
O metaverso ainda está nos primeiros passos, mas já movimenta ne-
gócios na ordem de bilhões de dólares anuais, em todo o mundo.   
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O número de startups no Brasil cresceu 35 vezes em um período de 
dez anos, passando de 600, em 2011, para 21.517 em 2021, de acordo 
com dados da Startupbase e ABStartups.   

De early stage até scale up: dicas para 
alavancar um negócio

Um dos principais desafios das empresas é obter patrocínio para 
implementar mudanças e melhorar os índices de turnover que, quando 
elevados, significam perda de capital humano.   

Por que captar e manter talentos na 
cadeia de abastecimento?

Tecnologias voltadas à segurança cibernética e Inteligência Artificial 
(IA) estão no topo das prioridades em investimentos em tecnologia para 
100% dos bancos participantes da Pesquisa Febraban de Tecnologia 
Bancária 2022, realizada pela Deloitte, maior organização de serviços 
profissionais do mundo.    

Segurança cibernética, IA e Open Finance 
são prioridades para os bancos

naratrip boonroung_CANVA

News@TI

Bett Brasil 2022

@Mais de 270 marcas expositoras e startups de educação 
são esperadas para a Bett Brasil 2022, maior encontro de 

educação, inovação e tecnologia da América Latina, que acon-
tece de 10 a 13 de maio no Transamérica Expo Center. Um dos 
destaques será a Arena Startups. Além disso, nesta edição, o 
evento traz ao público uma nova experiência no modelo híbrido, 
com a feira de expositores, Congresso e o Fórum de Gestores no 
evento presencial e conteúdos exclusivos na plataforma digital. 
O credenciamento gratuito para visitantes já está disponível e 
pode ser feito por meio do site (https://brasil.bettshow.com/
home).     Leia a coluna completa na página 6

Em um mundo constantemente 
confrontado por desafios 
socioambientais, combinar 
inovação com sustentabilidade 
é cada vez mais necessário para 
preservar os negócios e o meio 
ambiente. 

Os consumidores no Brasil não apenas 
apoiam meios de produção mais sus-

tentáveis, mas também esperam que as 
organizações se comprometam a aplicá-
-los. O relatório Authenticity Gap 2021 da
FleishmanHillard mostra que os consumi-
dores esperam que as empresas sejam parte 
da solução nessa discussão, especialmente 
no Brasil (75%).

Neste contexto, é fundamental identificar 
novas formas de alocar investimentos em 
tecnologia para alcançar melhores resul-
tados para as organizações e preservar o 
meio ambiente. Mas como? É realmente 
possível criar estratégias de negócios que 
acelerem o crescimento e sejam ecologi-
camente corretas? Absolutamente. 

Confira três caminhos que as organi-
zações podem seguir para impulsionar a 
inovação e o crescimento sustentável:

1. Análise de dados para o bem-
-estar da equipe  -  Tradicionalmente, as 
empresas extraem e analisam dados para
melhorar a tomada de decisões estratégi-
cas em vendas, marketing, experiência do
cliente e outros aspectos de seus negócios. 
Essa mesma análise de dados pode ser apli-
cada a processos internos para promover
o bem-estar dos funcionários.

Por meio de dados gerados a partir de pes-
quisas com funcionários, as organizações 
podem obter insights sobre as ambições dos 
funcionários e os desafios que enfrentam. 
Eles podem usar essas informações para 
apoiar melhor os funcionários, ajudá-los 

Três caminhos para inovação 
sustentável no mundo corporativo
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a progredir profissionalmente e construir 
uma vida mais saudável.

2. Inteligência artificial como vetor 
de sustentabilidade  -  Há muitas ma-
neiras pelas quais a inteligência artificial 
(IA) pode ser empregada para promover 
a sustentabilidade. A IA pode ajudar as 
empresas a gerenciar rotas de entrega 
para frotas de caminhões para reduzir o 
consumo de combustíveis fósseis. 

Ele pode ser usado para otimizar a ilu-
minação de edifícios com eficiência ener-
gética por meio de sensores inteligentes. 
Combinado com ferramentas analíticas 
preditivas, a IA pode prever tendências 
de consumo e mudanças nos hábitos do 
consumidor para aumentar ou diminuir as 
linhas de produção da fábrica.

3. Cadeia de suprimentos mais inte-
ligente  -  A inteligência artificial também 
pode ser usada para melhorar a gestão de 
armazéns, que muitas vezes é considerada 
um gargalo para as operações logísticas. Por 
meio de algoritmos de IA, as organizações 
podem conectar armazéns, lojas e centros 
de distribuição para garantir a rastreabi-
lidade de todos os produtos entre esses 
locais e em tempo real. 

Com menos tempo e menos recursos 
necessários para monitorar e recuperar 

mercadorias, as empresas podem apri-
morar o controle de estoque, aumentar a 
eficiência energética e reduzir o desperdí-
cio de matéria-prima. Considere a seguinte 
situação: Um pote de iogurte na prateleira 
do supermercado está próximo do prazo de 
validade. Por esse motivo, provavelmente 
não será comprado e, portanto, será des-
perdiçado. 

Junto com o carbono emitido pela pro-
dução, embalagem e transporte deste pro-
duto, descartá-lo produzirá mais emissões 
de CO2. Para aumentar a sustentabilidade 
ao longo dos ciclos de vida dos produtos, é 
essencial que as empresas otimizem suas 
cadeias de suprimentos de ponta a ponta 
e evitem o desperdício de produtos. IA, 
machine learning, data analytics podem 
ser combinadas para melhorar a gestão 
dos armazéns, considerados um gargalo 
para as operações logísticas. 

Por meio de algoritmos, é possível conec-
tar armazéns, lojas e centros de distribuição 
para obter a rastreabilidade de todos os 
produtos entre esses locais e em tempo 
real. Com menos tempo e recursos para 
monitorar e retirar mercadorias, controle 
de estoque, eficiência energética e redução 
do desperdício de matéria-prima serão 
alguns dos benefícios alcançados.

O caminho para uma empresa se tornar 
verdadeiramente sustentável é longo, mas 
é possível encurtar a jornada usando a 
tecnologia e a inovação como veículos de 
transformação. Também será necessário 
um nível de colaboração sem precedentes 
entre empresas e governos. 

No entanto, há motivos para manter o 
otimismo. As próximas gerações de líderes 
são apaixonadas pela sustentabilidade e 
ansiosas por inovar. Ao combinar esses 
impulsos, parece possível construir um 
futuro melhor e mais sustentável.

 (Fonte: Douglas Silva é VP e Country Head da Wipro 
no Brasil.

Ponte da Integração Brasil-Paraguai 
A obra da nova Ponte da Integração Brasil - Paraguai, entre 

Foz do Iguaçu, na região Oeste, e Presidente Franco, atingiu o 
índice de 82% de conclusão em abril, um investimento de R$ 
194 milhões. A ponte terá 760 metros de comprimento e um 
vão-livre de 470 metros – o maior da América Latina. Serão 
duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento 
de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais. Ela é resul-
tado de parceria entre Governo do Paraná, Itaipu Binacional e 
governo federal, com aporte financeiro da Itaipu. Na obra de 
implantação da rodovia de acesso entre a ponte e a BR-277, 
a perimetral leste de Foz do Iguaçu, os trabalhos continuam 
avançando nos viadutos da Avenida General Meira, no viaduto 
de acesso à Ponte Tancredo Neves e no viaduto da BR-469.   

Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto DER-Paraná

TECNOLOGIA

Ações educativas 
Neste mês, a SPTrans realizará 

ações educativas reforçando o 
compromisso na preservação da 
segurança viária durante os deslo-
camentos das pessoas pela cidade 
incentivando a convivência entre 
os diversos modais. As ações fazem 
parte do ‘Maio Amarelo’, com a 
proposta de chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de 
mortos e feridos no trânsito em 
todo o mundo (ABr).

COMO CONSTRuIR 
EXPERIêNCIAS NO 

METAvERSO Leia na página 4

AI/Bett Brasil
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Reféns da Covid 
e das cargas

Há algumas semanas, 
depois de dias de 
um isolamento, 
habitantes de 
Shanghai, moderna 
cidade chinesa, 
gritavam aflitos 
das janelas de seus 
apartamentos

Para o desespero havia 
inúmeras razões: falta 
de itens básicos de 

higiene pessoal, falta de me-
dicamentos de uso contínuo 
e, até e principalmente, de 
alimentos. Incontáveis víde-
os de geladeiras e armários 
vazios, crianças chorando e 
idosos enfraquecidos toma-
ram as redes. 

Como já era de se esperar, 
a escassez de alimentos ge-
rou aumento nos preços, e 
a situação piorou muito ra-
pidamente. Num momento 
em que a agonia atingiu seu 
auge, e os gritos angustia-
dos geraram um coro de 
milhares de pessoas, drones 
tomam os céus poluídos 
da megalópole ordenando 
que seus habitantes con-
trolassem seus desejos de 
liberdade, não cantassem 
e se afastassem de suas 
fenestras.

O uso de drones para emi-
tir tais ordens, tal qual a de-
cretação de lockdown sem 
aviso prévio – impedindo 
que as pessoas estocassem 
um mínimo de alimentos e 
remédios –, é uma mostra 
não apenas do totalitarismo 
hi-tech chinês, mas dos 
novos reféns da pandemia, 
mais de dois anos após sua 
eclosão. Alguns dias depois, 
após incontáveis críticas da 
comunidade internacional, 
os chineses distribuíram 
alguns kits básicos de ali-
mentação para os morado-
res isolados.

A violação dos direitos 
mais básicos de seus ha-
bitantes, no entanto, não 
parava ali. A testagem em 
massa, um dos pilares da 
tolerância zero ao vírus, 
separava famílias, retirava 
bebês dos colos de suas 
mães; destruia também fi-
sicamente lares diversos ao 
pulverizar compostos quí-
micos por residências que, 
após duas semanas, vazias, 
apodreciam rapidamente. 
Essa política agressiva nos 
leva a questionar os núme-
ros de infectados e mortos 
divulgados pelo governo 
chinês. 

