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Principais beneficiários 
de ética e compliance 

são os pacientes

Ética e compliance 
são preceitos 
fundamentais em 
todas as atividades e 
cadeias de valores

Afinal, alinham-se aos 
objetivos de se cons-
truírem ambientes de 

negócios cada vez melhores 
e uma sociedade pautada 
pela lisura, nos setores públi-
co e privado, bem como nas 
interações entre ambos. Na 
área da saúde, porém, trata-
se de exigência ainda mais 
enfática, pois os pacientes 
e seus familiares represen-
tam a mais frágil posição 
dentre todos os segmentos 
demandantes de produtos 
e serviços no âmbito dos 
múltiplos setores.

Cabe considerar que as 
pessoas adoentadas e seus 
parentes mais próximos 
sempre vivem um momen-
to de tensão, expectativa 
e sensibilidade emocional. 
Tais sentimentos são mais 
ou menos acentuados de 
modo proporcional à gravi-
dade da doença, tempo de 
duração dos tratamentos e 
recuperação dos pacientes. 
Portanto, o atendimento 
a essas pessoas apresenta 
um grau de exigência natu-
ralmente maior do que em 
qualquer outra área.

Cumprir de modo adequa-
do os requisitos de atenção 
aos pacientes, que também 
é uma questão de caráter 
humanitário, depende de 
um processo que envolve 
toda a cadeia de valores, 
desde o fornecimento de 
equipamentos de tecnologia, 
acessórios e medicamentos, 
atendimento em consultó-
rios e ambulatórios, exames 
laboratoriais, internações 
hospitalares e atuação direta 
dos profissionais da saúde. 

Por isso, programas de 
ética e compliance são de-
cisivos em toda essa rede, 
na qual o paciente é o elo 
mais importante e frágil. A 
instituição verticalizada de 
boas práticas em toda a ca-
deia de valores proporciona 
o cumprimento de regras e 
procedimentos importantes 
para os beneficiários finais 
dos serviços. Na busca 

pela melhor relação com 
pacientes, colaboradores 
e fornecedores, a adoção 
desses conceitos agrega 
mais confiança e segurança 
aos processos. 

Com base em todas essas 
premissas, a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Tecnologia de Produtos 
para Saúde (ABIMED) está 
incrementando as ações 
voltadas ao fortalecimento 
de seus procedimentos de 
ética e compliance. Dentre 
as iniciativas, inclui-se o 
lançamento da 6ª edição 
do Código de Conduta da 
entidade, que estabelece 
diretrizes para os associa-
dos e o mercado. Revisada 
em sua presente versão, a 
publicação contém diversas 
inovações. 

Dentre elas, a adequação 
à Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e à nova Lei 
de Licitações, bem como 
um tratamento às questões 
mais frequentes surgidas 
da prática comercial. Em 
outra frente, criamos um 
programa de educação a 
distância para ajudar as 
empresas a aprimorar seus 
próprios códigos de ética 
e compliance. 

Constituímos, ainda, a 
Comissão de Ética Inde-
pendente, composta por 
profissionais das áreas aca-
dêmica, jurídica e médica. 
É algo pioneiro no setor 
de equipamentos médicos. 
Nosso propósito é fortalecer 
as boas práticas e contribuir 
para um ambiente de negó-
cios cada vez melhor, com 
relações transparentes e 
construtivas entre as partes 
envolvidas. Queremos miti-
gar os conflitos de interesse 
e riscos de inconformidade 
em geral. 

Posicionado entre os pro-
tagonistas do setor, o seg-
mento de tecnologia de 
produtos para a saúde quer, 
pode e deve ser um parâme-
tro de ética e compliance. 
Tais princípios são funda-
mentais para que se atendam 
aos direitos dos pacientes de 
maneira cada vez mais plena 
em nosso país.

(*) - É presidente-executivo da 
Associação Brasileira da Indústria 

de Alta Tecnologia de Produtos para 
Saúde (ABIMED).

Fernando Silveira Filho (*)

D - Iniciativa Sementes
A ONG Visão Mundial acaba de lançar um projeto para ajudar mulheres 
empreendedoras em regiões de vulnerabilidade social. Chamado de 
Iniciativa Sementes, oferece aulas de finanças, empreendedorismo e 
inovação, além de mentorias, para que elas desenvolvam suas ideias de 
negócios. Ao final de três meses, as participantes receberão um aporte 
em dinheiro para darem início a seus projetos. Ao todo, serão distribuídos 
R$175 mil. O programa vai ajudar um total de 840 mulheres nas cidades 
de Fortaleza, Mossoró, Recife, Rio de Janeiro, Roraima e Salvador. Na 
capital roraimense, o foco serão mulheres migrantes e refugiadas da 
Venezuela que participam do projeto Ven, Tú Puedes – também da Visão 
Mundial. Mais informações: (https://visaomundial.org.br/). 

