890,93     1.815.884,96
Total     6.473.828,63     4.565.981,43
5. Estoque
Descrição        31/12/2021        31/12/2020
Materiais Hospitalares 3.884.806,64 2.672.038,30
Medicamentos 4.326.729,32 4.373.532,36
Material de Manutenção 108.139,13 96.735,92
Material de Escritório / Informática 97.887,54 71.212,73
Material de Limpeza 102.506,21 71.476,63
Uniformes / Materiais de Segurança 70.723,22 72.234,82
Nutrição 1.570,14 1.299,00
Filmes Radiológicos               366,98            1.566,33
Total 8.592.729,18 7.360.096,09

lheiros. 24. Despesas: As despesas estão divididas em 02 grupos: a. Fundação Oswaldo Ramos: Centro
de custo dos grupos 14000/15000; b. Hospital do Rim: Centro de custo dos grupos 11000/12000/ 13000.
25. Contabilização de Recursos Públicos: Efetuamos a contabilização dos recursos da Secretaria
da Saúde e Ministério da Saúde no grupo do passivo circulante a título de Convênios/Auxílios/Subvenções a
realizar. 26. Doações Recebidas com Restrições: Recebemos um montante de R$ 4.000.000,00
como doação da empresa JBS S.a. para construção de um prédio na rua Borges Lagoa, 930. Esse
montante está aplicado em Renda Fixa e registrado na contabilidade em Ativo Circulante e em contra-
partida Passivo Circulante a Realizar.
Descrição        31/12/2021        31/12/2020
Doações a Realizar     4.181.600,00     4.010.720,00
Total 4.181.600,00 4.010.720,00
27. Bens a Realizar  Valor Depreciação Valor
Descrição  Taxa Anual        do Bem    Acumulada      Contábil
Imóvel Borges Lagoa 930 4% 1.266.039,30 (147.704,55) 1.118.334,75
Máquinas e Equipamentos 10% 140.000,00 (30.973,20) 109.026,80
Móveis e Utensílios 10% 129,56 (19,02) 110,54
Computadores e Periféricos 20%        1.370,08           (247,97)        1.122,11
Total 1.407.538,94    (178.944,74) 1.228.594,20
a. Imóveis Recebidos em Doação a Realizar: O Imobilizado registrado sob essa rubrica refere-se ao imó-
vel nº 930 da Rua Borges Lagoa, recebido em doação da Prefeitura de São Paulo e lançado pelo valor venal
previsto na escritura de doação, no montante de R$ 4.220.131,00 sendo que, R$ 1.266.039,30 refere-se a
construção e R$ 2.954.091,70 ao terreno. O valor da construção é amortizado mensalmente de acordo com
sua depreciação.

 Valor Depreciação Valor
Descrição  Taxa Anual        do Bem    Acumulada      Contábil
Imóvel Borges Lagoa 930 4% 1.266.039,30    (147.704,55) 1.118.334,75
Total 1.266.039,30    (147.704,55) 1.118.334,75
b. Máquinas Recebidas em Doação a Realizar: O imobilizado registrado nesta conta refere-se ao valor
recebido em espécie do Sr. Luiz Olavo Baptista no total de R$ 140.000,00 em 13/09/2019 referente à doação
específica para aquisição de um aparelho de ultrassom, que foi adquirido em 15/10/2019. Esse valor é amor-
tizado mensalmente de acordo com sua depreciação.

 Valor Depreciação Valor
Descrição  Taxa Anual        do Bem    Acumulada      Contábil
Máquinas e Equipamentos 10%    140.000,00      (30.973,20)    109.026,80
Total    140.000,00      (30.973,20)    109.026,80
c. Imobilizados Adquiridos com Verbas Públicas a Realizar: Os valores registrados nesta conta, refe-
rem-se a imobilizados adquiridos com verbas públicas a realizar. Esses valores são amortizados mensal-
mente de acordo com suas depreciações.

 Valor Depreciação Valor
Descrição  Taxa Anual          do Bem    Acumulada        Contábil
Máquinas e Equipamentos - M. S. 10% 11.644.028,07 (3.477.400,36) 8.166.627,71
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos - M. S. 10% 2.128.116,20 (899.962,17) 1.228.154,03
Móveis e Utensílios - M. S. 10% 789.929,00 (184.787,09) 605.141,91
Computadores e Periféricos - M. S. 10% 766.533,90 (284.476,82) 482.057,08
Obras em Andamento 8º Andar - M.S. - 1.077.793,82 - 1.077.793,82
Obras em Andamento 6º Andar - M.S. 895.152,45 - 895.152,45
Benfeitoria em Bens Próprios - CME 2,56% 1.080.392,51 (20.743,56) 1.059.648,95
Benfeitoria em Bens Próprios - 6º Andar 2,56% 49.001,71 (940,86) 48.060,85
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgico - S.S. 10%      103.899,15      (11.088,33)        92.810,82
Total 18.534.846,81 (4.879.399,19) 13.655.447,62
28. Fundos Específicos: a. Reserva para Expansão: Constituída para Aquisição de novos Imóveis, Refor-
mas e Manutenção dos imóveis existentes, em 31/12/2021, apresentava saldo de R$ 2.526.247,95 a realizar.
b. Reserva para Contingências: Constituída com a finalidade de cobrir eventuais gastos com processos
Cíveis, Tributários e Trabalhistas e para compensar possível déficit em exercícios futuros, estimado através
do orçamento apresentado em reunião do Conselho. Em 31/12/2021, apresentava saldo de R$ 8.849.967,44 à
realizar. 29. Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreen-
dem o saldo inicial acrescido dos superávits ou diminuído dos déficits apurados anualmente desde
a sua fundação e variações do Patrimônio Líquido conforme mutações abaixo: a. Patrimônio Social
R$ 151.726.243,86; b. Ajuste de Exercícios Anteriores R$ (23.471,50); c. Reserva Para Expan-
são R$ 2.526.247,95; d. Reserva Para Contingência R$ 8.849.967,44; e. Déficit Apurado no Pe-
ríodo R$ (3.493.140,78). 30. Cobertura de Seguro: Para atender medidas preventivas adotadas per-
manentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura
de eventuais sinistros. 31. Instrumentos Financeiros: 31.1. Gerenciamento de Risco Financeiro: A
Entidade opera com instituições financeiras de primeira linha do cenário nacional e adota uma política de
gerenciamento dos seus riscos, que considera a adoção de procedimentos que envolvem todas as suas
áreas criticas, garantindo que as condições das suas atividades estejam livres de risco real: Estrutura
do gerenciamento de risco - As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar
e analisar os riscos e oportunidades que afetam a criação ou preservação da Entidade, bem como são
revisados freqüentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entida-
de. O gerenciamento de risco é um processo que envolve todos os níveis da Entidade, aplicado desde o

Patrimônio Reserva para Superávit/Déficit
Eventos                                                    .               Social Expansão/Contigências               do Período                 Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 134.569.823,76                     22.163.025,74              6.205.417,96 163.941.352,61
Ajustes de Exercícios Anteriores 4.999,51 - - 4.999,51
Recebimentos de Doações em Bens (Terreno) - - - -
Reserva para Expansão 7.059.173,81 (7.059.173,81) - -
Reserva para Contingências 9.693.860,31 (9.693.860,31) - -
Incorporação de Obras Realizadas no Prédio - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - -
Incorporação do Resultado 6.205.417,96 - (6.205.417,96) -
Superávit / Déficit do Exercício                         -                                           -              (843.892,87)     (843.892,87)

Saldo em 31 de Dezembro de 2020 157.533.275,35                       5.409.991,62              (843.892,87) 163.102.459,25
Ajustes de Exercícios Anteriores (23.471,50) - - (23.471,50)
Reserva para Expansão 2.526.247,95 (2.526.247,95) - -
Reserva para Contingências 8.849.967,44 (8.849.967,44) - -
Incorporação do Resultado (843.892,87) - 843.892,87 -
Superávit / Déficit do Exercício                         -                                           -           (3.493.140,78)  (3.493.140,78)

Saldo em 31 de Dezembro de 2021 168.042.126,37                    (5.966.223,77)           (3.493.140,78) 159.585.846,97

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais                   2021                   2020
Resultado do Período   (3.493.140,78)      (843.892,87)
Ajustes de Despesas (Receitas) que não
  Representam Movimentação de Caixa:
Depreciação e amortização 4.590.853,75 4.396.538,23
Baixas de Imobilizados 63.529,09 166.278,59
Ganho na Alienação de Bens (816.859,51) -
Realização de Depreciação S/Bens Doado (64.902,53) (64.647,66)
Realização de Depreciação S/Bens Adquiridos C/Verbas Públicas (1.424.218,04) (1.211.095,69)

Variações nos Ativos e Passivos Operacionais:
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais
(-/+)(Aumento) diminuição em Valores a Receber (5.040.719,71) 649.640,59
(-/+)(Aumento) diminuição Adiantamento e Créditos (Diversos) 11.989,72 49.497,46
(-/+)(Aumento) diminuição Valores a Recuperar / Compensar (26.711,07) (2.511,94)
(-/+)(Aumento) diminuição Despesas Antecipadas 675,36 696,44
(-/+)(Aumento) diminuição Estoques (1.232.633,09) (3.948.695,30)
(-/+)(Aumento) diminuição Depósitos Judiciais (12.694,20) (17.438,18)