De janeiro a março, Pe-
quim anunciou um número 
de mortos por Covid-19 
maior do que em todo o ano 
de 2021. Por mais eficaz 
que o isolamento social, o 
uso de máscaras, a vacina-
ção maciça e a higiene das 
mãos sejam no combate à 
pandemia, o custo humano 
dos novos reféns do isola-
mento não é o único. Além 

da cidade de Shanghai – que 
abriga a maior siderúrgica e 
o maior polo de construção
naval da China –, a cidade
de Shenzhen, ao sul, tam-
bém passou por políticas
semelhantes.

Shenzhen, considerada o 
Vale do Silício Chinês, é sede 
de empresas de tecnologia e 
hoje a terceira maior cidade 
da China. O lockdown rigo-
roso em grandes cidades 
chinesas gerou efeitos que 
rapidamente se espalharam 
pelo mundo. Além de um im-
portante centro financeiro, 
Shanghai concentra um dos 
mais importantes portos do 
mundo – que, só em 2021, 
foi responsável por 27% das 
exportações chinesas. 

Com a abrupta parada nas 
atividades gerais na cidade, 
o envio e o recebimento de
mercadorias para e do mun-
do foram interrompidos. O
acúmulo de contêineres,
em falta por todo o plane-
ta, e a fila de navios para
desembarque e embarque
de mercadorias, já geram
efeitos por toda a cadeia
produtiva global. Empre-
sas como a Volkswagen, já
paralisaram a produção de
automóveis em várias de
suas plantas.

O Brasil pode experimen-
tar uma redução momen-
tânea nas exportações de 
minérios e soja para a China, 
uma vez que cidades com 
a produção interrompida, 
certamente não utilizarão 
esses itens. Somados aos 
efeitos econômicos também 
globais da invasão russa 
à Ucrânia, os lockdowns 
na China já prejudicam a 
economia do mundo todo e 
escancaram a dependência 
das cadeias produtivas das 
cargas vindas da China. 

O Brasil, que se desindus-
trializou nos últimos anos, é 
altamente dependente de 
manufaturados chineses, 
assim como Estados Uni-
dos e União Europeia. A 
redução dessa dependência 
não é algo que pode ocorrer 
rapidamente, e deve fazer 
parte de um planejamento. 
Uma das explicações para o 
meteórico crescimento de 
Shanghai foi a implantação 
de Zona de Processamento 
Econômico de Exportação 
e Zona de Livre Comércio. 

Nesse ambiente, a tributa-
ção de atividades industriais 
é praticamente nula, e o 
governo facilita a geração 
e implantação de novos 
negócios. A esse cenário 
favorável, soma-se uma 
infraestrutura de qualidade 
e o incentivo à educação 
técnica e universitária. O 
que nós, brasileiros, esta-
mos esperando para replicar 
aqui essas iniciativas?

(*) -Doutorando em estratégia, 
mestre em internacionalização, é 

coordenador do curso de Comércio 
Exterior e professor de Geopolítica 

e Negócios Internacionais na 
Universidade Positivo.

João Alfredo Lopes Nyegray (*)
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Levantamento da Ebit/
Nielsen aponta que 
47% das pessoas já 

deixaram de fazer compras 
online por terem tido proble-
mas anteriores com a troca 
de produtos. 

Pensando nesse aspecto 
importante da experiência 
de compra, Mauricio Cwaj-
genbaum, CEO e Co-Founder 
da Genius Returns, platafor-
ma de automação e gestão de 
logística dos e-commerces, 
traz três dicas importantes 
para melhorar a logística 
reversa e transformar a ex-
periência do cliente. Confira:

1) Invista em tecno-
logia - Diversos mo-
tivos podem levar
ao descontentamento
do cliente, desde a
qualidade do produto
até conflitos sobre sua 
descrição. Por isso, é
necessário pensar à
frente e ter soluções
previamente estabe-
lecidas para oferecer
esse atendimento com 
celeridade e eficiên-
cia.
A logística reversa não 
pode e não deve ser
motivo de desgaste
para o cliente, mas sim 

Melhore a logística reversa e transforme 
a experiência do cliente

A cena é tradicional nas companhias brasileiras: du-
rante os meses de novembro e dezembro, realizam-se as 
reuniões para a previsão orçamentária das diversas áreas 
para o decorrer do próximo ano. No entanto, as perdas 
financeiras provocadas pela pandemia têm gerado um 
“efeito onda” nas finanças com um impacto que perdura 
inclusive e principalmente no cenário atual. 

Ignorando isso, agora no primeiro quadrimestre do 
ano, diversos negócios amargam perdas de orçamento 
para projetos estratégicos e até mesmo manutenção de 
equipes fundamentais. “É importante lembrar que, a 
partir de 2020, vivemos num cenário totalmente atípi-
co. A visão geral do planejamento a médio-longo prazo 
não consegue mais garantir a perenidade da verba de 
projetos. As perdas financeiras com a Covid-19 também 
impactaram diversas despesas periféricas, normalmente 
não detectadas ‘a olho nu’. 

Por isso, a importância cada vez maior de colocar uma 
lupa nas despesas de curto prazo. Elas não são mais me-
ramente operacionais: elas são estratégicas”, afirma Mar-
celo Ferraz, Diretor Comercial do Accountfy, plataforma 
SaaS para a gestão de performance corporativa. A gestão 
das contas de curto prazo identifica, de forma imediata, 
os excedentes e déficits, o que permite avaliar a melhor 
maneira de distribuí-los ou cobri-los. 

O “efeito onda” criado pelas perdas financeiras não se 
mostra em meses: ele se mostra no hoje. Por isso, a gestão 
do fluxo de caixa tem cada vez mais perdido seu aspecto 
meramente operacional, de dia a dia, para ganhar contornos 
estratégicos na gestão contábil das companhias. Nesse 
sentido, investimentos em tecnologia se consolidaram 
como prioridade para os CFOs (Chief Financial Officer) 
com a pandemia da Covid-19, diante da necessidade de 
um maior foco na segurança, compliance e risco, e de 
tomada rápida de decisões. 

Segundo a pesquisa “2021 CFO Peer Insights: Digital 
Transformation and IT Spending Priorities”, da Rimini 
Street, 80% dos executivos de finanças colocaram a trans-
formação digital na lista das cinco prioridades da corpo-
ração. Na avaliação de 95% dos CFOs,   os investimentos 
em tecnologia são vitais para a recuperação dos negócios 
diante da crise provocada pela pandemia. O levantamento 
ouviu 1.572 executivos e líderes financeiros, de empresas 
com pelo menos US$ 200 milhões em receita anual, em 13 
países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Japão.

No caso da contabilidade, segundo Ferraz, ganha força o 
uso de plataformas de gestão de desempenho corporativo 

O “efeito onda” criado pelas perdas financeiras não se mostra 
em meses: ele se mostra no hoje.

Diante do conflito entre Ucrânia e 
Rússia, que vem se estendendo, um dos 
reflexos que mais preocupa os brasileiros 
é o aumento do valor dos combustíveis. 
Sabe-se que o Brasil é autossuficiente 
em petróleo, mas não em derivados. 
Neste sentido, o presidente da Rodoil, 
Roberto Tonietto, alerta para a carên-
cia de produtos refinados, como diesel 
e gasolina - produtos que tendem a se 
tornar mais escassos conforme o avanço 
do conflito. 

“Já vínhamos enfrentando alguns pro-
blemas de abastecimento do mercado em 
função dos lockdowns e as consequentes 

paradas na produção de derivados. A re-
tomada na produção não acompanhou o 
ritmo de demanda e com o cenário atual, 
temos um novo desafio”, afirma Tonietto. 
Segundo ele, repor rapidamente todo o 
volume de produção de petróleo da Rús-
sia, que responde por 11% da produção 
mundial, é uma equação de difícil solução. 

“Mesmo com o fim da guerra esse 
problema levará meses até ser resolvido. 
Talvez cheguemos até o final de 2023 
para essa questão estrutural ter uma 
solução”, avalia. Com relação ao cenário 
nacional, Tonietto frisa que não há risco 
de faltar petróleo no Brasil, mas o déficit 

em produtos refinados como o diesel e 
gasolina é preocupante e merece atenção. 
“Processamos cerca de 70% da nossa ne-
cessidade e compramos 30% do refinado 
de fora. O problema não está no petróleo, 
mas nos derivados, que geram dificuldade 
de abastecimento do mercado interno. 

O consumidor ainda não sentiu o pro-
blema da falta de produto, mas as distri-
buidoras e postos já vêm sentindo, sim, 
problemas de escassez de produto. Porém, 
estamos nos mobilizando para encontrar 
soluções a fim de garantir o fluxo de 
abastecimento interno”, finaliza. - Fonte: 
(https://www.rodoil.com.br/).

Três dicas para fidelizar o cliente 
com a logística reversa

Milhões de compras online no Brasil são trocadas ou devolvidas ao ano. Esse processo de trocas e 
devoluções é a chamada logística reversa, uma etapa da pós-venda ainda negligenciada por muitos 
varejistas, mas fundamental para a fidelização e o resultado dos negócios

ção e maiores taxas 
de recompra.

3) Empodere o seu
cliente - Uma boa
política de troca e devo-
lução é imprescindível
para o bom relaciona-
mento com o consu-
midor. É necessário
ainda que o cliente
saiba que essa política
existe e que ele pode
confiar nas condições
estabelecidas – e essas
informações devem ser 
acessíveis a ele.
Conhecer as condições 
de troca e devolução e
perceber que elas são
simples e facilitadas
muitas vezes empode-
ra o cliente e o encoraja 
a realizar uma compra
com menos objeções.
Ao reduzir burocra-
cias e automatizar
processos, é possível
também dar mais auto-
nomia ao consumidor.
Ele consegue resolver
seu problema com
ações simples, o que
aumenta sua satisfa-
ção. - Fonte e outras
informações, acesse:
(https://www.genius-
returns.com.br/).

a melhor alternativa 
para resolver o seu 
problema. Trocar ou 
devolver um produ-
to deve ser tão fácil 
quanto comprá-lo. O 
mercado dispõe de 
soluções tecnológicas 
que facilitam essa ope-
ração, automatizando 
diversos processos que 
antes eram manuais.