E - Cidades Inteligentes
O mais estratégico evento sobre cidades inteligentes do país volta a 
reunir empresas, startups, especialistas e representantes do poder 
público para gerar um diálogo propositivo sobre as grandes questões 
que desafiam a consolidação de um ecossistema robusto e autossu-
ficiente no país. A 9ª edição do Smart City Business Brazil Congress 
2022 realizará sessões plenárias, painéis e reuniões estratégicas, com 
foco no trabalho colaborativo, a troca de ideias, visões e soluções 
transformadoras para consolidar a infraestrutura digital das cidades 
brasileiras. Com inscrições abertas para participar, o SCB-Br22 acon-
tece entre os dias 24 e 26 de maio no Centro de Eventos Pro Magno, 
em São Paulo. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo 
site: (www.scbamerica.com).

F - Prazo do Sedex
Os Correios promoveram a redução de prazo de entrega do Sedex em 
209 trechos estaduais e nacionais, que passam a contar com distribuição 
de encomendas em apenas um dia após a data da postagem, ou seja, o 
D+1. Dentre os trajetos abrangidos, estão as rotas com origem em São 
Paulo com destino a Recife, Manaus e Fortaleza, que têm se destacado 
pelo alto fluxo de objetos. Anteriormente, para esses trechos, o prazo 
médio era de dois dias para entrega. A empresa também retomou a 
expansão da oferta dos serviços da linha Premium - Sedex 10 e 12 -, 
para aproximadamente 5 mil trechos por todo o país. Saiba mais em: 
(https://www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/).

A - Mulheres Microempreendedoras
O Mercado Pago, maior fintech da América Latina, lança o ‘Agora Vai 
Mulher’, novo programa de educação financeira para mulheres que 
desejam aprimorar a gestão do seu negócio. A iniciativa é voltada 
para microempreendedoras e que faturam até R$ 5 mil mensais. 
Realizado em parceria com a Aliança Empreendedora, o programa 
será 100% gratuito e online, ministrado via WhatsApp para 900 
mulheres do Brasil. O ‘Agora Vai Mulher’ integra iniciativa regional 
da companhia que, no total, vai apoiar 3.000 mulheres microempre-
endedoras na América Latina. Mais informações e inscrições no site: 
(https://empreendedores.mercadopago.com.br/agora-vai-mulher).

B - Retomada dos Eventos
O segmento de eventos e feiras, um dos mais prejudicados pela 
pandemia, já vê sinais positivos com a retomada dos eventos 
presenciais e prevê aceleração de 82% em 2022. De olho no cres-
cimento do mercado, a Feira EBS, que acontece nos dias 1 e 2 de 
junho, planeja um tom estratégico, com foco em toda a cadeia de 
serviços. O setor é responsável por 4,32% do PIB. Cada atividade 
do evento foi pensada para proporcionar o máximo de contato 
frente a frente entre compradores e expositores, com rodada de 
negócios, a exposição em uma planta de sentido obrigatório pro-
porcionando que todos os visitantes passem por todos os estandes, 
com ótimas oportunidades para networking. Mais informações: 
(www.feiraebs.com.br).  

C - Auditores Internos 
O Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA), associação pro-
fissional de fins não econômicos que presta serviços de formação, 
capacitação e certificação profissional para seus associados, pro-
move, entre os dias 11 e 13 de setembro, o Congresso Brasileiro de 
Auditoria Interna - CONBRAI 2022. Sob o tema “Atuação da audi-
toria na evolução do gerenciamento de dados”, o congresso reunirá 
especialistas para compartilhar conhecimentos, reflexões e dicas 
de como as tecnologias podem facilitar a transformação de dados 
em informações que contribuirão para a geração de indicadores e 
futuras tomadas de decisões. Mais informações e inscrições: (https://
iiabrasil.org.br/conbrai/).

G - Educação e Cultura 
Com objetivo de conhecer e valorizar os patrimônios materiais e imateriais 
das localidades onde atua, a VLI - (VLI Multimodal S.A) – companhia de 
soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – promove o 
Programa Conexão Comunidade, em parceria com a Agência de Iniciativas 
Cidadãs, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Através dele são 
realizadas ações de educação e desenvolvimento comunitário em diversas 
cidades brasileiras. Em 2021, as atividades beneficiaram 2 mil estudantes 
e 100 professores da rede pública de ensino de 29 cidades de seis estados: 
Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo. Com o 
resultado, desde sua criação o Conexão Comunidade já beneficiou 92.500 
pessoas. Saiba mais em: (https://www.vli-logistica.com.br/).