( Aumento ) Diminuição em Passivos Operacionais
(+/-)Aumento (diminuição) em Impostos e Contribuições a Recolher 166.699,48 (64.820,80)
(+/-)Aumento (diminuição) em Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar 1.647,39 (2.314.567,71)
(+/-)Aumento (diminuição) Adiantamentos Diversos 260.539,87 (300.589,54)
(+/-)Aumento (diminuição) em Contas a Pagar,
  Fornecedores Diversos e Provisões (2.081.745,06) 3.209.763,17
(+/-)Aumento (diminuição) Convênios/Auxílios/Subvenções a Realizar 1.907.847,20 755.135,15
(+/-)Aumento (diminuição) Doações Com Restrições a Realizar 170.880,00 4.010.720,00
(+/-)Aumento (diminuição) em Provisões para Contingências         202.231,67      (236.887,04)

Disponibilidades Líquidas Geradas
  pelas Atividades Operacionais   (6.816.730,46)      4.233.122,90
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizados Tangíveis (3.497.260,61) (513.579,07)
Doação de Imobilizado Tangíveis (1.370,08) (129,56)
Imobilizados / Obras Adquiridos com Verba Públicas (4.226.345,83) (4.312.189,06)
Obras em Andamento   (2.698.253,86)   (4.214.202,32)

Disponibilidades Líquidas Aplicadas
  nas Atividades de Investimentos (10.423.230,38)   (9.040.100,01)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Imobilizados Adquiridos com Verba Públicas
  Aguardando Aprovação do Convênio - -
Imobilizados Recebidos em Doações 1.370,08 129,56
Imobilizados / Obras Adquiridos com Verba Públicas 4.226.345,83 4.312.189,06
Transferência de Imobilizados para Grupo
  de Imobilizados Adquiridos Verba Públicas 508.406,10 -
Venda de Imobilizado - Equipamento de Hemodinâmica 1.000.000,00 -
Variação no Patrimônio Social        (23.471,50)             4.999,51

Disponibilidades Líquidas Geradas
  pelas Atividades de Financiamentos      5.712.650,51      4.317.318,13
Aumento/Redução nas Disponibilidades (11.527.310,33) (489.658,98)
No início do período 100.721.136,25 101.210.795,23
No final do período    89.193.825,92  100.721.136,25

Aumento/Redução nas Disponibilidades (11.527.310,33) (489.658,98)

Demonstração de Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Em 31 de Dezembro de 2021 / 2020 - (Valores expressos em Reais)

6. Imobilizado:                                                                                                                                                                                        2021                 2020
Taxa Custo Depreciação Valor Valor

Descrição              Anual       Corrigido     Aquisição               Baixa  Tranferências       Acumulada          Líquido          Líquido
Máquinas e Equipamentos 6,67% a 50% 5.968.326,24 829.488,20 (1.142.550,00) - (3.596.868,53) 2.058.395,91 1.889.714,81
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos 6,67% a 50% 3.276.050,54 80.349,71 (28.670,00) - (2.260.997,16) 1.066.733,09 1.298.104,65
Instalações 6,67% a 50% 2.915.565,83 41.354,50 (6.160,70) - (2.106.182,38) 844.577,25 1.041.980,26
Móveis e Utensílios 6,67% a 50% 5.053.130,95 389.733,83 (77.997,51) - (3.839.218,57) 1.525.648,70 1.547.391,79
Computadores e Periféricos 6,67% a 100% 2.668.597,99 709.452,27 (726.926,24) - (1.778.883,13 ) 872.240,89 433.320,97
Aparelhos Telefônicos 6,67% a33,3% 35.991,75 - - - (30.740,83) 5.250,92 7.182,88
Imóvel – Rua Borges Lagoa, 960 2,56% 36.513.066,31 - - 4.076.262,82 (7.878.717,79 ) 32.710.611,34 29.589.740,94
Obras de Arte 9,09% 400,00 - - - (359,04 ) 40,96 73,60
Benfeit. em Bens de Terceiros – PT. 1.121 4% 1.469.998,21 - - - (666.160,47 ) 803.837,74 862.637,62
Terreno-Rua Borges Lagoa, 960 - 3.458.946,00 - - - - 3.458.946,00 3.458.946,00
Benfeit. em Bens de Terceiros-Cons.B.L. 16,9% 408.423,06 - - - (408.423,06) - -
Imóvel – Rua Leandro Dupret, 235 2% 326.648,00 - - - (62.226,19) 264.421,81 270.301,45
Terreno – Rua Leandro Dupret, 235 - 234.946,00 - - - - 234.946,00 234.946,00
Benf. em Bens de Terceiros - Refeitório 4% 277.199,85 - - - (109.032,00 ) 168.167,85 179.255,85
Obras em Andamento – CC / CME - 438.124,80 34.478,46 - (472.603,26) - - 438.124,80
Benf. em Bens de Terceiros-Hipertensão 26,67% 111.687,18 - - - (111.687,18) - -
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 91 4% 920.863,46 - - - (147.338,40) 773.525,06 810.359,66
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 92 4% 919.192,39 - - - (147.071,04) 772.121,35 808.889,11
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 93 4% 729.122,88 - - - (116.659,68) 612.463,20 641.628,12
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 94 4% 918.933,37 - - - (147.029,28) 771.904,09 808.661,41
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 95 4% 920.602,89 - - - (147.296,64) 773.306,25 810.130,41
Obras em Andamento – Centro Cirúrgico - 56.091,11 9.975,00 - - - 66.066,11 56.091,11
Benf. em Bens de Terceiros–Coleta - LD 365 22,5% 1.554.859,81 - - - (1.554.859,81) - 242.946,91
Obras em Andamento – Fachada Acesso - 1.182.357,41 193.601,44 - - - 1.375.958,85 1.182.357,41
Obras em Andamento – Retrofit 11º Andar - 1.475.176,54 - - (1.475.176,54) - - 1.475.176,54
Imóvel – Rua Leandro Dupret, 223 4% 304.778,97 - - - (44.904,11) 259.874,86 272.066,02
Terreno – Rua Leandro Dupret, 223 - 630.000,00 - - - - 630.000,00 630.000,00
Imóvel – Borges Lagoa, 783 – Sala 92 - 754.711,33 - - - - 754.711,33 754.711,33
Imóvel – Borges Lagoa, 783 – Sala 61 - 858.564,61 - - - - 858.564,61 858.564,61
Imóvel – Borges Lagoa, 930 4% 1.266.039,30 - - - (147.704,55) 1.118.334,75 1.168.976,31
Terreno – Borges Lagoa, 930 - 2.954.091,70 - - - 2.954.091,70 2.954.091,70
Obras em Andamento Pronto Atendimento - 2.128.103,02 - - (2.128.103,02) - - 2.128.103,02
Obras em Andamento Enfermaria 8º Andar - 543.923,62 68.440,89 - (508.406,10) - 103.958,41 543.923,62
Obras em Andamento Enfermaria 6º Andar - 20.378,46 360.886,29 - - - 381.264,75 20.378,46
Obras em Andamento Enfermaria 7º Andar - 16.317,00 - - - - 16.317,00 16.317,00
Obras em Andamento Enfermaria 9º Andar - 14.667,46 - - - - 14.667,46 14.667,46
Obras em Andamento Sanitários 6º Andar - 380,00 - - (380,00) - - 380,00
Obras em Andamento Áreas de Apoio - 7.149,53 - - - - 7.149,53 7.149,53
Obras em Andamento BL.783 CJ.61 - - 308.882,67 - - 308.882,67 -
Obras em Andamento BL.783 CJ.92 - - 395.763,42 - - 395.763,42 -
Terreno Borges Lagoa, 897 - 3.266.715,18 - - - - 3.266.715,18 3.266.715,18
Obras em Andamento Torre Adm. BL. 930 - 168.878,41 607.731,83 - - - 776.610,24 168.878,41
Imóvel-Borges Lagoa, 783 - Sala 81 - - 739.126,09 - - - 739.126,09 -
Imóvel-Borges Lagoa, 783 - Sala 82 - - 709.126,09 - - - 709.126,09 -
Obras em Andamento BL.783 CJ.81 - - 349.000,12 - - - 349.000,12 -
Obras em Andamento BL.783 CJ.82 -                        -     369.493,74                       -                        -                          -       369.493,74                        -
Total 84.769.001,16 6.196.884,55 (1.982.304,45) (508.406,10) (25.302.359,84) 63.172.815,32 60.892.884,95
Máquinas e Equipamentos- Ministério da Saúde 10% 9.050.218,97 2.593.809,10 - - (3.477.400,36) 8.166.627,71 6.582.176,06
Aparelhos e Instrumentos Cirúgicos- Ministério da Saúde 10% 1.905.318,82 222.797,28 - - (899.962,17) 1.228.153,93 1.202.772,52
Móveis e Utensílio - Ministério da Saúde 10% 595.367,00 195.717,00 (1.155,00) - (184.787,09) 605.141,91 475.740,42
Computadores e Periféricos - Ministério da Saúde 20% 450.218,90 318.870,00 (2.555,00) - (284.476,82) 482.057,08 282.241,79
Obras em Andamento CME - Ministério da Saúde - 1.080.392,51 - - (1.080.392,51) - - 1.080.392,51
Obras em Andamento Sanitários 6ºAndar - Ministério da Saúde - 49.001,71 - - (49.001,71) - - 49.001,71
Obras em Andamento Sanitários 8ºAndar - Ministério da Saúde - 569.387,72 - - 508.406,10 - 1.077.793,82 569.387,72
Obras em Andamento Enfermaria 6ºAndar - Ministério da Saúde - - 895.152,45 - - - 895.152,45 -
Benfeitoria em Bens Próprios - CME 2,56% - - - 1.080.392,51 (20.743,56) 1.059.648,95 -
Benfeitoria em Bens Próprios - 6º Andar 2,56%                        -                      -                       -          49.001,71              (940,86)         48.060,85                        -
Total 13.699.905,63 4.226.345,83 (3.710,00) 508.406,10 (4.868.310,86) 13.562.636,70 10.241.712,73
Máquinas e Equipamentos – Darcy Vargas 6,67% a 10% 4.200,00 - - - (3.693,27) 506,73 850,29
Móveis e Utensílios – Darcy Vargas 7,14% a 25% 24.297,51 - - - (17.854,23 ) 6.443,28 7.851,76
Instalações – Darcy Vargas 10% 2.300,00 - (2.300,00) - - - 2.083,57
Computadores e Periféricos – Darcy Vargas 20% a 33,3% 4.655,00 - - - (4.319,00) 336,00 336,00
Aparelhos e Inst. Cirúrgicos – Darcy Vargas 6,67% a 12,5%         15.780,00                      -                       -                        -         (13.428,17)           2.351,83           3.273,73
Total 51.232,51 - (2.300,00) - (39.294,67) 9.637,84 14.395,35
Aparelhos e Inst. Cirúrgicos – Secretaria da Saúde 10%                        -     103.899,15                       -                        -         (11.088,33)         92.810,82       103.200,90
Total - 103.899,15 - - (11.088,33) 92.810,82 103.200,90