2) Planeje e otimize
sua logística - Pro-
cessos longos não são
viáveis para um e-
commerce, já que os
consumidores online
exigem imediatismo

e agilidade. Por isso, 
além de investir em 
uma boa ferramenta 
de automação e gestão 
de logística reversa, é 
importante treinar as 
equipes envolvidas e 
planejar esses proces-
sos para alcançar mais 
dinamismo. 
Processos bem defi-
nidos e estruturados 
são capazes de re-
verter uma situação 
negat iva  com um 
cliente, transforman-
do-a em uma boa ex-
periência e trazendo 
até mesmo fideliza-
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Áreas financeiras mostram sua força 
estratégica no pós-pandemia

(CPM), que podem dar uma previsibilidade financeira de 
curto, médio e longo prazo, oferecendo aos profissionais 
das áreas financeiras uma administração assertiva e precisa 
dos recursos da empresa, sem pontos cegos. 

Entre as principais funcionalidades estão: automatização 
de demonstrações financeiras; análise de inconsistências; 
planejamento/modelagem de cenários e riscos; conso-
lidação contábil; reportes financeiros; revisão de dados 
e criação de dashboards de monitoramentos dos indica-
dores-chave da empresa. Essas ferramentas permitem 
elaborar as demonstrações gerenciais necessárias para 
as análises que auxiliam as empresas a atingirem seus 
objetivos financeiros. 

Diante da necessidade de uma resposta rápida aos 
impactos causados pela pandemia, uma das vantagens 
das plataformas tecnológicas é a geração de relatórios 
de demonstrações financeiras em apenas segundos ao 
automatizar processos manuais. Tem sido recorrente a 
suspensão de projetos e até mesmo cortes de equipes por 
falta de visão de curto-médio prazo das verbas provisio-
nadas nas companhias. 

O acompanhamento dos fluxos de curto prazo evita 
esse tipo de surpresa e ajuda a fazer o elo com a previ-
são orçamentária de longo prazo. Portanto, investir em 
tecnologias que cumpram esse papel não significa apenas 
dar agilidade a processos. É também ir além do simples 
reporte operacional e transformar de fato a gestão contábil 
em um recurso estratégico valioso para a manutenção e a 
expansão dos negócios”, afirma Ferraz. - Fonte e outras 
informações (https://www.accountfy.com/).
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Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/ME 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas da CINPAL Cia. Industrial de Peças para Automóveis (“Companhia”)
que se encontram disponíveis, na sede social da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, estado de
São Paulo, na Avenida Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, os documentos a que se refere o Art. 133
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Taboão da
Serra, 03 de maio de 2022. Riccardo Arduini - Presidente do Conselho de Administração.     (07, 10 e 11)

Metalurgica Aricanduva S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7

Ata das Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 11/04/2022, às 10:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 11º andar, sala 115, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 25, 26/02 e 03/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem 
do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o 
exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via 
impressa e digital do dia 30/03/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 25, 26/02 e 
03/03/2022; (ii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos 
do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 11 de abril de 2022. São Paulo, 11 de abril de 2022. 
(aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna.- Secretário. Acionistas: 
Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias 
Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna, Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, 
Coparind Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente 
é cópia fiel da original. São Paulo, 11 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; 
Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 203.694/22-3 em 20/04/2022.

Cotonifício Guilherme Giorgi S.A.
CNPJ/MF nº 61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 12/04/2022, às 10:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 125, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 05, 08 e 09/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem 
do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o 
exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via 
impressa e digital do dia 02/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 05, 08 e 
09/03/2022 e; (ii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos 
pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o 
senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos 
termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 12 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda, p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Companhia Brasileira de Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Metalgráfica Giorgi S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria 
Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e 
Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações 
Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 12 de 
abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
JUCESP nº 204.547/22-2 em 20/04/2022.

Companhia Mascote de Empreendimentos
CNPJ/MF nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 12/04/2022, às 11:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 11º andar, sala 
112, nesta Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa 
e digital nos dias 08, 09 e 10/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital 
social com direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. 
Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixar os honorários da Diretoria 
para o exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios 
na via impressa e digital do dia 06/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos 
documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 
08, 09 e 10/03/2022; (ii) aprovar a proposta da diretoria para destinar o resultado do exercício findo 
em 31.12.2021 no montante de R$ 727.881,12 (setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e 
um reais e doze centavos) à conta Reserva Legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76 e, R$ 
13.829.741,25 (treze milhões, oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte 
e cinco centavos) à conta da Reserva de Lucros, restando consignado que não haverá o pagamento 
dos dividendos mínimos obrigatórios; (iii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais 
a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na 
forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 12 de abril de 2022. (aa.) 
Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helofredo 
Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Companhia Brasileira de Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; Jiva Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel 
da original. São Paulo, 12 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 202.873/22-5 em 19/04/2022.

Metalgráfica Giorgi S.A.
CNPJ/MF nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 11/04/2022, às 09:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 127, 
nesta Capital. Convocação: Edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 25, 26/02 e 03/03/2022. Presença: Acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem 
do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o 
exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via 
impressa e digital do dia 29/03/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 25, 26/02 e 
03/03/2022; (ii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos 
pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o 
senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos 
termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 11 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Agropecuária Oriente S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Companhia Brasileira de Fiação., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos 
Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Mascopart Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Metalúrgica Aricanduva S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna, Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, 
Coparind Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente 
é cópia fiel da original. São Paulo, 11 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; 
Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 203.680/22-4 em 20/04/2022.

Agropecuária Oriente S.A.
CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 11/04/2022, às 11:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 11º andar, sala 113, 
nesta Capital. Convocação: Edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal 
Empresas & Negócios dos dias 25, 26/02 e 03/03/2022. Presença: acionistas representando mais 
de 3/4 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio 
Carlos de Sant’Anna. Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e; (ii) fixar 
os honorários da Diretoria para o exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) 
o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados 
no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital do dia 31/03/2022, tendo os acionistas 
sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações 
insertas no mesmo jornal, nos dias 25, 26/02 e 03/03/2022; (ii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global 
dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. 
Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, 
da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São 
Paulo, 11 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna 
- Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Companhia 
Brasileira de Fiação., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ 
Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição 
de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 11 de abril de 2022. Julio Giorgi 
Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 204.548/22-6 em 
20/04/2022.

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.
CNPJ/MF nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 12/04/2022, às 09:00hs, na sede social, na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 
126, nesta Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa 
e digital nos dias 04, 05 e 08/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital 
social com direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. 
Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixar os honorários da Diretoria 
para o exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios 
na via impressa e digital do dia 01/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos 
documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 
04, 05 e 08/03/2022; (ii) aprovar a proposta da diretoria para destinar o resultado do exercício findo 
em 31.12.2021 no montante de R$ 348.306,99 (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e seis reais 
e noventa e nove centavos) à conta Reserva Legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76 e, R$ 
6.617.832,75 (seis milhões, seiscentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e 
sete centavos) à conta da Reserva de Lucros, restando consignado que não haverá o pagamento dos 
dividendos mínimos obrigatórios; (iii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a 
serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata 
na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 12 de abril de 2022. 
(aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: 
Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias 
Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Acácias Participações Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Agapantos Empreendimentos Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Aurobindo Participações e Empreendimentos 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa 
Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 12 de abril de 2022. 
Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 
202.200/22-0 em 19/04/2022.

Zinias Participações Sociedade Anônima
CNPJ/MF nº 01.057.589/0001-27 - NIRE 353.003382-78

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 04 de abril 2022
Data, Hora e Local: 04.04.2022, às 10:00hs., na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, 
sala 105-A, nesta Capital. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na 
forma do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Presença: a unanimidade dos acionistas representando, 
portanto, 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi 
Neto; Secretário: Ariane Barão Gonçalves. Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, 
examinar discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 e; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, 
por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição 
ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2021, 
publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital do dia 18/03/2022; (ii) fixar em 
R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, 
a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 
da Lei 6.404/76. São Paulo, 04 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Ariane 
Barão Gonçalves, Secretário. Acionistas: Roberto Dhelomme Giorgi; Monica Dhelomme Giorgi Vaz 
Guimaraes, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; Cristina Barretto Giorgi Cabral, p.p./ Julio Giorgi Neto, 
Guilherme Barretto Giorgi, Julio Giorgi Neto, Paulo Barretto Giorgi, p.p./ Julio Giorgi Neto; e Sandra 
Barretto Giorgi Sant’Anna, p.p./ Julio Giorgi Neto. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 04 de 
abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Ariane Barão Gonçalves - Secretário. JUCESP 
nº 202.876/22-6 em 19/04/2022.

VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S/A
CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 -  NIRE nº 35.300.490.240

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022
Data, Hora e Local: Aos 18 de fevereiro de 2022, às 11:00 hs. (onze horas), na sede social da empresa Vindi Tecno-
logia e Marketing S/A (“Companhia”, “Controladora” e/ou “Vindi”), na Rua do Paraíso, nº 148, 16º andar, Bairro do 
Paraíso, CEP 04.103-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação, Publicações e Quórum de 
Instalação: Dispensada a convocação prévia, nos termos da superveniente legislação (ref.: Parágrafo 4º, do Artigo 
124, da Lei nº 6.404 - de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada - “Lei das SA’s ”) e segundo vigente Estatuto So-
cial da Companhia, mormente, tendo em vista a presença de sua Acionista Unipessoal e titular das ações representan-
do a totalidade do capital social e votante desta Companhia, conforme verifi cado no Livro de Presença de Acionistas 
correspondente, a empresa LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Ita-
paiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscri-
ta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.351.877/0001-52, 
com Inscrição Estadual (“I.E.”) Isenta e Inscrição Municipal (“C.C.M.”) nº 2.664.549-1, com seu Estatuto Social regis-
trado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35.300.349.482 (“N.I.R.E. JUCESP 01” - 
matriz), com (i) fi liais no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, na 
Rua Itapaiúna, nº 2.434, (i.i) 1º andar, Sala 04, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0004-03 (“N.I.R.E. JUCESP 02” 
nº 35.905.029.061 – “Filial All In”); e, ainda, (i.ii) 2º andar, Parte III, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0008-29 
(“N.I.R.E. JUCESP 03” nº 35.906.299.712 - “Filial Nextios”), bem como (iii) escritórios administrativos em: (iii.i) Aveni-
da do Contorno, nº 6.594, 16ª andar, Conjunto nº 1.620, Edifício Amadeus Business Tower, Bairro de Savassi, CEP 
30.110-044, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0005-
86 (“N.I.R.E. JUCEMG” nº 31.902.631.018); (iii.ii) Rua Domingos José Martins, nº 75, Sala 203, Bairro do Recife Antigo, 
CEP 50.030-200, no Município do Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0006-67 
(“N.I.R.E. JUCEPE” nº 26.900.759.498); e, ainda, (ii.iii) Avenida Carlos Gomes, nº 222, Loja 801, Bairro Auxiliadora, CEP 
90.480-000, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0007-
48 (“N.I.R.E. JUCERGS” nº 43.901.958.544), neste ato devida/conjuntamente representada por seus Diretores: Presi-
dente, o Sr. Fernando Biancardi Cirne, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 
22.693.914-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 
169.278.538-98 (“Fernando Cirne”); e, ainda, Financeiro, o Sr. Rafael Chamas Alves, brasileiro, divorciado, administra-
dor, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 327.106.788-02 (“Ra-
fael Chamas”), ambos residentes e domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço co-
mercial na Rua Itapaiúna, n° 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo (denominada, doravante, de “Companhia”, “Acionista”, “Controladora”, “Locaweb”, LwSA” e/ou “Acionista 
Unipessoal”). Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Reginaldo Dutra (“Presidente”), que 
convidou o Sr. Rafael Chamas Alves (“Secretário”) para atuar como secretário. Ordem do Dia: A Acionista unipessoal 
presente e devidamente identifi cada por seus representantes legais infra assinados deliberou, votou, aprovou e con-
substanciou, sem quaisquer ressalvas e amplamente, a respeito de: [A] ratifi cação de contabilizado Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital Social (“AFAC”) unilateralmente realizado por sua acionista controladora Locaweb no cor-
rente exercício social do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois dC – “2022”), com base no balancete mensal apurado/
levantado em 31 do passado mês de janeiro deste mesmo corrente ano de 2022 (“31/01/2022”) e no consolidado 
montante global de R$1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), já devida/comprovadamente integraliza-
do em moeda corrente nacional/pecúnia (ou seja, o real brasileiro – “R$”) e a ser prontamente incrementado no atual 
capital social da Companhia mediante consequente emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nomi-
nal; [B] alteração no vigente caput do “Artigo 5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e das Ações” de seu Estatuto So-
cial; [C] promoção de nova consolidação no vigente Estatuto Social da Companhia; e, ainda, [D] outros assuntos do in-
teresse geral da Companhia e/ou Acionista. Deliberações: Após exame e discussão das matérias em objeto na “Or-
dem do Dia” imediatamente precedente, a Acionista Unipessoal consubstanciou, o quanto segue: [A] ratifi cação do 
AFAC inquestionavelmente realizado por sua acionista controladora Locaweb no passado mês de janeiro do presente 
exercício social do corrente ano de 2022 e com base no balancete mensal apurado/levantado em 31/01/2022, no valor 
consolidado a ser efetivamente contabilizado de R$1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), então cons-
tatado nos registros internos desta Companhia e a ser imediata/expressamente incrementado em seu atual capital so-
cial mediante a consequente emissão de 196.429 (cento e noventa e seis mil, quatrocentas e vinte e nove) novas ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal e segundo os termos então contemplados no correspondente Boletim de 
Subscrição de Ações ora acostado (vide “Anexo I”) ao presente ato solene; [B] alteração e regularização na defasada 
expressão do capital social da Companhia contemplado no caput do “Artigo 5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e 
Das Ações” de seu vigente Estatuto Social, mediante emissão, subscrição e integralização de 196.429 (cento e noven-
ta e seis mil, quatrocentas e vinte e nove) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal por parte de sua 
acionista controladora unipessoal Locaweb e por intermédio da conversão do contabilizado AFAC então inquestiona-
velmente ratifi cado neste ato acima e no ora valor arbitrado para aproximada referência contábil de R$6,72 (seis reais 
e setenta e dois centavos) por nova ação ordinária nominativa e sem valor nominal emitida/subscrita/integralizada no 
capital social desta Companhia no âmbito desta deliberação; sendo certo que, doravante e de forma automática, esta 
referida expressão passa do antigo/defasado Capital Social de R$12.815.473,72 (doze milhões, oitocentos e quinze 
mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) e anteriores 1.905.869 (um milhão, novecentas e cin-
co mil, oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, para os atuais/regularizados/
contabilizados/integralizados/novos R$14.135.473,72 (quatorze milhões, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e se-
tenta e três reais e setenta e dois centavos), então representados por 2.102.298 (duas milhões, cento e duas mil, du-
zentas e noventa e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, se-
gundo nova redação parcial infra descrita: “ ( . . . ) CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES - Artigo 5º - 
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$14.135.473,72 (quatorze milhões, cento e 
trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), dividido em 2.102.298 (duas milhões, 
cento e duas mil, duzentas e noventa e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subs-
critas e integralizadas por sua unilateral acionista controladora Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ/ME nº 
02.351.877/0001-52). ( . . . ) ” [C] em decorrência do quanto acima contemplado, a Acionista Unipessoal presente re-
solve, amplamente e sem qualquer ressalva, promover nova consolidação do vigente Estatuto Social da Companhia 
que, com o advento desta presente assembleia solene, passa a vigorar, automaticamente a partir da presente data, com 
nova redação então disposta no “Anexo II” desta presente ata (vide doc ora acostado); e, ainda, [D] no âmbito de ou-
tros assuntos do interesse geral da Companhia e/ou Acionista, [D.1] fi ca a Diretoria da Companhia (e, também, demais 
representantes legais devida/solenemente constituídos) autorizada(os) a praticar(em) todos os atos necessários à con-
secução das deliberações ora aprovadas nos exatos termos desta solene reunião; [D.2] dispensadas as publicações dos 
“Anexos I e II” desta presente Ata quando de seu posterior arquivamento perante o competente órgão público do co-
mercio paulista (Junta Comercial do Estado de São Paulo - “JUCESP”), se permitido nos termos da legislação superve-
niente; e, ainda, [D.3] ratifi cados todos os correlatos atos então praticados pela Administração da Companhia no ex-
presso contexto desta presente assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta solene re-
união, da qual se lavrou a presente Ata expressa que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pela Acionista Unipes-
soal da Companhia (a empresa Locaweb Serviços de Internet S.A. – “LwSA” - CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52) ora de-
vidamente identifi cada e presente LwSA (por seus correspondentes representantes legais: i. Sr. Fernando Biancardi Cir-
ne – CPF/ME nº 169.278.538-98; e, ainda, Sr. Rafael Chamas Alves – CPF/ME nº 327.106.788-02). São Paulo, SP, 18 de 
fevereiro de 2022, às 11:00 hs. (onze horas). Mesa: Sr. Reginaldo Dutra – “Presidente”; e, ainda, Sr. Rafael Chamas Al-
ves – “Secretário”. Acionista Unipessoal presente e devidamente identifi cada Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ/
ME nº 02.351.877/0001-52 – “LwSA”). A presente é cópia fi el da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. 
São Paulo, SP, 18 de fevereiro de 2022, às 11:00 hs. Mesa: Reginaldo Dutra / “Presidente”, Rafael Chamas Alves / “Se-
cretário”. JUCESP nº 202.348/22-2 em 20.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115164-94.2017.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Martins
Trindade Prado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO ROBERTO MURRAY, CPF
010.953.828-53 e OAB/SP 14.505, que Jocely Couto de Oliveira - ME ajuizou ação de Procedimento
Comum, objetivando sua procedência para declarar o cumprimento do contrato por parte da autora e
seu direito ao recebimento das comissões dos valores da venda dos lotes efetivamente realizadas e
rescindidas, mesmo as rescindidas por imposição dos réus, inclusive por culpa exclusiva do corréu
Evandro Gonçalves de Oliveira, com condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 114.708,36
(cento e quatorze mil, setecentos e oito reais e trinta e seis centavos), correspondente aos valores
recebidos e a ser recebidos, tudo conforme documentos nos autos. Além da condenação dos réus nas
custas e demais cominações. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para sua citação,
para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir do prazo supra, conteste a ação, sob pena de serem aceitos
como verdadeiro os fatos alegados, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257
inciso IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2022.

Além Mar Comercial e Industrial S/A
CNPJ nº 60.833.092/0001-12 - NIRE 35.300.010.299

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 18 de Abril de 2022.
Data e Hora: 18/04/2022, às 10 hs Local: Avenida Senador Queirós, 96, 5º andar, salas 501 a 515, 
Capital-SP. Presença: Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente-
Cristina Paula Marky Sobral, Secretário - Luiz Alberto Whitaker Sobral. Ordem do Dia: a) Aprovação 
do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício 
encerrado em 31.12.2021; b) Destinação do resultado do exercício. Deliberações: a) Após ampla 
discussão, aprovaram por unanimidade, com as devidas abstenções legais, o Balanço Patrimonial 
e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021, publicado no 
“Jornal Empresas e Negócios”, no dia 14/04/2022. b) Foi aprovada por unanimidade, a destinação 
do prejuízo do exercício, no valor de R$ 51.378,17 para a conta de Reserva de Lucros. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme foi por 
todos assinada. Assinaturas: Cristina Paula Marky Sobral - Presidente; Luiz Alberto Whitaker 
Sobral - Secretário. Acionistas: Luiz Alberto Whitaker Sobral e Cristina Paula Marky Sobral. O 
presente é cópia fiel da ata da lavrada no livro competente. Luiz Alberto Whitaker Sobral - Se-
cretário. JUCESP nº 218.623/22-7 em 02/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Um novo relatório do United 
States Green Building Coun-
cil, criador do sistema LEED 

(Liderança em Energia e Design Am-
biental) de classificação de edifícios 
sustentáveis, apontou que o Brasil é 
o quinto país com mais ativos imobi-
liários certificados no mundo, ficando 
atrás apenas da China, Canadá e Índia, 
demonstrando o foco crescente da 
indústria no design verde.