H - Navegabilidade Total  
A Hidrovia Tietê-Paraná, administrada pelo Departamento Hidroviário 
de SP, voltou a operar com a capacidade plena. A retomada aconteceu de 
forma gradativa há duas semanas, com calado (distância entre a ponta 
do casco e o nível da água) inicial de 2,40 m. Agora, é possível navegar 
com calado máximo de 2,70 m e sem ondas de vazão. Pela hidrovia são 
escoadas as produções agrícolas para os reservatórios de Três Irmãos e 
Ilha Solteira com destino a São Simão (e vice-versa). Dos 2.400 km de 
extensão, 800 km estão no Estado de São Paulo sob responsabilidade 
do DH. Os outros estados cortados pelo modal fluvial são Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, numa região de 76 milhões de 
hectares, onde é gerada quase a metade do PIB brasileiro.

I - Benefícios Exclusivos
Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder nos meios de pagamentos 
automáticos do Brasil, acaba de firmar parceria com a montadora Toyota do 
Brasil. Agora, quem comprar os modelos Corolla, produzido em Indaiatuba 
e os Corolla Cross e Yaris, produzidos em Sorocaba, já recebe a tag do Sem 
Parar instalada, direto das fábricas. Outras montadoras como Volkswagen, 
Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki e Kia já possuem o Sem Parar como 
parceiro. Com a Toyota, o Sem Parar prevê a instalação da tag em apro-
ximadamente 137 mil veículos, dos cerca de 200K planejados para o ano, 
que sairão da fábrica para abastecer, especificamente, o mercado brasileiro.

J -Usina Solar
A Sun Mobi, enertech especializada no modelo inovador de energia solar 
via assinatura, inaugurou ontem (5), um novo complexo de 4 megawatts 
(MW) na usina solar localizada em Porto Feliz/SP, com investimentos 
da ordem de R$ 16 milhões. A aposta da companhia é democratizar o 
acesso à tecnologia fotovoltaica para consumidores de 27 municípios 
do estado paulista dentro da área de concessão da CPFL Piratininga, 
incluindo Sorocaba, Santos e Jundiaí, e ao mesmo tempo ajudar no alívio 
das altas na conta de luz em tempo de inflação energética e reajustes 
tarifários. Outras informações: (www.sunmobi.com.br).

A nova data consta da 
Instrução Normativa 
nº 2.077, publicada no 

DOU de ontem (5). O prazo 
previsto anteriormente era 
29 de abril. 

De acordo com a Receita, 
objetivo da prorrogação é 
diminuir eventuais efeitos 
da pandemia da Covid-19 
que possam dificultar o pre-
enchimento e envio das de-
clarações, “visto que alguns 
órgãos e empresas ainda 
não estão com seus serviços 
de atendimento totalmente 
normalizados”. Até o final 
de março, a Receita  conta-
bilizava quase 6 milhões de 
declarações de IPRF entre-
gues. A expectativa é de que 
34,1 milhões sejam enviadas 
até o final do prazo.

De acordo com as regras, 
estão obrigados a apresentar 
a Declaração de Ajuste Anual 
os cidadãos que tiveram, em 

Instrução normativa com nova data foi publicada 
no DOU de ontem (5).

As ofertas são para 
terrenos, fazendas, 

casas e apartamentos.

Prazo para entrega da declaração 
do IR é prorrogado para 31 de maio
A Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio o prazo final para a entrega da declaração de ajuste 
anual do Imposto de Renda, que tem como base os rendimentos obtidos no ano de 2021
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amenizar prejuízos causados 
pela pandemia, é conside-
rado tributável. Assim, se 
a pessoa recebeu, além do 
salário, o auxílio emergencial 
e, somando esses rendimen-
tos tributáveis, ultrapassar 
o limite de R$ 28,5 mil, ela 
estará obrigada a apresentar 
declaração de IR.

No caso de rendimentos 
considerados “isentos, não 
tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte”, 
quem recebeu valor supe-
rior a R$ 40 mil é obrigado a 
declarar. Também são obri-
gados a declarar aqueles 
que, no dia 31 de dezembro 
de 2021, possuíam proprie-
dade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, acima 
de 300 mil; e pessoas que, 
na atividade rural, recebe-
ram rendimentos tributá-
veis com valor acima de R$ 
142.798,50 (ABr).

2021, rendimentos tribu-
táveis com valor acima de 
R$ 28.559,70. A Instrução 
Normativa mantém o cro-
nograma para a restituição 
dos cinco lotes aos contri-
buintes. O primeiro está 
previsto para 31 de maio. 
Os segundo e terceiro lotes 
serão restituídos no dia 30 

de junho e de julho. O quarto 
lote está previsto para 31 de 
agosto; e o quinto, para 30 
de setembro.