7. Imobilizado Intangível: Refere-se a Marcas e Patentes registrados na Contabilidade no montante de
R$ 1.200,00. 8. INSS a Recuperar: Nessa conta está contabilizado o valor de R$ 56.478,63 referente ao re-
colhimento de DARF com o código de GPS (INSS) sobre retenções na fonte, foi feito processo de restituição
em 16/09/2013 nº de controle 39.56.91.73.00, estamos aguardando seu deferimento. O valor de R$
103.888,66, corresponde ao salário maternidade da filial 7 (sete) e filial 4 (quatro) maior que valor a recolher
na folha de pagamento, aguardando compensação. Existe um valor de R$ 3.180,00 referente a ISSF pago a
maior em 08/05/2015, foi realizado um processo junto a P.M.S.P para solicitar a restituição. 9. Redução ao
Valor Recuperável de Ativo: Contabilizamos provisões de não recebimentos referentes a glosas futuras e
inadimplência de convênios e particulares em aberto. Títulos em aberto de 2001 a 2016 foram considerados
100% de provisão, de 2017 foram considerados 75% de provisão, de 2018 foram considerados 50% de provi-
são, de 2019 foram considerados 25% de provisão, de 2020 foram considerados 25% de provisão e de 2021
foi considerado 4,5% de provisão no exercício em um montante de R$ 2.685.221,44 e um total acumulado de
R$ 6.671.687,75. 10. Provisões para Contingências: A Conta de provisões para contingências no montante
de R$ 541.817,67 refere-se a processos trabalhistas = R$ 541.817,67 conforme posição da assessoria jurídi-
ca como perda provável. Existem outros valores como perda possível num montante de R$ 6.201.767,08 que
refere-se a processos trabalhistas = R$ 2.166.743,88, a processos cíveis = R$ 3.288.787,37 e a processos
tributários = R$ 746.235,83.
Descrição        31/12/2021        31/12/2020
Trabalhista 541.817,67 67.086,00
Cíveis                        -        272.500,00
Total 541.817,67 339.586,00
11. Receitas: As receitas da Entidade são apuradas pelo regime de competência, através de notas fiscais de
faturamento e comprovantes de recebimento, dentre eles avisos bancários, recibos e outros. 12. Auxílios e
Subvenções: A Entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público:
Descrição        31/12/2021        31/12/2020
Ministério da Saúde 2.895.862,40 3.013.017,61
Secretaria Estadual da Saúde 200.000,00 600.000,00
Secretaria da Saúde - Hospital Darcy Vargas 1.661.996,18 2.046.018,00
Secretaria Municipal da Saúde     7.097.650,00     5.508.534,76
Total 11.855.508,58 11.167.570,37
13. Doações: Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas sendo:
Descrição        31/12/2021        31/12/2020
Doações em Espécie de Pessoas Físicas 303.099,96 402.906,43
Doações em Medicamentos/Materiais Hospitalares 1.058.230,68 1.261.332,15
Verba Sec. Municipal Saúde - Sem Restrição                        -        198.254,00
Total 1.361.330,64 1.862.492,58

14. Recursos da Entidade: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais,
em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos
Patrimoniais. 15. Atendimento SUS: A Entidade, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de As-
sistência Social – CEBAS deferido nos autos do Processo MS nº 25000.108567/2021-97 através da Portaria
nº 1.082, de 28.10.2021, válido pelo período 21.12.2021 a 20.12.2024, em cumprimento ao disposto no inciso
II do artigo 4º da Lei nº. 12.101/09 e do Art. 31 da Portaria do Ministério da Saúde n° 1970/11, em de 2021
prestou serviços ao SUS em percentual de 74,3% e 73,8% em 2020, superando o limite mínimo de 60%,
conforme dados disponíveis e informados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de
Informações Hospitalares (SIH) e na Comunicação de Internação Hospitalar (CIH) e constantes no mapa
elaborado pelo Departamento de Planejamento e Controle Financeiro. 16. Recuperação de Despesas:
Nesta conta estão contabilizadas a devolução de assistência médica de funcionários afastados e devolução
de taxas Anvisa. 17. Receitas Diversas: Nesta conta estão contabilizadas as receitas de: Resgate de depó-
sito judicial e Crédito da Nota Fiscal Paulista no montante de R$ 10.488,48 (R$ 102.337,69 em 2020). 18.
Realização de Depreciação S/Bens Doados: Nesta conta contabilizamos a amortização do imóvel recebi-
do em doação, situado na Rua Borges Lagoa 930 e de um Aparelho de Ultrasson comprado através de verba
doada em um montante de R$ 64.902,53, acumulados de Janeiro a Dezembro de 2021, neutralizando a de-
preciação no resultado do período. 19. Realização de Depreciação S/Bens Adquiridos com Verbas Pú-
blicas: Nesta conta contabilizamos a amortização dos bens adquiridos com Verbas Públicas, em um mon-
tante de R$ 1.424.218,04, acumulados de Janeiro a Dezembro de 2021, neutralizando a depreciação destes
bens, no resultado do período. 20. Ganho na Venda de Imobilizado: Nesta conta contabilizamos um mon-
tante referente venda de um equipamento de Hemodinâmica Philips - Modelo:Fd10 - vendido para Luiz Hei-
tor Demolonaria Junior no valor de R$1.000.000,00. Havia um saldo a depreciar no montante de
R$183.140,49 apurando um lucro no valor de R$ 816.859,51. 21. Isenções Usufruídas: As isenções das
contribuições sociais usufruídas de Janeiro a Dezembro de 2021 estão registradas em conta de compensa-
ção no grupo: “Isenção Concedida” e a contrapartida no grupo “Isenções Usufruídas”, Receitas (Redutoras)
e é composta de:
Descrição        31/12/2021        31/12/2020
Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros 12.279.929,51 11.784.928,93
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 4.705.886,54 4.433.944,24
Programa de Integração Social (PIS)        437.864,09        421.047,42
Total 17.423.680,14 16.639.920,59
22. Gratuidades: As Gratuidades Concedidas pela Entidade no exercício de 2021 totalizam um montante de
R$ 104.023.003,07 (R$ 109.074.086,09 em 2020), realizados para o SUS e apuradas de acordo com mapa
elaborado pelo Departamento de Planejamento e Controle Financeiros. 23. Trabalho Voluntário: O montan-
te de trabalho Voluntário no exercício de 2021 foi de R$ 1.284.931,19 (R$ 1.458.000,00 em 2020), referente a
remuneração (como se devida fosse) de todos os membros da Diretoria, Diretor Superintendente e Conse-

Demonstrações do Resultado do Abrangente em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em reais)
                    2021                     2020

Resultado do Período     (3.493.140,78)        (843.892,87)
(+/-) Outros Resultados Abrangentes (23.471,50) 4.999,51
Variação de Reserva de Reavaliação - -
Ganhos/Perdas em Planos Complementar
 ou Conversão das Demonstrações p/Exterior - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - -
Ajuste de Exercícios Anteriores (23.471,50) 4.999,51
(+/-) Resultados Abrangentes de Empresas Investidas
  (quando reconhecidas pela Eq. Patrimonial) (3.469.669,28) (848.892,38)
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neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Ilmos. Srs. Diretores da Fundação Oswaldo Ramos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Fundação Oswaldo Ramos, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, do resultado abrangen-
te, 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Oswaldo Ramos em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas atividades e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações fi-
nanceiras: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen-
dentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Éti-
ca Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, 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. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é

responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ativida-
des. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras, 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. 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 financeiras. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se cau-
sada 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 ris-
co 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 repre-

sentações 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 fei-
tas 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 financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão 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 continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação 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, 07 de março de 2022.
Padrão Auditoria S.S.
CRC-2SP 016.650/0-7