As descobertas do levantamento 
indicam que cada vez mais empresas 
do setor da construção civil estão re-
conhecendo a importância de usar o 
design e a engenharia para reduzir a 
pegada de carbono (volume total de 
gases de efeito estufa gerado pelas 
atividades econômicas e cotidianas 
do ser humano), o uso de água e o 
desperdício nos projetos. 

Atualmente, há pouco mais de 1,5 
mil construções sustentáveis em 
território brasileiro, sendo 641 delas 
certificadas. “Essa já é uma tendência, 

inclusive do consumidor. Por isso, 
áreas específicas do design verde 
estão sendo implementadas de forma 
natural, mas precisamos ir além”, ex-
plica Bruno Fabbriani, CEO da Incor-
poradora BFabbriani, que tem como 
foco empreendimentos com itens de 
sustentabilidade em Santa Catarina.

Fabbriani ressalta que, hoje, é co-
mum projetos serem elaborados em 
torno de sistemas de eficiência energé-
tica, pensados especificamente no uso 
da luz natural, com janelas inteligentes 
e mais consciência sobre a importância 
do aquecimento e ventilação. Porém, 
outros fatores estão ganhando força, 
como a redução do desperdício de 
água, tratamento correto de esgoto 
e até mesmo a aquisição de materiais 
com menor teor de carbono.

Para o executivo, isso não é surpre-
endente, uma vez que as empresas de 
construção já identificaram benefícios 
comerciais significativos do uso de 
design e engenharia sustentáveis. 

“Projetos concebidos com credenciais 
verdes dão uma vantagem competitiva 
e agregam valor aos empreendimen-
tos. Por isso, essa é uma vertente 
que deve ganhar mais força a cada 
ano”, diz. 

Mas, apesar da crescente impor-
tância dada pela indústria à susten-
tabilidade e das medidas que estão 
sendo implementadas, existem certos 
desafios que Fabbriani acredita que 
podem ser um entrave para expansão 
do segmento nesse sentido. “Toda a 
cadeia de suprimentos de insumos 
de construção para reduzir o carbono 
precisa melhorar, por exemplo. 

Além disso, a falta de materiais 
alternativos com menor pegada de 
carbono também é uma barreira signi-
ficativa a ser superada. É preciso mais 
investimento para alternativas susten-
táveis em todo o processo para que se 
possa, de fato, continuar avançando”, 
conclui. - Fonte e outras informações: 
(https://bfabbriani.com.br/).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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. 

Construção civil avança para o 
design verde
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Construir no metaverso significa proporcionar experiências únicas para nossos clientes. Tudo aquilo que você não consegue ser na vida 
física, você pode ser no mundo virtual. Seu avatar pode te levar para onde quiser e te permitir experimentar coisas novas o tempo todo.

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 10 de maio de 20224

A. Solano_CANVA

Tecnologia

 
Se tratando de uma realidade virtual, tudo que 

se comercializa no metaverso é NFT. Isso porque o 
“Token Não Fungível” é uma tecnologia que serve 
para cadastrar e dar valor monetário a uma proprie-
dade virtual e única. A partir do momento em que 
eu compro um carro, um prédio ou até uma caneca 
no metaverso, ela é minha e de mais ninguém. Isso 
é possível por meio do Blockchain, que garante a 
segurança da minha compra. 

 
Essa compra é feita por criptomoedas. Temos tam-

bém uma moeda específica no metaverso: a Ether, 
nome que vem de “eterno”. Ela tem se valorizado 
exorbitantemente. Ela é ligada a uma plataforma 
específica, chamada Etherium, e hoje vale mais de 
US$ 2.600. Já existem várias empresas utilizando o 
metaverso como parte de sua estratégia de vendas. A 
Nike é uma delas, que criou a Nike Land - eles criam 
tênis digitais para estilizar seus avatares e atraem os 
amantes do esporte para seu espaço. 

O Itaú também tomou a iniciativa para atrair o pú-
blico gamer, além da Renner, que desenvolveu uma 
parceria com um game para atrair também as atenções 
no mundo virtual, com uma enquete interativa de es-
colha de estampas para as peças. Além da Microsoft, 
NVidia e Epic Games, que construíram suas próprias 

Fabiano Nagamatsu (*)

ainda que o metaverso esteja mais do que popular, 
tenho notado que ele ainda é um tema muito 
abstrato para a grande maioria das pessoas que 

não trabalham com o universo da tecnologia. 

Por isso, me proponho a explicar algumas questões 
básicas sobre como as experiências são produzidas e 
como qualquer um pode tirar proveito delas. Antes 
de qualquer coisa: para ser um usuário do metaverso, 
não é preciso investir. Nós conseguimos acessá-lo hoje 
por meio dos óculos de realidade aumentada, mas 
também pelo computador ou smartphone. Hoje, quase 
5 milhões de brasileiros já são usuários cadastrados. 

No entanto, para efetivamente construir sua expe-
riência no ambiente virtual, é preciso comprar um 
terreno. Da mesma forma em que se compra um espaço 
físico para construir uma casa ou uma loja. Existem 
diferentes plataformas de metaverso. Algumas delas 
têm um design mais gamer, como quadradinhos de 
Lego. Outras, são como um mapa mundi, e tem tudo 
o que temos no nosso mundo real. 

Lá, se estiver disponível, eu posso adquirir o prédio 
do SBT, por exemplo. E depois eu posso vendê-lo 
à emissora. Geralmente, essas plataformas são de-
senvolvidas por empresas de games. Precisam ser 
corporações que disponham de um servidor muito 
robusto - principalmente aquelas que oferecem uma 
experiência mais real. Elas são mais pesadas e ele 
precisa ser capaz de sustentá-las. 

 
Uma vez que você compra seu terreno, é impres-

cindível ter uma equipe muito bem preparada para 
produzir a experiência. São desenvolvedores 3D, so-
norizadores, arte finalistas, produtores, modeladores, 
animadores, videomakers, entre outros. É preciso que 
os avatares se movimentem de forma natural para que 
a ilusão não se quebre. Então é possível criar eventos, 
shows, ou até um ambiente de trabalho a distância, 
onde você pode tomar um cafezinho na copa com seu 
colega mesmo de casa. 

experiências. Entre startups, a InspireIP  foi a primeira 
brasileira a comprar um terreno no metaverso. 

Compramos para poder começar a explorar essa 
opção e propiciar uma experiência interessante 
para nossos clientes, por meio do lançamento de 
produtos e serviços, apresentação de games, de-
senvolvimento de eventos para startups e empre-
sas que queiram inovar - como palestras, oficinas 
e meetups. A partir do segundo trimestre, vamos 
começar a disponibilizar eventos para negócios 
que queiram mergulhar no mundo da tecnologia e 
esperamos atrair empresários, empreendedores, 
estudantes e curiosos.

 
A transição para o metaverso tem sido acelerada 

pelo progresso tecnológico e introdução do 5G, que 
propicia a redução sensível de latência, ou seja, maior 
agilidade da informação e maior qualidade gráfica. 
Além disso, a experiência do público nas redes sociais 
já iniciou o costume de ter uma presença online e 
se relacionar virtualmente. O efeito pandemia, sem 
dúvida, teve muito a ver com essa imersão no mundo 
digital. 

Daqui para o metaverso, é uma evolução natural. 
No entanto, não se pode deixar de lado tudo o que 
aprendemos com o marketing digital até hoje. Se seu 
objetivo é criar uma experiência imersiva para seus 
clientes, não se esqueça de quem eles são e o que 
procuram. Temos que tomar cuidado em lançar algo 
no metaverso, pois isso deve estar bem alinhado com 
o público e a persona. 

Devemos pensar estrategicamente em todas as 
pontas, pois é a comunidade de fãs que gera o enga-
jamento e o sucesso do produto ou serviço lançado. 
Não podemos lançar uma moto de luxo no metaverso, 
por exemplo, com a linguagem cheia de gírias e com 
ações que prejudiquem a marca, como tirar rachas, 
subir em calçadas ou passar no sinal vermelho.

 
Por outro lado, um exemplo de uma experiência 

excelente foi o show do rapper Travis Scott na plata-
forma do Fortnite. Originalmente um game, o Fortnite 
hoje tem sido chamado da rede social do metaverso. 
Além de jogar, os usuários podem ver shows, inte-
ragir com outras pessoas e assistir outras coisas. A 
audiência desse show pôde participar próximo ao 
avatar gigante do rapper. 

Em um momento ele saiu do palco e se envolveu 
com fogo, conseguindo mudar de cenário e interagir 
com os outros avatares. Foi um sucesso absoluto 
porque seus fãs puderam dançar, entrar na água e 
acompanhar o músico em todos os momentos. Hoje 
em dia, as marcas têm o dever de defender muito 
sua persona e pensar na experiência do seu usuário. 

Foi isso que aconteceu durante o show do Travis 
Scott. Independentemente do segmento de atuação, 
é a criação de comunidades de fãs que determina o 
sucesso de uma empresa no mercado. 