Em fevereiro, quando 
foram anunciadas as regras 
para a declaração deste ano, 
técnicos da Receita lembra-
ram que o auxílio emergen-
cial, pago pelo governo para 

Governo vai leiloar 20 imóveis em nove 
estados e no DF

O Ministério da Econo-
mia colocou à venda 20 
imóveis pertencentes à 
União, que poderão ser 
comprados em leilões que 
serão realizados este mês. 
Localizados em nove es-

ofertas eletronicamente, 
por meio do portal (ht-
tps://imoveis.economia.
gov.br/).

As ofertas são para ter-
renos, fazendas, casas e 
apartamentos situados em 
São Paulo, Espírito Santo, 
DF, Santa Catarina, Ro-
raima, Rio Grande do Sul, 
Goiás, Ceará, Bahia e Mato 
Grosso. Como o processo 
é virtual, as ofertas podem 
ser apresentadas até as 
14h59 do dia da sessão pú-
blica. As sessões públicas 
são realizadas sempre às 15 
horas e a oferta de maior 
valor vence a concorrência.

“Entretanto, para ocor-
rer a validação, é necessá-
rio anexar o comprovante 
de pagamento da caução, 
equivalente a 5% do valor 
do imóvel, que deverá 
ser efetuado na Caixa, 
conforme edital. Caso a 
proposta apresentada não 
seja a vencedora, a caução 
é integralmente devolvida. 
Para registrar as ofertas 

é necessário possuir o 
cadastro único no portal 
GOV.BR, que possibilita 
acesso às páginas do go-
verno federal”, informou 
o Ministério da Economia.

Acrescentou que sete 
imóveis estão à venda por 
terem recebido Proposta 
de Aquisição de Imóveis 
(PAI), mecanismo que per-
mite que pessoas físicas ou 
jurídicas apresentem ofer-
tas de compra para adquirir 
qualquer imóvel da União. 
Outros 13 ativos, que não 
receberam proposta de 
aquisição, também podem 
ser arrematados (ABr).
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You Inc Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta - Categoria “A”

CNPJ n.º 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
Fato Relevante

A You Inc Incorporadora e Participações S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, conjunto 
41, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 
11.284.204/0001 18, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob o NIRE 35.300.393.775 (“You” ou “Companhia”), para fins do disposto na Resolução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44 de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, e 
na Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), 
comunica ao mercado que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta 
data, aprovou a realização da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
em até 2 (duas) séries, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real, com 
garantia fidejussória adicional, para colocação privada, da Companhia, no valor de R$ 130.000.000,00 
(cento e trinta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do “Instru-
mento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, a ser convolada em espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, 
em até 2 (Duas) Séries, da 4ª (Quarta) Emissão, para Colocação Privada, da You Inc Incorporadora e 
Participações S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, a VERT Companhia Securitizadora (“Securiti-
zadora”) e o Sr. Abrão Muszkat, na qualidade de fiador (“Fiador”). As Debêntures terão valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, qual seja, 25 de abril de 2022 (“Data de 
Emissão”), sendo certo que a quantidade de séries em que a Emissão será realizada e a quantidade 
de Debêntures a ser alocada em cada série serão arbitradas por meio de procedimento de coleta de 
intenções de investimentos a ser organizado pelo coordenador líder da Oferta (conforme abaixo defi-
nido), considerando o sistema de vasos comunicantes. As Debêntures 1ª Série terão prazo de 1.460 
(mil quatrocentos e sessenta) dias, a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 24 de 
abril de 2026. As Debêntures 2ª Série terão prazo de 1.824 (mil oitocentos e vinte e quatro) dias, a 
contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 23 de abril de 2027. Em garantia das obriga-
ções oriundas das Debêntures, serão constituídas as seguintes garantias em favor da Securitizadora: 
(a) fiança do Fiador; (b) alienação fiduciária a ser constituída pelo Fiador sobre as ações de emissão 
da Companhia de titularidade do Fiador, sob condição suspensiva a ser definida nos documentos da 
Oferta; e (c) alienação fiduciária a ser constituída pela Companhia sobre as cotas de emissão das SPE 
Garantia (conforme definido nos documentos da Oferta) de titularidade da Companhia, sob condição 
suspensiva a ser definida nos documentos da Oferta. As Debêntures serão vinculadas aos certificados 
de recebíveis imobiliários das 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 73ª (septuagésima terceira) emis-
são da Securitizadora, os quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos 
de colocação, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 
de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução CVM 476, e das demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), com intermediação do Nu Invest Corretora de Valores S.A..
São Paulo, 06 de abril de 2022. Bruno de Andrade Vasques - Diretor de Relação com Investidores.

tados e no DF, os imóveis 
têm valores que oscilam 
entre R$ 38,5 mil e R$ 
17,25 milhões. No total, os 
bens estão avaliados em 
R$ 67,5 milhões. Os inte-
ressados devem enviar as 
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