Yukio Funada
Contador CRC-1SP 043.351/0-8
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Parecer do Conselho Fiscal nº 01/2022
Senhores membros do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos, O Conselho Fiscal da Funda-
ção Oswaldo Ramos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, no dia 4 de abril de 2022, em reu-
nião presencial realizada na sede da Fundação, procedeu ao exame das demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício de 2021. Os documentos submetidos à apreciação do conselheiros fiscais foram: 1)
Relatório de Demonstrações Financeiras acompanhado de notas explicativas elaborado pela SOMED
Contabilidade Especializada em 23/03/2022; 2) Certificado do CEBAS deferido em 28/10/2021 e com va-
lidade até 20/12/2024; 3) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) obtido em 21/03/2022; 4) Certidão
Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União emi-
tida em 02/03/2022; 5) Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado
de São Paulo emitida em 11/03/2022; 6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida em 11/03/2022;
7) Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Fazenda do município de São Paulo liberada
em 11/03/2022; 8) Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários da Fazenda do município de São
Paulo liberada em 11/03/2022; 9) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de
São Paulo emitida em 11/03/2022; 10) Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras (PA 19.029/22) elaborado pela Padrão Auditoria S.S. de 07/03/2022; e 11) Apresentação das
realizações pelo Superintendente e pelo responsável contábil. Considerou este Conselho em sua análise
os elementos acima mencionados que retratam os atos praticados pela entidade no exercício financeiro
de 2021 bem como as informações de natureza administrativa, contábil e financeira neles consignadas
que passam a integrar o presente parecer. O Conselho Fiscal, atendendo ao disposto no art. 34 do Esta-
tuto Social da Fundação Oswaldo Ramos, por unanimidade apresenta parecer favorável com base nas
demonstrações financeiras e nas operações patrimoniais realizadas no exercício financeiro de 2021, por
demonstrarem a segurança contábil e jurídica exigidas na legislação vigente, merecem APROVAÇÃO do

Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos. Em vista do déficit operacional registrado no exercício
de 2021, o Conselho Fiscal externa, novamente, preocupação com o índice de liquidez da Fundação.
Compreende-se, por sua vez, conforme detalhado na apresentação da Direção do Hospital do Rim, que a
significativa variação do déficit operacional entre os exercícios financeiros dos anos 2020 e 2021, decorre
do aumento do estoque de insumos realizado estrategicamente com a tentativa e o objetivo de amenizar
os impactos das contingências mundiais com efeitos, entre outros, em logística e inflação. O Conselho
Fiscal, por sua vez, entende digno de registro o destacado empenho de gestão do Hospital do Rim nos
últimos dois exercícios financeiros, período de maior impacto da Situação de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus e as
implicações decorrentes das medidas para o enfrentamento da citada emergência. Isto porque entende
compreendida dentro de suas atribuições de opinar sobre o desempenho financeiro e contábil da Funda-
ção, previstas no art. 34 do Estatuto da Fundação, o dever de manifestar-se sobre as medidas de gestão
adotadas pela administração da Fundação. Neste sentido, a apresentação do Superintendente do Hospital
durante a Reunião Clínica da Disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), publicada no Canal do Hospital do Rim na plataforma de vídeos Youtube, intitulada “Im-
pacto de 2 anos de pandemia no transplante de órgãos”, bem ilustra os excepcionais desafios enfrenta-
dos pela Fundação durante o período de pandemia. Apesar das contingências derivadas da ESPIN o
Hospital do Rim superou a marca de 1000 (mil) transplantes renais anuais e manteve-se como a insti-
tuição líder mundial em transplantes de rim. Os resultados clínicos foram ainda acompanhados de um
incremento na produção científica institucional por intermédio de publicações acadêmicas e realização
de pesquisas, inclusive relacionadas às vacinas contra o Novo Coronavírus. O Conselho Fiscal enten-
de que estes resultados institucionais positivos do Hospital do Rim decorrem de um modelo de negó-

cio que prioriza os conceitos de proposta de valor, uso dos recursos e processos. A proposta de valor
mostra-se retratada na qualidade e na quantidade de transplantes e pesquisas com fortalecimento da
aprendizagem coletiva. Os processos pré-existentes foram adaptados e expandidos e foi efetuada a ar-
ticulação com outros atores institucionais da área da saúde, em especial o Hospital São Paulo, a co-
munidade científica e as secretarias de saúde de outros estados. O uso dos recursos com austeridade
e eficiência, em uma operação de larga escala e ao mesmo tempo humanizada, acompanhados da ca-
pacidade adaptativa de uma equipe competente e engajada coordenada por uma liderança
transformadora, propiciou uma melhor utilização proativa dos insumos e o apoio ao Hospital São Pau-
lo. Sobretudo, o reconhecimento por parte da classe médica do protagonismo do Hospital do Rim na
manutenção dos transplantes renais brasileiro, acolhendo a realização de transplante de outros hospi-
tais e estados que suspenderam essa atividade durante o período da ESPIN, é uma verdadeira certifi-
cação pública do cumprimento da finalidade social da Fundação. Diante da abrangência das realiza-
ções nem sempre visualizadas pelo conjunto de números financeiros, o Conselho Fiscal sugere a ela-
boração de um balanço social com a finalidade de transmitir à sociedade o significado das contribui-
ções do Hospital do Rim. Ao final, para o exercício de 2022, recomenda a busca de um resultado
superavitário como ocorrido nos exercícios anteriores ao de 2020. O Conselho Fiscal esteve e coloca-
se à disposição da Administração do Hospital do Rim para eventuais consultas relativas aos ajustes
orçamentários e financeiros que entenderem necessários para a gestão do Hospital.

São Paulo , 4 de abril de 2022.
Hélio Janny Teixeira - Conselheiro Fiscal

Fabiano de Holanda Cavalcanti Calil - Conselheiro Fiscal
Thomas Augusto Ferreira de Almeida - Conselheiro Fiscal

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Em 31 de Dezembro de 2021 / 2020 - (Valores expressos em Reais)

estabelecimento das estratégias, direcionadas a identificar eventos em potencial que podem vir a afetá-
las, até a administração dos riscos de modo a mantê-los compatíveis ao apetite a risco da Entidade. Em
função das características e da forma de atividades, bem como da posição patrimonial e financeira em
31 de dezembro de 2021, a Entidade está sujeita aos fatores de: a) Risco de Crédito - O risco de crédito
é o risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Entidade a incor-
rer em perdas financeiras. O risco de crédito da Entidade é atribuído ao seu Contas a Receber e para
reduzir esse risco é feito acompanhamento constante da análise de crédito e da constituição de provisão

para perdas em créditos duvidosos. Para fazer face a possíveis perdas com créditos de liquidação duvi-
dosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em montantes considerados suficientes pela Entida-
de para a cobertura de eventuais perdas com a realização. b) Risco de Mercado - Risco de mercado é
o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos ganhos da Entidade,
no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de
mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e
ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando à mitigação deste tipo de

risco, a Entidade centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompa-
nham a variação do mercado. c) Risco de Liquidez - É o risco em que a Entidade irá encontrar em
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com paga-
mentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de preju-
dicar a reputação da Entidade.

Artur Beltrame Ribeiro - Diretor Presidente                                Edeno Teodoro Tostes - Técnico Contábil - TC-CRC-1SP100317/O-0

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, 
Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239
Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
(“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 29.04.2022, às 17h30, na sede social da Companhia, 
na Rua Maria Prestes Maia, 300, sala 5A, Carandiru, em São Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária:  
(a) tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras  
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício; (c) eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual, que 
vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2023; e (d) fixar a verba remuneratória 
global e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: (a) aumentar o capital 
social mediante capitalização de reserva estatutária e, consequentemente, alterar a redação do “caput”  
do art. 5º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social; e (b) consolidar o 
Estatuto Social, com a alteração mencionada acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia  
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. São Paulo (SP), 19 de abril de 2022.  
Conselho de Administração. (a) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração. (20/21/26)

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Ultracargo Logística S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 29 de abril de 2022, às 14h30 (“As-
sembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º
andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em As-
sembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da
administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhados do parecer
dos auditores independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em
31.12.2021; e 3) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos adminis-
tradores da Companhia. Participação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os
acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escritu-
ração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titu-
lares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia
acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na
Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14
horas do dia 27 de abril de 2022. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a
Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos de re-
presentação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de
cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confir-
mará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementa-
ção. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cuidados adequa-
dos de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta
seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde
e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 20 de abril de 2022.

Décio de Sampaio Amaral - Presidente

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0000112- 23.2022.8.26.0543. O Dr. Carlos Eduardo de 
Moraes Domingos, Juiz de Direito da 1ªVC do Foro de Santa Isabel/SP, Faz Saber a Elton Kleber 
Padilha CPF Nº 036.707.739-67, que Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A ajuizou 
ação de Cumprimento de sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 19.888,44, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 30 dias 
supra, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. Nada mais. Santa Isabel, aos 12 de abril de 2022. 