 
(*) - É cofundador da Osten Moove e mentor de negócios no InovAtiva Brasil, 

maior programa de aceleração de startups da América Latina (www.osten-
moove.com.br).
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O que as marcas devem 
aprender com o 

marketing de influência

O marketing de 
influência cresce 
mais do que nunca e 
as marcas precisam 
estar engajadas com 
as causas sociais e 
usar o marketing para 
sustentar esse propósito

Em 2018, uma pesquisa 
sobre marketing rela-
cionado a causas reali-

zada pela Cause, em parceria 
com Ipsos, Instituto Ayrton 
Senna e ESPM, já mostrava 
que 77% dos entrevistados 
esperavam que empresas 
contribuíssem mais para a 
sociedade do que contribuí-
ram no passado e 82% delas 
consideravam muito impor-
tante que as companhias 
demonstrassem um alto grau 
de responsabilidade social.

Somado a isso há o cres-
cimento desenfreado do 
marketing de influência nos 
últimos anos: o Brasil, por 
exemplo, já ultrapassou a 
China e é o maior mercado 
do mundo, segundo levan-
tamento realizado pela Glo-
bal Consumer Survey, que 
apontou que, em 2019, a 
porcentagem dos brasileiros 
impactados pelo marketing 
de influência era de 36% 
contra 40% dos chineses. Em 
2021, esse número no Brasil 
já superou os 40%. Mas como 
navegar nesse mercado em 
transformação? 

No marketing de influên-
cia, o profissional precisa 
estar alinhado ao propósito 
da empresa. Além disso, o 
marketing vai muito além de 
número de visualizações e se-
guidores, ele está relacionado 
à reputação da marca. O “oba, 
oba” de investir em influen-
cers com maior número de 
likes já amornou, porque o 
mercado está amadurecendo 
e percebendo os riscos desse 
tipo de investimento aleató-
rio. Hoje, existem diversas 
pesquisas que nos auxiliam 
no amadurecimento do seg-
mento. 

As marcas devem estar 
atentas a diversas questões 
que podem gerar motivo de 
questionamento dos consu-
midores. Um estudo liderado 
por uma especialista em no-
vos comportamentos de con-
sumo em contextos digitais, 

a professora de marketing 
Rebecca Mardon, da Cardiff 
Business School, no Reino 
Unido, apontou que os segui-
dores criticam as marcas que 
acreditam ter um alto nível de 
controle sobre o conteúdo do 
influenciador, principalmen-
te quando isso prejudica o 
prazer do espectador. 

Por exemplo, eles res-
ponderam negativamente 
quando sentiram que o in-
fluenciador havia recebido 
um script ou pediram uma 
alta frequência de menções 
ao produto.

Estamos no momento do 
diálogo e das conexões com 
potencial transformador. As 
marcas têm a oportunidade 
de encontrar a convergên-
cia entre seu propósito e 
as demandas da sociedade, 
engajando seus públicos na 
busca por impacto positivo. 

E hoje, a velocidade sur-
real da informação nas re-
des sociais pode derrubar 
a reputação em segundos, 
respingando em todos os pa-
trocinadores e envolvidos de 
alguma forma com as partes 
que causaram controvérsia. O 
posicionamento das marcas 
parceiras em relação ao que 
está sendo divulgado é quase 
instantâneo, a exemplo do 
que podemos notar no Big 
Brother Brasil, um dos maio-
res reality show do mundo. 

O mundo mudou, o con-
sumidor mudou, está mais 
exigente e as marcas preci-
sam seguir este movimento 
— toda a inovação, seja 
no produto ou somente na 
empresa, é mostrada nas 
provas realizadas no BBB. É 
um meio de comunicar ainda 
mais ágil o que determinada 
marca está fazendo em seu 
segmento de atuação.

Dessa forma, existem di-
versas questões envolvendo 
o marketing de influência que 
precisam ser consideradas à 
medida que esse mercado 
vai amadurecendo. O mais 
importante é que a marca e 
os influenciadores estejam 
alinhados a causas — com 
convicção, coerência e con-
sistência, sem exageros, 
mantendo sempre, sua au-
tenticidade.

(*) - Formada em Publicidade e 
Propaganda pela Anhembi Morumbi., 

é sócia fundadoras da Grapa Digital 
(www.grapadigital.com.br).

Nicole Pappon (*)

D - Marcas Tradicionais  
Visando consolidar-se e ser reconhecida como uma empresa multi-
categoria de alimentos, a Camil Alimentos S.A. lança o Café União e 
consolida sua entrada no segmento de cafés. A marca anunciou sua 
entrada em cafés em 2021, quando adquiriu a marca Seleto e realizou 
um investimento na Café Bom Dia e Agrocoffee de aproximadamente 
R$ 63 milhões, que incluiu a planta industrial de café em Varginha 
(MG), uma das principais regiões de café do país. A história do União 
na categoria de cafés começou em 1910, junto com a sua fundação, e 
levava o slogan “A União que a todas satisfaz”. Foi só em 2000 que a 
marca - até então pertencente à Coopersucar - decidiu seguir apenas 
com adoçados, incluindo açúcares variados, do refinado ao mascavo 
(https://camilalimentos.com.br/).

E - Vender para o Governo
O aplicativo (https://www.gov.br/compras/pt-br/) recebeu uma nova 
funcionalidade que simplifica e otimiza a participação de interessa-
dos nas aquisições realizadas pelo governo. A novidade conta com a 
tecnologia do Serpro e pode beneficiar cerca de 438 mil fornecedores 
que passam a ter, além do computador, o app, no celular ou no tablet, 
para cadastrar propostas de dispensa eletrônica de licitação. Com o 
aplicativo qualquer empresa pode se credenciar, verificar e analisar 
oportunidades e enviar suas propostas diretamente do celular. res-
salta. Está na vanguarda da tecnologia, utilizando a multicanalidade 
para atrair novos fornecedores e aumentar a competitividade nas 
compras públicas.

F - Soja e Mercosoja 
Entre os próximos dias 16 e 19, em Foz do Iguaçu, acontece o 
Congresso Brasileiro de Soja. Organizado pela Embrapa, o tema 
será “Desafios para a produtividade sustentável no Mercosul”. São 
esperados 2 mil participantes, reunindo o Brasil e outros países. 
Para expandir ainda mais o potencial de alcance, esta edição será 
realizada no formato híbrido (presencial e online), com o intuito de 
promover de forma ampla o conhecimento sobre o setor. O evento 
objetiva também ampliar a relação de networking e conhecimentos 
sobre o complexo agronegócio do país. Saiba mais em: (https://www.
cbsoja.com.br/index.php).

A - Soluções Inovadoras
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças/SP (IBEF-SP) abriu 
inscrições para o Prêmio Revelação 2022. A premiação é dedicada 
aos jovens, com até 35 anos, que tenham apresentado soluções 
inovadoras para sua empresa (privada ou pública), organização 
não-governamental, órgão da administração pública ou instituição 
educacional na área de finanças. O projeto vencedor receberá R$ 15 
mil reais, uma bolsa para estudar MBA Executivo em Finanças na 
Saint Paul Escola de Negócios, além de uma bolsa para o Treinamen-
to Executivo ESG - Environmental, Social & Governance da KPMG 
Business School e um ano de associação gratuita no IBEF-SP. Mais 
informações: (https://ibefsp.com.br/).

B - Feira de Franquias
Integrar em um mesmo espaço as principais redes de franquia do país, 
lideranças do setor, profissionais com variados graus de experiência, 
candidatos a franqueado e muito conhecimento sobre o franchising. 
Esta é a proposta de sucesso da ABF Franchising Expo, feira oficial do 
setor que retorna presencial, entre os dias 22 a 25 de junho, no Expo 
Center Norte, chegando a sua 29ª edição como a maior do mundo em 
visitação. Atualmente, o franchising brasileiro fatura mais de R$ 185 
bilhões e dispõe de mais de 171 mil unidades no país, com quase 1,5 
milhão de empregos diretos. Credenciamento: (https://www.abfexpo.
com.br/pt/a-feira.html).

C - Gigante da Música 
Com um mercado aquecido e em expansão, a América Latina é um dos 
pólos da indústria da música mundial atualmente e a BMG quer estar 
perto para impulsionar talentos globais na região e ampliar a atuação 
dos talentos locais. Além de seu já consolidado escritório no Brasil, eles 
anunciam início de atividades no México ainda para este ano. em São 
Paulo desde 2016, a BMG evoluiu de um escritório de gerenciamento 
de um repertório existente para uma busca estratégica de nomes de 
destaque como a banda Ego Kill Talent, o artista pop Zeeba e a dupla 
sertaneja Henrique & Diego. É a quarta maior empresa de música do 
mundo, o primeiro novo player global no music business na era do 
stream ing e com atuação como gravadora e editora. Saiba mais: (https://
hqmusic.com.br/br/)

G - Tese de Matemática 
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Professor Carlos Teobaldo 
Gutierrez Vidalon 2022. A iniciativa vai reconhecer a melhor tese de 
doutorado na área de matemática defendida no Brasil em 2021, consi-
derando os quesitos originalidade e qualidade. Para se inscrever, o autor 
ou orientador do trabalho deve preencher o formulário online (https://
www.jotform.com/form/221006545978662). O prêmio foi criado para 
homenagear o pesquisador peruano Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon 
(1944-2008), que chegou ao Brasil em 1969 para estudar no Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada (Impa), onde se titulou mestre e doutor 
em matemática. Depois foi professor no ICMC-USP. Mais informações: 
(www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgmat/premio-gutierrez).

H - Estratégia de Vendas 
O Dia dos Namorados é uma ótima oportunidade para as empresas que 
desejam alavancar as vendas ou, até mesmo, conquistar novos clientes. E 
para ajudar os empreendedores que querem saber mais sobre o assunto e 
acertarem no planejamento, o Sebrae-SP está com inscrições abertas para o 
evento online “Prepare-se para vender mais no Dia dos Namorados”. Analistas 
e consultores   discorrerão sobre as principais estratégias de vendas para 
essa data. Os participantes receberão orientações sobre como planejar e 
criar um calendário promocional; criar promoções e gatilhos de compra o ano 
todo; definir o público-alvo; preparar a equipe para um bom atendimento; 
técnicas de visual merchandising; e como fazer uma divulgação eficaz de 
seus produtos e serviços. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.