Brazil Timber Agroflorestal S.A.
Em Liquidação

CNPJ 07.886.461/0001-52 - NIRE 35.300.342.071
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Brazil Timber Agroflorestal S.A. - Em liquidação, convocados para a 
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada em 29/04/2022, às 11h00, sob a forma 
exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico/plataforma digital Microsoft Teams (“Plataforma 
Digital”), conforme autorizado pelo Artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76, bem como previsto na Seção VIII, 
do Anexo V, da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, emitida pelo DREI (“IN DREI nº 81”). Em 
conformidade com o disposto na IN DREI nº 81, considera-se, para todos os fins legais, que a presente 
assembleia será realizada na sede social da Companhia, localizada na Alameda Campinas, 977, conjunto 
73, parte B, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01404-001. Ordem Do 
Dia: Deliberar sobre (a) a retificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada 
em 13/12/2019; (b) a ratificação do aumento do capital social da Companhia deliberado na Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 15/01/2018; (c) a alteração da Cláusula 5ª do Estatuto 
Social da Companhia, tendo em vista a conclusão da subscrição e integralização das ações referente 
aumento de capital mencionado no item (b) acima; (d) a ratificação do aumento do capital social da 
Companhia deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 13/12/2019; 
(e) a prorrogação do prazo para a subscrição e integralização dos valores remanescentes do aumento do 
capital social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizadas em 13/12/2019; 
(f) a ratificação da nomeação do liquidante e dos poderes do liquidante para a representação da Companhia, 
conforme previsto na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 22/05/2014; 
(g) a revisão da remuneração do liquidante, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária de 
13/12/2019; (h) a alteração do prazo de 6 (seis) meses para a prestação de contas, pelo liquidante, junto aos 
acionistas; (i) a prestação de contas baseada em relatório elaborado pelo liquidante e enviado aos acionistas 
antes da realização desta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Artigo 213 da Lei das S.A., com 
base no qual será elaborado balanço do estado de liquidação da Companhia; (j) a discussão sobre o 
andamento e as alternativas para a resolução de processos que envolvem a Companhia, incluindo, caso 
necessário, novo aumento de capital social da Companhia ou outra forma de contribuição de recursos pelos 
acionistas à Companhia, a serem deliberados também nessa assembleia; (k) a aprovação da lavratura desta 
Ata na forma de sumário; e (l) a autorização para o liquidante da Companhia praticar todos e quaisquer atos 
necessários ao registro e publicação da ata desta AGE nos órgãos próprios. Representação Na 
Assembleia: Para participação na AGE ora convocada, os senhores acionistas, ou seus representantes 
habilitados, deverão observar o disposto no Art. 126 da Lei 6.404/76. São Paulo, 18/04/2022. Carlos 
Eduardo Antunes Taparelli - Liquidante.

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da BBKO Consulting S/A, para a Assembleia Geral
Ordinária que será realizada, em 1ª convocação, no dia 29.04.2022, às 11:00 horas para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar
sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social
encerrado 31.12.2021. b) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 19 de abril de 2022.
- Marcos Mameri Peano - Diretor-Presidente.                                                          (20, 21 e 26/04/2022)

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação Ordinária

Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do
regimento interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação
Portuguesa de Desportos para a realização de Reunião Ordinária do Egrégio
Conselho Deliberativo ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo,
convocados para a Reunião a ser realizada no Salão Nobre do clube, localizado à
Rua Comendador Nestor Pereira número 33, Canindé, no dia 28 de abril de 2022,
com início às 19:30h, em primeira convocação, com a maioria dos seus membros,
ou, em segunda chamada, meia hora depois, com a presença mínima de 50
(cinquenta) conselheiros. Será observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura,
discussão e a apreciação da ata da reunião anterior; 2. Conhecimento do parecer do
COF a respeito dos resultados da administração econômico-financeira do exercício
2021; 3. Apreciar o relatório do Presidente da Diretoria e julgar os resultados da
administração econômico-financeira do exercício 2021; 4. Tomar conhecimento da
vida administrativa da Associação e deliberar sobe pedidos de suplementação de
verbas, títulos patrimoniais e cadeiras cativas; 5. Várias, incluindo oportunidade
específica e extraordinária para manifestação do Sr. Alexandre de Barros conforme
parecer prévio do departamento jurídico do clube. Será autorizada exclusivamente a
entrada de conselheiros com mandato em vigor.
Atenção: Nos termos estatutários, as ausências dos conselheiros deverão ser
OBRIGATÓRIAMENTE justificadas por escrito, inclusive por e-mail para
conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

Dr. Leandro Teixeira Duarte - Presidente Conselho Deliberativo
Marcos Rogério Lico - Vice Presidente Conselho Deliberativo
Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo

Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

C.N.P.J.  nº 16.577.631/0002-99
ConectCar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

Atendendo às disposições legais e societárias, temos a satisfação de 
submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, sendo os valo-
res apresentados em milhares de reais, exceto quando de outra for-
ma indicada neste relatório e/ou nas demonstrações financeiras. No 
exercício de 2021, a ConectCar Instituição de Pagamento e Soluções 
de Mobilidade Eletrônica S.A. registrou um prejuízo líquido de R$ 
47.222 (prejuízo de R$ 43.275 em 2020), patrimônio líquido de R$ 
164.138 (R$ 162.360 em 2020) e ativos totais de R$ 388.084 (R$ 
331.214 em 2020). A sociedade tem como atividade principal a ges-
tão e prestação de serviços de intermediação de pagamento automá-

tico de pedágios e estacionamentos. Como parte do plano de negó-
cios para reversão do prejuízo, a administração da Sociedade tem 
como principais ações os itens abaixo: Volume: • Aumento do volume 
de vendas de serviço definidos pelos canais ConectCar, Itaú, Porto e 
Parcerias Atacado. Receita: • Crescente em função do foco em produ-
tos com recorrência de mensalidade e parcerias. Custos Variáveis: • 
Maior eficiência dos custos de call center, fruto da melhor experiência 
dos clientes; • Eficiência fiscal em função da mudança no modelo de 
distribuição dos adesivos; • Redução na PDD e Chargeback decor-
rente da melhor gestão de riscos e fraudes; e • Iniciativas para redu-
ção de custos das recargas em cartão de crédito; Custos Fixos: • 

Manutenção do patamar dos custos fixos, com eficiência na relação 
de despesas vs receitas; Em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade 
estava em operação nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para-
ná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal. 
Ao encerrarmos o exercício social, registramos os agradecimentos da 
Administração aos funcionários, pela dedicação e empenho, e aos 
nossos clientes, fornecedores e acionistas pelo apoio e confiança 
que nos foram dispensados. Colocamo-nos à disposição para quais-
quer esclarecimentos que se façam necessários. A Administração

PASSIVOATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ConectCar Instituição de Paga-
mento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. (“ConectCar” ou 
“Sociedade”) está domiciliada no Brasil com sede na Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, Vila Nova Conceição, na cida-
de de São Paulo – SP e tem como atividade principal a gestão e 
prestação de serviços de intermediação de pagamento automático 
de pedágios e estacionamentos, com possibilidade de utilização de 
créditos na compra de serviços e produtos. A Sociedade foi constitu-
ída em 2012 através de uma parceria entre a Odebrecht TransPort 
S.A. (“OTP”), controlada da Odebrecht S.A. (“Odebrecht”) e a Ipiran-
ga Produtos de Petróleo S.A. (“Ipiranga”), controlada da Ultrapar 
Participações S.A. (“Ultrapar”). Em outubro de 2015, o Itaú Unibanco 
Holding S.A. (“Itaú Unibanco”), através da sua controlada Redecard 
S.A. (“Redecard”), assinou Contrato de Compra e Venda e Outras 
Avenças para adquirir a participação da OTP na Sociedade. A efetiva 
aquisição da participação acionária ocorreu em janeiro de 2016. 
Essa operação tem proporcionado à Sociedade a oportunidade de 
ampliar os seus serviços para novos mercados, continuando com o 
seu propósito de entregar ao usuário mobilidade, comodidade, flexi-
bilidade e sobretudo benefícios diferenciados. Em 01 de outubro de 
2021, a Ipiranga realizou a venda de sua participação na ConectCar 
para a Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, subsi-
diária da Porto Seguro S.A. Em conformidade com a Resolução nú-
mero 28, de 23 de outubro de 2020, do Banco Central do Brasil, em 
15 de dezembro de 2021 foi realizada AGE para aprovação da nova 
denominação social da ConectCar, incluindo o termo “Instituição de 
Pagamento”, passando de “Conectcar Soluções de Mobilidade Ele-
trônica S.A” para “Conectcar Instituição de Pagamento e Soluções 
de Mobilidade Eletrônica S.A”.  O registro da AGE na Jucesp ocorreu 
em  03 de fevereiro de 2022. Em 31 de dezembro de 2021, a Socie-
dade estava em operação nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distri-
to Federal. A Sociedade apresentou prejuízo líquido de R$ 47.222 
em 2021 (R$ 43.275 em 2020) e caixa utilizado nas operações de R$ 
9.492 em 2021 (R$ 26.682 em 2020). Adicionalmente a Sociedade 
possui prejuízos acumulados de R$ 382.398 em 2021 (R$ 335.176 
em 2020). Com base no atual plano de negócios a administração da 
Sociedade avalia que esta situação será revertida nos próximos 
anos por meio das seguintes ações: Volume: • Aumento do volume 
de vendas de serviços definidos pelos canais ConectCar, Ipiranga, 
Itaú, Porto e Parcerias Atacado, e; • Ações focadas na redução de 
cancelamento da base de clientes; Receita: • Crescente em função 
do foco em produtos com recorrência de mensalidade e parcerias. 
Custos Variáveis: • Maior eficiência dos custos de call center, fruto da 
melhor experiência dos clientes; • Eficiência fiscal em função da mu-
dança no modelo de distribuição dos adesivos; • Redução na PDD e 
Chargeback decorrente da melhor gestão de riscos e fraudes; e • 
Iniciativas para redução de custos das recargas em cartão de crédi-
to; Custos Fixos: • Manutenção do patamar dos custos fixos, com 
eficiência na relação de despesas vs receitas; O plano de negócios 
da ConectCar, aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Adminis-
tração, evidencia a expectativa de rentabilidade de suas operações, 
a qual está pautada, substancialmente, na crescente adesão de no-
vos clientes advindos principalmente do canal de vendas do Itaú 
Unibanco e nos programas internos de eficiência operacional. O 
cumprimento do plano de negócios dependerá do sucesso na imple-
mentação das ações acima listadas pela administração da Socieda-
de e das condições macroeconômicas e de mercado futuras. a. Es-
clarecimentos sobre os impactos da COVID-19 - A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (CO-
VID-19) em 11 de março de 2020. Para conter a disseminação do 
vírus no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e os governos estaduais 
e municipais anunciaram diversas medidas para reduzir a aglomera-
ção e movimentação de pessoas, incluindo o fechamento de estabe-
lecimentos comerciais, parques e áreas comuns. Diante desse cená-
rio, a Sociedade constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e 
monitoramento dos principais riscos e potenciais impactos e adoção 
de medidas preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da 
pandemia. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Sociedade 
atuou em inúmeras frentes para garantir a saúde e segurança de 
seus colaboradores e parceiros, a estabilidade e a continuidade de 
suas operações e a solidez financeira. Todas as atividades da em-
presa são classificadas como essenciais no contexto das medidas 
adotadas para o enfrentamento da pandemia. A Sociedade adotou 
com agilidade o regime de home office para o público administrativo, 
com todo o suporte necessário para a continuidade operacional. 
Além das preocupações básicas de segurança com os colaborado-
res, a empresa praticou diversas iniciativas voltadas ao bem-estar, 
como lives direcionadas, apoio psicológico e preocupação com a 
ergonomia, seguindo o princípio de valorização das pessoas. As me-
didas emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da 

crise, bem como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, 
foram efetivas para manterem as atividades da ConectCar em ope-
ração, garantindo a entrega dos serviços essenciais para a popula-
ção e preservando a saúde e segurança dos colaboradores e parcei-
ros. Permanece incerto até que ponto as informações financeiras, 
após 31 de dezembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos 
impactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia, pois 
dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades econômi-
cas, bem como das ações governamentais, empresariais e individu-
ais em resposta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de ris-
cos financeiros, projeções e testes de redução ao valor recuperável, 
em conexão com a preparação dessas demonstrações financeiras, 
podem ser impactadas pela pandemia e podem afetar adversamente 
a posição financeira da Sociedade. Impactos operacionais - As me-
didas implementadas de isolamento social, restrições à movimenta-
ção de pessoas e à operação de certos negócios devido à pandemia 
do COVID-19 afetaram a atividade econômica no Brasil nos últimos 
dois anos, contudo, com o avanço da vacinação os impactos negati-
vos foram reduzidos nos últimos meses. Não foram observados efei-
tos significativos nas operações da Sociedade e suas controladas no 
exercício de 2021. Principais riscos e medidas associadas - Risco 
de crédito – as ações tomadas pela Sociedade ao longo de 2020 e 
2021 amenizaram os impactos da pandemia sobre a condição finan-
ceira de seus clientes, no entanto, houveram efeitos sobre as taxas 
de inadimplência, que se encontram em patamares superiores aos 
de 2020, no entanto, não apresentam efeitos significativos nas ope-
rações da Sociedade no exercício de 2021. Risco de realização de 
ativos fiscais diferidos – a Sociedade realiza anualmente o estudo 
técnico de viabilidade de realização de créditos fiscais diferidos, con-
siderando as projeções mais recentes aprovadas pelo Conselho de 
Administração (“CA”) para cada segmento de negócios e não identi-
ficaram necessidade de baixas para o exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento da 
volatilidade nos mercados financeiros poderá impactar os resultados 
financeiros conforme análises de sensibilidades apresentadas em 
nota explicativa. Risco de liquidez – a Sociedade apresentará varia-
ções em sua posição de endividamento líquido compatíveis com os 
resultados e com a sazonalidade de seus negócios. A administração 
da Sociedade continua mantendo a disciplina no controle de custos 
e despesas para preservação de caixa em todos os negócios e a 
seletividade na alocação de capital sem comprometer o crescimento 
sustentável dos negócios. 
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demons-
trações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas emiti-
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e são aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional 
da Sociedade. As principais práticas contábeis descritas a seguir fo-
ram aplicadas pela Sociedade de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras: a) O 
resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) 
Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizá-
vel líquido, dos dois o menor. c) O imobilizado é registrado ao custo 
de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear, 
levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anual-
mente. d) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos va-
lores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendi-
mentos ou encargos e variações monetárias e incorridas. A 
autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi 
dada pelo Conselho de Administração da Sociedade em 20 de abril 
de 2022. 
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social em 
31 de dezembro de 2021 é composto por 546.536.000 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Redecard e 
Portoseg S.A. detêm 273.268.000 ações cada. Em 31 de dezembro 
de 2020 o capital social era composto por 497.536.000 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Redecard e 
Ipiranga detinham 248.728.000 ações cada. Em 2021, houve au-
mento de capital em dinheiro no montante de R$ 49.000, sendo R$ 
30.000 deliberado em ata de assembleia geral extraordinária, reali-
zada em 04 de janeiro de 2021, e, R$ 19.000 deliberado em ata de 
assembleia geral extraordinária, realizada em 01 de outubro de 
2021. Com essa movimentação, o capital social em 31 de dezembro 
de 2021 passou a ser R$ 546.536 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 
497.536 em 31 de dezembro de 2020). Em 01 de outubro de 2021, 
a Ipiranga realizou a venda de sua participação na ConectCar para 
a Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, subsidiá-
ria da Porto Seguro S.A. O valor de venda da participação de 50% 
da Ipiranga foi de R$ 165 milhões, e, após os ajustes decorrentes de 
variações de capital de giro e da posição de dívida líquida, totalizou 
R$ 158 milhões.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
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DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS -  EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por ação)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 

2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO 
INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2021 E DE 2020 - (Em milhares de Reais)

31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  101.730 87.597
Contas a receber  85.923 59.747
Estoques  9.041 933
Tributos a recuperar  1.194 4.751
Outros créditos  4.424 1.277
Despesas antecipadas  3.985 7.067

Total do ativo circulante 206.297 161.372
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos  116.714 116.714
Tributos a recuperar  - -
Outros créditos  2 6
Despesas antecipadas  5.305 533

122.021 117.253
Investimentos  1.000 1.000
Ativos de direito de Uso  973 866
Imobilizado  10.230 9.983
Intangível  47.563 40.740

Total do ativo não circulante 181.787 169.842
Total do ativo 388.084 331.214

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido dos exercícios (47.222) (43.275)
Ajustes para reconciliar o prejuízo 
  líquido ao caixa gerado pelas 
    atividades operacionais
Depreciações e amortizações 17.272 14.878
Juros de arrendamentos 101 75
Perdas estimadas em créditos de 
  liquidação duvidosa 3.958 1.286
Amortização de ativos de direito de uso 867 698
Demais provisões e ajustes 18 17

(25.006) (26.321)
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (30.134) (11.278)
Estoques (8.110) 338
Tributos a recuperar 3.558 (4.144)
Outros créditos (3.147) 2.648
Despesas antecipadas 3.081 (970)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1.519 3.783
Repasse às concessionárias e aos 
  estacionamentos 15.275 610
Salários e encargos sociais 8 3.517
Obrigações tributárias 320 (1.141)
Provisão para contingências 230 (45)
Adiantamento de clientes - recarga 34.531 6.227

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar - 1.812
Depósitos judiciais 2 1
Outros créditos - -
Despesas antecipadas (4.772) 87

Aumento (diminuição) no passivo não 
  circulante
Demais contas a pagar 3.153 -

Caixa líquido utilizado nas atividades 
  operacionais (9.492) (24.876)
Fluxo de caixa das atividades de 
  investimentos
Aquisição de imobilizado (3.580) (4.512)
Aquisição de intangível (20.785) (20.581)
Receita com a venda de imobilizado 5 - 

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (24.360) (25.093)
Fluxo de caixa das atividades de 
  financiamentos
Integralização de capital em dinheiro 49.000 40.000
Contraprestação de arrendamento 
  mercantil (1.015) (751)

Caixa líquido gerado pelas atividades de 
  financiamentos 47.985 39.249
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 14.133 (10.720)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
  do exercício 87.597 98.317
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
  exercício 101.730 87.597

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido total
Saldo em 31 de dezembro de 2019  457.536  (291.901)  165.635
Aumento de capital em dinheiro 40.000 - 40.000
Prejuízo líquido do exercício -  (43.275)  (43.275)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 497.536  (335.176) 162.360
Aumento de capital em dinheiro 49.000 - 49.000
Prejuízo líquido do exercício - (47.222) (47.222)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 546.536 (382.398) 164.138

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (47.222) (43.275)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente dos exercícios (47.222) (43.275)

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de prestação de serviços 91.340 91.096
Custos dos serviços prestados (71.122) (68.145)