I - Jovens Talentos
A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a Conferência Na 
Prática, evento que conecta jovens talentos a recrutadores de grandes 
empresas brasileiras e oferece a oportunidade de realizar um pitch, ou 
seja, uma apresentação breve aos RHs, aumentando suas chances de 
contratação. Durante dois dias, os participantes, definidos por meio de 
processo seletivo, poderão assistir painéis de conteúdos e palestras com 
grandes líderes do mercado acerca de temáticas extremamente rele-
vantes, conversar com recrutadores de mais de 18 empresas por meio 
de salas de relacionamento e ainda receber um currículo personalizado 
com a indicação das empresas que mais combinam com o perfil do can-
didato. Inscrições e mais informações: (https://perfil.napratica.org.br/e).

J - Grife com Criptmoeda
A grife italiana Gucci anunciou que passará a aceitar pagamentos com crip-
tomoedas em algumas de suas lojas nos Estados Unidos. A partir do fim de 
maio, serão aceitos 10 criptoativos, incluindo Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, 
Wrapped Bitcoin, Litecoin, Dogecoin e Shiba Inu. As moedas digitais poderão 
ser usadas em cinco lojas em Atlanta, Las Vegas, Los Angeles, Miami e Nova 
York. No início do verão boreal, o projeto-piloto deve ser estendido a todas 
as unidades geridas pela Gucci na América do Norte. Os pagamentos serão 
feitos por meio de um link enviado via e-mail para os clientes (Ansa).

O Conselho Nacional 
de Trânsito (Con-
tran) publicou, no 

Diário Oficial da União de 
ontem (9), uma delibera-
ção que prevê benefícios a 
condutores cadastrados no 
Registro Nacional Positivo 
de Condutores (RNPC) 
que não tenham cometi-
do infrações pelo prazo 
de 12 meses. Previsto no 
Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), o RNPC tem, 
por finalidade, cadastrar 
condutores que não come-
teram infração de trânsito 
sujeita à pontuação duran-
te o período de 1 ano.

A Deliberação nº 257 prevê 
que, para ser cadastrado no 
RNPC, o condutor deverá 
conceder autorização pré-
via por meio de aplicativo 

Medida vale para condutor cadastrado 
que conceder autorização prévia.

Gasolina e o gás de cozinha tiveram seus preços mantidos.

A Petrobras anunciou ontem (9) um reajuste de 8,87% 
no preço do diesel para as distribuidoras. De acordo com 
a empresa, o preço do litro do combustível no atacado 
passará de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento de R$ 0,40 
a partir de hoje(10). Segundo a empresa, esse é o primeiro 
reajuste do combustível em 60 dias. A gasolina e o GLP 
tiveram seus preços mantidos.

Com o reajuste, a mistura obrigatória de 90% de diesel 
A e 10% de biodiesel passará a custar para a distribuidora 
R$ 4,42 por litro, em vez dos atuais R$ 4,06, uma alta de 
R$ 0,36. Essa é a parcela da Petrobras no preço cobrado 
do consumidor, que ainda inclui custos e margens de lu-
cro das distribuidoras e dos postos de combustível, além 
do ICMS. A empresa justifica o aumento informando que 
o balanço global de diesel está sendo impactado, nesse 
momento, por uma redução da oferta frente à demanda. 

“Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das míni-
mas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões 
supridoras. Esse desequilíbrio resultou na elevação dos 
preços de diesel no mundo inteiro, com a valorização deste 
combustível muito acima da valorização do petróleo. A 
diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo 
nunca esteve tão alta”, informa a empresa na nota divul-
gada à imprensa.

As inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) começam hoje (10) e 
podem ser realizadas até o dia 
21 de maio. Pela primeira vez, 
os interessados em participar 
do exame poderão efetuar o 
pagamento da taxa de inscri-
ção por meio de PIX e cartão 
de crédito. O resultado dos 
recursos para isenção da taxa 

de inscrição já está disponível 
em (https://enem.inep.gov.br/
participante/#!/). As provas 
serão realizadas nos dias 13 
e 20 de novembro. 

A taxa de inscrição para o 
Enem 2022, versões digital 
ou impressa, foi mantida no 
valor de R$ 85. O período 
para efetuar o pagamento 
se encerra em 27 de maio. 

A participação no exame 
apenas será garantida após 
a confirmação do pagamen-
to da taxa. Os interessados 
em fazer o Enem 2022 que 
obtiveram a isenção da taxa 
devem realizar a inscrição 
na Página do Participante, 
mas não precisam efetuar o 
pagamento para confirmar a 
participação (ABr).

Motoristas que não cometerem 
infração serão beneficiados

A Deliberação nº 257 prevê que, para ser cadastrado no RNPC, o condutor deverá conceder autorização 
prévia por meio de aplicativo ou outro meio eletrônico “regulamentado pelo órgão máximo executivo 
de trânsito da União”, ou seja, pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)
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dastro no RNPC”, conforme 
disposto na deliberação

A consulta ao RNPC, 
na qual é informado se o 
pesquisado está ou não ali 
cadastrado, é garantida a 
todos os cidadãos, mediante 
fornecimento do nome com-
pleto e CPF do condutor.

A deliberação acrescenta 
que o RNPC “poderá ser 
utilizado para a concessão 
de benefícios de qualquer 
natureza aos condutores 
cadastrados”, e que esses 
benefícios poderão ser “fis-
cais ou tarifários”, na forma 
da legislação específica de 
cada ente da federação. Por 
fim, o Contran informa que 
o RNPC será implementado 
pelo órgão máximo executi-
vo de trânsito da União em 
até 180 dias (ABr).

ou outro meio eletrônico 
“regulamentado pelo órgão 
máximo executivo de trân-
sito da União”, ou seja, pelo 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). Após 
conceder a autorização, o 
condutor será cadastrado no 

RNPC, independentemente 
de comunicação pelo órgão 
máximo executivo de trân-
sito da União. 

A autorização prévia “im-
plica em consentimento do 
condutor para que os demais 
cidadãos visualizem seu ca-

Petrobras aumenta em 8,87% preço do diesel

A Petrobras informa ainda que suas refinarias estão 
operando próximo ao nível máximo e que o refino nacional 
não tem capacidade de atender a toda a demanda do país. 
“Dessa forma, cerca de 30% do consumo brasileiro de diesel 
é atendido por outros refinadores ou importadores. Isso sig-
nifica que o equilíbrio de preços com o mercado é condição 
necessária para o adequado suprimento de toda a demanda, 
de forma natural, por muitos fornecedores que asseguram o 
abastecimento adequado”, explica a Petrobras na nota (ABr).
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Tempos de  
indignação

Belisco-me, como 
sempre faço, quando 
me deparo com uma 
informação difícil de 
ser internalizada pelo 
sistema cognitivo. 

O beliscão é para 
saber se estou acor-
dado. Será verdade 

o que leio ou o que ouço? 
De tão absurdo o fato re-
gistrado não é facilmente 
assimilável.  Exemplos 
inundam os espaços mi-
diáticos

Números de mortos que 
passam a habitar os cemi-
térios da Covid-19; ordem 
para a polícia atirar nas 
pernas de pessoas antir-
racistas que participam 
de eventos; mortes de 
adultos e crianças em uma 
guerra insana, que joga o 
poderio de uma potência 
militar contra um país 
soberano que vê seu ter-
ritório invadido; estupro 
de uma menina yanomami, 
cometido por garimpeiros; 
o perdão concedido a um 
deputado após ter sido 
condenado pela mais Alta 
Corte do país e o latifún-
dio informativo-midiático 
produzido pelo caso, etc.

Os tempos são tensos e 
plenos de mentiras, falsas 
versões, expressões esta-
pafúrdias. Um vereador de 
São Paulo, em conversa, 
solta essa para o colega: 
não lavar calçada “é coisa 
de preto”. O presidente da 
República garante que a 
“graça” concedida ao seu 
amigo e parceiro, deputado 
Daniel Silveira, apaga to-
das as condenações feitas 
pelo STF, inclusive a inele-
gibilidade do parlamentar. 

O ex-presidente dos 
EUA, Donald Trump, inda-
ga em forma de sugestão à 
um policial que comandava 
um destacamento numa 
manifestação antirracista: 
'Você não pode simples-
mente atirar neles? Atira 
nas pernas deles ou alguma 
coisa assim'.

Que tempos! 
Tempos que o professor 

Samuel P. Huntington 
já descrevia em Choque 
de Civilizações, de 1996: 
“Quebra da lei e da ordem, 
Estados fracassados e 
anarquia crescente, onda 
global de criminalidade, 
máfias transnacionais e 
cartéis de drogas, declínio 
na confiança e na solida-
riedade social, violência 
étnica, religiosa e civiliza-
cional e a lei do revólver”. 
É o paradigma do caos.

O que estaria ocorrendo 
com a “banalização do 
mal”, fenômeno narrado 
por Hannah Arendt ao 
explicar a crueldade do 
extermínio de 6 milhões 
de judeus por ordem do 
mais sanguinário perfil 
da contemporaneidade, 
Adolf Hitler? O mal rea-
parece nesses tempos de 
carências e turbulências, 
de forma avassaladora em 
expressões e atos de gover-
nantes, nas formas de agir 
de contingentes políticos, 
nas guerras modernas 

que devastam Nações e 
locupletam cemitérios, 
banindo as luzes da har-
monia social.

O fato é que todos esses 
fatos, analisados sob a régua 
do bom senso, estão a indi-
car que o planeta retrocede 
em sua caminhada civili-
zatória. Até imaginamos a 
cena descrita por Ortega y 
Gasset ao flagrar o bigodudo 
Nietsche dando seu grito 
nos Alpes suíços: “eu vejo 
subir a preamar do niilismo”. 
Os niilistas de hoje esten-
dem uma “imensa cortina 
sobre a realidade para não 
encará-la”. No caso do Bra-
sil, a mistificação emerge 
nas versões estrambóticas 
de governantes e atores 
políticos. 