Lucro bruto 20.218 22.951
Receitas (despesas) operacionais
Com prestação de serviços (14.528) (31.493)
Perdas estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa (3.958) (1.287)
Gerais e administrativas (49.973) (38.942)
Outros resultados operacionais, líquidos (29) 4.907

Receitas (despesas) não operacionais
Outros resultados não operacionais, líquidos         (19) -

Prejuízo operacional (48.289) (43.864)
Receitas financeiras  3.299 1.872
Despesas financeiras  (2.232) (1.283)
Resultado financeiro líquido 1.067 589

Prejuízo líquido do exercício (47.222) (43.275)
Prejuízo líquido por lote de mil ações do 
  capital social - R$ (0,0864) (0,0869)

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores  22.661 21.142
Repasses às concessionárias  78.922 73.135
Repasses aos estacionamentos  15.555 6.067
Adiantamentos de clientes - recarga  90.289 55.758
Salários e encargos sociais  11.184 11.176
Obrigações tributárias  966 647
Arrendamento a pagar  986 929
Passivos contingentes cíveis 230 -

Total do passivo circulante 220.793 168.854
Não circulante
Demais contas a pagar 3.153 -

Total do passivo não circulante 3.153 -
Patrimônio líquido
Capital social 546.536 497.536
Prejuízos acumulados (382.398) (335.176)

Total do Patrimônio Líquido 164.138 162.360
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 388.084 331.214

4 Eventos Subsequentes - a. Aumento no Capital Social - Em 
reunião realizada no dia 24 de março de 2022, o Conselho de Admi-
nistração aprovou aumento de capital, no valor de R$ 40.000 a ser 
realizado em maio de 2022, na proporção da participação societária 
detida por cada acionista.

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Au-
ditores Independentes, devidamente acompanhadas de parecer 
sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da sociedade.

A DIRETORIA
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: AGnALDO SERGIO RIOLO, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/08/1977, 
carpinteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Idelfonso Sergio Riolo e de Dulcelina dos Santos Riolo; A pretendente: ELIAnA 
nunES SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 05/07/1984, vendedora, natural de 
Nova Iguaçu - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Helio Barbosa 
Souza e de Deogracia Nunes da Silva.

O pretendente: CARLOS AnDRé JEROnImO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 18/09/1981, vendedor, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Jeronimo da Silva e de Dirlene Garcia da Silva; A pretendente: 
SuELI ARAúJO DE BARROS, brasileira, divorciada, nascida aos 27/09/1975, diarista, 
natural de Virgem da Lapa - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Pedro Lopes de Barros e de Erotides Araújo de Barros.

O pretendente: FABIO mAnOEL TOmáS EVAnGELISTA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 11/09/1982, técnico de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Flavio Manoel Evangelista e de Eunice 
Sebastiana Evangelista; A pretendente: LILIAn DAnTAS DE CASTRO, brasileira, 
solteira, nascida aos 24/02/1993, garçonete, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Benedito Galvão de Castro e de Josefa 
Pinheiro Dantas.

O pretendente: GIVAnILSOn ARAuJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/02/1969, 
vendedor, natural de Penedo - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Lenilson Araujo e de Maria Margarida Araujo; A pretendente: ROSIAnE APARECIDA 
mOREnO, brasileira, solteira, nascida aos 17/09/1971, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Waldemar Luiz Moreno e de Maria 
Conceição Moreno.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

16º  Subdistrito - mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: VInICIuS BERTALIA, estado civil solteiro, profissão financeiro, 
nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 05/03/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edison Bertalia e de Edinalva Galdino Bertalia. 
A pretendente: LETÍCIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão pu-
blicitária, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 03/12/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jucelino Ferreira da Silva e de 
Elaine Cristina Menezes da Silva.

O pretendente: AnDERSOn ROGERIO SAnTOS, estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido nesta Capital, SP, no dia 20/11/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Carlos dos Santos e de Creusa 
Faustino Serafim. A pretendente: REnATA PInzETTA, estado civil solteira, profis-
são esteticista, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 28/06/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Danilo Henrique Pinzetta e 
de Helena Vito Pinzetta.

A pretendente: mARIAnA RInCIOnE DA SILVA, solteira profissão comerciante, 
nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 27/11/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Oseas Oliveira da Silva e de Venerina 
Rincione da Silva. A pretendente: EVELÍ AnDREIA DE mORAIS, solteira profissão 
comerciante, nascida nesta Capital, Cangaiba, SP, no dia 22/11/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro Antonio de Morais e 
de Noemi Maria de Morais.

O pretendente: AnDERSOn ROGéRIO DAmASO DE ALmEIDA, estado civil solteiro, 
profissão desenhista, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 10/04/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rogério de Almeida e 
de Denise Damaso de Almeida. A pretendente: mILEnA mAGALHÃES APOSTÓLICO, 
estado civil divorciada, profissão advogada, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no 
dia 08/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Núcio 
Luiz Apostólico e de Maria José de Souza Magalhães.

O pretendente: CLAuDIO EnRIQuE COnTRERAS GARAY JunIOR, estado civil solteiro, 
nascido nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia 16/02/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Enrique Contreras Garay e de Hildete Maria 
Gomes Contreras. A pretendente: ELAInE SAnTOS, estado civil divorciada, profissão 
engenheira civil, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 20/08/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de 
Analia das Graças Santos.

O pretendente: FáBIO RIVAS mOnTAGnA, estado civil divorciado, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia 03/05/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Montagna e de Carmen Rivas Montagna. A 
pretendente: DEBORAH ALESSAnDRA DE mORAES, estado civil solteira, profissão 
analista de sistemas, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 14/06/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edison Alexandre de Moraes e de 
Solange dos Santos Moraes.

O pretendente: LuIz ALBERTO DE SOuzA RIBEIRO FILHO, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro mecânico, nascido em Marília, SP, no dia 26/02/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto de Souza Ribeiro 
e de Damaris Grigorio de Souza Ribeiro. A pretendente: SuELLEn PEREz FERRÃO, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 
21/02/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Leonidas 
Ferrão Filho e de Rosilene Ribeiro Perez Ferrão.

O pretendente: EDuARDO AuGuSTO DE SOuSA COSTA, estado civil divorciado, pro-
fissão analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia 02/07/1966, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José de Sousa Costa e de Nelzerina 
Jorgerina de Souza Costa. A pretendente: AnGELA mOREIRA DE CAmPOS, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 05/09/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Moreira de 
Campos e de Ivone de Marchi de Campos.

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: CARmELO mOLLO nETTO, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 26/03/1983, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marisa Gatti Mollo. A pretendente: 
GISELE ROSSI TEIXEIRA, profissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nes-
ta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 10/03/1977, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Adalrio Correia Teixeira e de Lourdes Rossi Teixeira.

O pretendente: GuILHERmE mEnDES DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: moldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 03/07/1993, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jonas de Oliveira Santos e de 
Edelzuita Maria Oliveira Vieira. A pretendente: ADELAIDE SAnTOS ALmEIDA, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória da Conquista, Distrito de Inhobim, 
BA, data-nascimento: 16/04/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Durvalino José de Almeida e de Rozinéa Miranda Santos Almeida.

O pretendente: JEFFERSOn PEREIRA JunIOR, profissão: barbeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 21/07/2001, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jefferson Pereira e de Vivian 
Maria Tenorio da Silva. A pretendente: LAYLA VITÓRIA DE SOuSA ALVES, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Mombaça, CE, data-nasci-
mento: 11/10/2002, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Moábio Alves e de Leila Maria de Sousa Alves.

O pretendente: GuSTAVO DE ALmEIDA COSTA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/04/2002, residente e domiciliado em Pe-
nha de França, São Paulo, SP, filho de Fabiano do Carmo Costa e de Rosângela de Almeida 
Costa. A pretendente: VICTORIA CAmILLE THEmOTEO DA SILVA, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/11/2001, residente 
e domiciliada em nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Beatriz Themoteo da Silva.

O pretendente: EDEnILSOn BARBIERI FInOzzI, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 25/09/1967, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson Finozzi e 
de Maria Antonieta Barbieri Finozzi. A pretendente: mARIA JOSE BERnAL COSTA, 
profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 19/01/1967, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José dos Santos Costa e de Maria Bernal Gonzalez.

O pretendente: LuCAS GuERRA DE SAnT'AnA, profissão: analista de dados, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 02/09/1998, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcelo de Sant'Ana 
e de Rubria Guerra de Sant'Ana. A pretendente: LETICIA mAnCuzO DE ALmEIDA, 
profissão: cientista de dados, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim 
Paulista, SP, data-nascimento: 09/07/1998, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Marcelo de Almeida e de Miriam Lúcia Mancuzo de Almeida.

O pretendente: DIEGO mATIAS DE ALmEIDA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 02/05/1993, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Givaldo Matias de Almeida e de Maria Cristina Sobrinha e 
Silva. A pretendente: FRAnCIELE ALVES DE mATOS, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 07/05/1994, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis de Matos e de Maria Luzinete Alves.

O pretendente: mARCOS CELESTE LOPES DA PEnA, profissão: funcionário público 
estadual, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Francisco, MG, data-nascimen-
to: 05/03/1984, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Santo 
Pereira da Pena e de Maria da Glória Lopes da Pena. A pretendente: SImOnE nOVAES 
DA SILVA, profissão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, 
data-nascimento: 25/01/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Teodoro da Silva e de Dejanira Novaes da Silva.

O pretendente: EmERSOn LuIz GOnzAGA BATISTA E SILVA, profissão: mecânico 
diesel, estado civil: solteiro, naturalidade: em Afogados da Ingazeira, PE, data-nascimento: 
23/06/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Leonildo 
de Carvalho Silva e de Angela Maria Batista e Silva. A pretendente: DEnISE DE OLIVEIRA 
SIEIRO, profissão: funcionária pública municipal, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Ca-
pital, Penha de França, SP, data-nascimento: 22/12/1973, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Manuel dos Santos Sieiro e de Regina de Oliveira Sieiro.

O pretendente: FELIPE COSTA ORTEGA ALEXAnDRE, profissão: técnico de informá-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
05/01/1990, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcos 
Antonio Alexandre e de Maria Celia Santana Costa. A pretendente: LuCIAnA APARECI-
DA SERRA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 02/09/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Laerte Serra e de Roseli Aparecida Serra.

O pretendente: LuCIAnO GOnÇALVES, profissão: mecânico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Morro Agudo, SP, data-nascimento: 11/08/1975, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sebastião Gonçalves e de Maria Mercedes 
Gonçalves. A pretendente: nIQuELLE mARLLEY GARCIA, profissão: modelista de 
roupa, estado civil: divorciada, naturalidade: em Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 
21/11/1980, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Bento Garcia e de Dalva da Silva Garcia.

O pretendente: BRunO GuImARÃES GATTI, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/12/1993, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luis Ricardo da Costa Gibello Gatti e de Rita de 
Cassia Vieira Guimarães Gatti. A pretendente: RAFAELA CARDEnA, profissão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 01/08/1995, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Solange Cardena.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: máRIO SéRGIO PEREIRA DA SILVA, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Tucano, BA, data-nascimento: 07/03/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Epifanio Pereira da Silva e de Maria 
Santa da Silva. A pretendente: AnDRéIA DE SOuSA PEREIRA, profissão: empregada 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Araci, BA, data-nascimento: 07/11/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Pereira e de Maria 
José de Sousa Pereira.

O pretendente: nILSOn CARDOSO DOS REIS, profissão: porteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Itumbiara, GO, data-nascimento: 01/06/1950, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odilio José Cardoso e de Izontina 
dos Reis Cardoso. A pretendente: ROSInHA PEREIRA FACOnILO, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 
08/12/1976, residente e domiciliada em Pilão Arcado, BA, filha de Ivan Pereira Faconil 
e de Nair Lopes Faconil.

O pretendente: RAImunDO PAuLO DOS SAnTOS, profissão: aposentado, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: em Paratinga, BA, data-nascimento: 30/10/1954, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Paulo dos 
Santos e de Angelina Fernandes de Souza. A pretendente: mARIA CELInA SIL-
VA, profissão: empregada doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Bragança Paulista, SP, data-nascimento: 26/02/1955, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedicto Guilherme da Silva e de Maria 
Aparecida Pinto da Silva.

O pretendente: mAnOEL SOBRInHO DE OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Macururé, BA, data-nascimento: 17/12/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Sobrinho de 
Oliveira e de Joana Cândida da Conceição. A pretendente: AnA mARIA RODRIGuES 
DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Chorrochó, BA, data-nascimento: 20/12/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Inácio Rabelo de Oliveira e de Raimunda 
Rodrigues Montes Oliveira.

O pretendente: PAuLO ROGéRIO LImIAS, profissão: corretor de imóveis, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1992, residente e 
domiciliado em Taboão da Serra, SP, filho de Antonio Euripedes de Limias e de Ana 
Maria Kovacs. A pretendente: DAIAnE SILVA DE BRITO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 01/07/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Derinaldo Soares de Brito e 
de Marizete Silva de Brito.

O pretendente: WILLY LOPES BRIzIDA, profissão: supervisor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 19/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adirson Brizida e de Nancy 
Lopes Brizida. A pretendente: CRISTIAnE DA SILVA, profissão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aquiles da Silva e de Suely Junqueira 
de Souza Silva.

O pretendente: JOSé DE RIBAmAR GOmES DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 27/04/1977, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José Gomes dos Santos. 
A pretendente: DAIAnA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 01/05/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Daurides Pereira.

O pretendente: ROBSOn FERREIRA DE SOuzA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Senhor do Bomfim, BA, data-nascimento: 12/11/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco de Souza e de Neuza 
Ferreira Alves. A pretendente: EDILEnE DOS SAnTOS DIAS, profissão: decoradora de 
festa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evanio Dias e de Sueli 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: EDSOn BISPO DOS SAnTOS, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Sebastião, AL, data-nascimento: 
22/03/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Bispo dos Santos e de Jocelina Leite dos Santos. A pretendente: mARIA ALDE-
RICE EVAnGELISTA CAVALCAnTE, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Monsenhor Hipólito, PI, data-nascimento: 03/06/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nélson Bezerra Cavalcante e 
de Luiza Evangelista Andrade.

O pretendente: DEnILSOn FERREIRA nEVES, profissão: assistente de departamen-
to pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
23/02/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delio Ferreira 
Neves e de Hilda Neves Souza. A pretendente: SHIRLEI DOS SAnTOS SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-nascimento: 16/02/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Ferreira Bezerra 
e de Dirce dos Santos Bezerra.

O pretendente: JOÃO IRAm DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Colorado, PR, data-nascimento: 20/11/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Nogueira da Silva e de Vicencia Nogueira 
de Souza. A pretendente: LuIzA DOS SAnTOS SIBALDE, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em João Alfredo, PE, data-nascimento: 18/05/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Severino Sibalde e 
de Luzimar Ana dos Santos Sibalde.

O pretendente: GuILHERmE FRAnÇA DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 21/10/1999, analista desenvolvedor de sistemas, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Luis Adriano de Sousa e de 
Marilene França de Sousa; A pretendente: BEATRIz SOuzA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 24/09/1999, enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Fabio Cassiano da Silva e de Edileuza 
Merces de Souza da Silva.

O pretendente: GILmAR FREITAS DE LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/02/1985, encarregado de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Gilberto de Aquino de Lima e de Severina 
Freitas de Lima; A pretendente: STEPHAnIE SuELLEn JESuS DOS SAnTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 12/04/1990, balconista, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Rosa dos Santos e de Ana 
Rita Rosa de Jesus.

O pretendente: AnDERSOn ALEXAnDRE SAnTOS BARBOSA, brasileiro, divorcia-
do, nascido aos 16/08/1980, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Ermogenes da Paixão Barbosa e de Eliete 
Felicissima Santos Barbosa; A pretendente: nATACHA GuEDES ALVES DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 05/09/1985, analista de sistemas, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Natalino Antonio da Silva e de 
Irma Guedes Alves da Silva.

O pretendente: RODOLFO nASCImEnTO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/02/1997, operador de monitoramento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Elias Jose da Silva e de Monica Batista do Nascimento Silva; 
A pretendente: nATHALY SILVA SOARES, brasileira, solteira, nascida aos 15/06/2002, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Antonio Soares Filho e de Lilian Silva Soares.

O pretendente: REGInALDO LImA BARROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/06/1980, ajudante de pintor de construção civil, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Raimundo Uchoa Barros e de Antonia Lima de 
Souza Barros; A pretendente: LuAnA TAuIL, brasileira, solteira, nascida aos 23/06/1990, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Odete Tauil.

O pretendente: JOSé ADEnILSOn mACEDO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 08/09/1988, entregador, natural de Pedra Lavrada - PB, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Hamilton de Macedo Pereira e de Marineide Pereira da Costa; 
A pretendente: DéBORA PEREIRA FERnAnDES, brasileira, solteira, nascida aos 
25/02/1994, chapeira, natural de Pedra Lavrada - PB, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Mateus Fernandes de Souza e de Joelma Pereira da Silva.

O pretendente: JESSé DE SOuzA CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/03/1999, estagiário de logística, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Benevaldo Teodoro Cardoso e de Lucidalva Barbara 
de Souza Cardoso; A pretendente: ELEOnAI mARIA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 29/08/2001, estagiária de nutrição, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cicero Jose da Silva e de Suely Maria da Silva.

O pretendente: JúLIO BARRETO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/08/1989, eletricista, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Gildete Pereira dos Santos e de Maria da Conceição Barreto dos 
Santos; A pretendente: AnGELICA RAmOS PEREIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 26/08/1988, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Raimundo Pereira e de Miralva Pereira Ramos.

O pretendente: VInÍCIuS mATEuS ESCuDEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/07/1998, operador de estacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Luciano Alves Escudeiro e de Maria de Fatima Carlos 
Mateus; A pretendente: GIOVAnnA COSTA nASCImEnTO, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/06/2000, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Gilson Farias da Costa e de Gerusa Ferreira Nascimento.

O pretendente: EDILSOn AnDRADE DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 29/10/1981, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Alberto de Oliveira e de Ezucarly Andrade de Souza Oliveira; 
A pretendente: JuLIAnA CORDEIRO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
08/06/1987, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Edivaldo Cordeiro de Oliveira e de Zelia Rodrigues do Nascimento.
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
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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, 
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Jornal Empresas & Negócios

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: JOnATHAn ARAuJO DE JESuS, profissão: servente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jonas Pereira de Jesus e de Marinalva Silva Araujo. A 
pretendente: JESSICA JESuS SERAFIm, profissão: subgerente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Lourenço Pedro Serafim e de Valdirene de Jesus.
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
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