Veja-se o desfile do “Eu” 
no episódio envolvendo o 
deputado Daniel Silveira. 
A sequência de episódios 
tem como origem a conde-
nação do parlamentar pela 
Suprema Corte e a decisão 
imediata do presidente da 
República de lhe conceder 
indulto. Uma prerrogativa 
presidencial, urge reco-
nhecer, mas reservada aos 
tempos natalinos e usada 
de forma coletiva.

De lá para cá, o Brasil 
passou a enaltecer “egos” 
de uns e outros. Ora, onde 
está o país que vê seu 
PIB encolher? Onde está 
a discussão sobre a mais 
alta inflação após quase 
duas décadas? Por que es-
tamos liderando no mundo 
os índices de devastação 
de florestas? Por que não 
somos mais um exemplo 
de país gerador de energia 
limpa? Matar um indígena 
gerava, antigamente, am-
pla repercussão nacional e 
internacional. Hoje, é coisa 
(???) corriqueira.

A invasão de terras indí-
genas torna-se algo banal. 
O estupro e a morte de 
uma criança de 12 anos 
não mais impactam. Os 
garimpeiros continuam a 
desafiar a lei, invadindo e 
incendiando aldeias e dis-
seminando drogas e álcool 
para cooptar os indígenas.  
As promessas de controle 
e investigação por parte 
das forças policiais e do 
MP parecem lorotas.

Pessoas de bem se re-
voltam e reagem com suas 
emoções. Infelizmente, 
nossas energias não são 
suficientes para amplificar 
a reação em cadeia que 
os ilícitos exigem. A indig-
nação assoma com força, 
mas fenecem ante o ciclo 
perverso que espalha seus 
eixos por toda a parte. 
Ainda mais nesses tempos 
de polarização atitudinal e 
discursiva, quando as alas 
se agrupam para aplaudir 
ídolos e apupar adversários. 

A esperança é que a in-
dignação social faça uma 
visita à alma brasileira, 
eliminando as camadas 
de insensibilidade que tei-
mam em por viseira sobre 
os nossos olhos.

  
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Meta reduz contratações. 
Sinal de crise?

Não é segredo que a Meta, empresa que tem entre seus produtos o Facebook, o Instagram e o 
WhatsApp têm vivido momentos difíceis, pressionada por órgãos governamentais que temem que 
seu poder cresça desmesuradamente, por denúncias de que estaria ocultando informações acerca do 
perigo que seus produtos podem trazer a crianças e adolescentes etc.

putilich_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

A esses tem se juntado outro 
problema, muito grave para 
qualquer empresa: queda 

acentuada de receitas, em um mo-
mento que a empresa pretende fazer 
grandes investimentos na criação do 
metaverso. 

Agora, as agências de notícias CNBC 
e Bloomberg relatam uma providência 
que a empresa está tomando para 
enfrentar esses problemas: corte de 
custos. Mas uma medida da Meta 
nesse sentido surpreendeu os obser-
vadores: a empresa está limitando a 
contratação de novos funcionários, 
revertendo postura que vinha adotan-
do até muito pouco tempo, quando 
anunciou milhares de contratações, 
especialmente para desenvolvimento 
do metaverso. 

A primeira medida foi suspender a 

contratação de engenheiros de softwa-
re em início de carreira. Memorandos 
internos vazados, dão conta que CFO 
da empresa, David Wehner afirmou 
que haverá um congelamento de con-
tratações até o final deste ano e que 
isso afetará quase todas as equipes 
da empresa, que não contratarão en-

genheiros, gerentes e diretores nesse 
período.

Será que tudo isso sinaliza o fim de 
um ciclo? 

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
Cities of Tomorrow 

@A nona edição do Cities of Tomorrow realizada pela Assespro-RJ, 
com o apoio do SENAC RJ, acontecerá no dia 10 de maio de 2022, no 

auditório da Fecomércio RJ e abordará as Cidades Inteligentes, Tecnológi-
cas e Sustentáveis, trazendo debates e insights valiosos, que evidencia as 
demandas e oportunidades nos centros urbanos como contribuição à Agenda 
2030. O Cities of Tomorrow é um evento que tem por objetivo debater como 
as tecnologias do futuro podem melhorar a vida nas cidades hoje e nesta 
edição todo o conteúdo foi cuidadosamente elaborado em prol de levar 
todos os participantes, em especial líderes empresariais e governamentais, 
a refletirem sobre a grande capacidade do Rio de ser um poderoso hub de 
inovação e tecnologia na América Latina. Informações e inscrições: https://
www.sympla.com.br/evento/cities-of-tomorrow-2022/1548910.

Programa de estágio no setor de TI

@A Teltec Solutions, empresa 100% brasileira especializada em 
consultoria e serviços avançados, com mão de obra altamente 

qualificada, anuncia a abertura de seu Programa de Estágio, com o 
objetivo selecionar estudantes das áreas de tecnologia, engenharias 
e exatas, sejam eles de universidades ou cursos técnicos. Ao todo 
são 15 vagas abertas para trabalho remoto e presencial. O programa 
irá ajudar a formar os participantes, dando todo o apoio, conhe-
cimentos e instruções necessárias para que eles possam finalizar 
o estágio e ter totais condições de entrar no mercado de trabalho 
bem-preparados (https://jobs.kenoby.com/teltecsolutions). 

ricardosouza@netjen.com.br
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Vendas do e-commerce devem dobrar até 2025
Até 2025, as vendas do e-commerce no 

Brasil devem crescer em 95%. A projeção é do 
relatório Global Payments Report, divulgado 
em março deste ano pela Worldpay from FIS. 
A pesquisa ainda aponta que o comércio online 
mundial, neste mesmo período, crescerá em 
55,3%. Os varejistas devem se preparar para 
suprir a demanda e não perder consumidores 
em um mercado competitivo.

Os números do e-commerce estão em 
expansão. Exemplo disso foi que em 2020, 
com os períodos de distanciamento social e 
quarentena, as vendas virtuais aumentaram. 
Mas em 2021, quando houve o relaxamento 
de medidas de isolamento, continuaram altas.  
Em relação a 2020, o índice MCC-ENET, 
desenvolvido pela Neotrust | Movimento 
Compre & Confie, em parceria com o Comitê 
de Métricas da Câmara Brasileira da Economia 
Digital (camara-e.net), apontou que as vendas 
cresceram 48%.

A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC) já havia apontado esta tendência em 
2020, quando uma pesquisa revelou que 70% 
da população pretendia comprar mais em sites 
e aplicativos, quando comparado ao quanto 
gastavam antes da pandemia. As facilidades de 
pagamentos, com carteiras digitais e a chave 
de pagamento pix, estimulam este mercado.

Ainda podemos citar outros pontos que 
impactam na decisão de compra no ambiente 
digital, como as possibilidades de consulta 
do mesmo produto em outras plataformas e 
lojas através de ferramentas de comparação 
de preços. Um ponto forte, por exemplo, é a 
loja digital manter um atendimento online de 
qualidade todos os dias, por 24 horas. 

O e-commerce como experiência  
para o cliente 

Nesse cenário e com esses novos hábitos 
de pesquisa, análise e consumo, os varejistas 
tendem a construir estratégias para atrair a 
atenção do cliente e convencê-lo de que a 
experiência de compra em sua loja é melhor 
que a concorrência. A  experiência de compra, 
por exemplo, é uma ampla jornada, que vai 
desde a descoberta da loja até o recebimento 
dos produtos. 

E para construir essa jornada com o mí-
nimo possível de fricção, é preciso que os 
e-commerces busquem a  padronização de 

A importância do frete para a 
experiência do cliente 

Existem inúmeros impactos para a decisão 
de compra do cliente, e o frete é  um critério 
que deve receber a devida importância dos 
gestores, pois a adoção de um frete mais 
competitivo, com preços e prazos menores 
de entrega, além de um sistema de rastreio 
eficiente, é, hoje, um diferencial para muitos 
consumidores. 

Exemplo de software que apresenta isso e 
um pouco mais é o DATAFRETE, uma solução 
que opera toda a logística em um sistema que 
se sustenta em quatro pilares: cotação de frete, 
tracking (rastreio, disparo de mensagem por 
whatsapp ou email informando o status do 
pedido), auditoria e gestão de e-commerce.

Importante lembrar que quando o processo 
de Tracking, ou seja, rastreamento de compras, 
está automatizado, as demandas de SAC caem 
consideravelmente, em conjunto com custos 
de reentrega e devolução, afinal, através 
dos softwares de gestão de frete o cliente é 
informado a cada passo da sua encomenda. 

Por fim, crescer de forma saudável e 
sustentável no segmento, necessitará de 
investimento em ferramentas de automação 
e gestão. Busque soluções de mercado que 
deem autonomia para seu time e possibili-
tem um ganho de performance operacional 
(Fonte: Luis Carlos Pivesso, CEO e Founder 
da DATAFRETE).

processos, implementação de ferramentas de 
automação e construção, acompanhamento e 
monitoramento constante e regular de todos os 
indicadores, sendo os principais os custos logís-
ticos e de fretes, de reclamações e demandas de 
SAC, de satisfação do cliente e logística reversa.

Atualmente o mercado conta com diversas 
opções de softwares e empresas que fornecem 
tecnologias para o e-commerce, com soluções 
específicas para cada etapa ou processo. E isso 
beneficia a todos, mas também gera outros 
pontos de atenção e gargalos. Quanto mais 
sistemas precisam ser integrados a uma loja 
virtual, maior o risco de falhas ou perdas, afinal, 
são mais fornecedores a serem gerenciados ao 
mesmo tempo. 

Outro ponto para destacar é que a digitaliza-
ção das empresas já foi uma tendência. Hoje é 
uma necessidade, e isso fez com que os softwa-
res evoluíssem ainda mais, pois agora se torna 
necessário gerir diversos canais de vendas de 
uma mesma empresa, sistema que chamamos 
de omnichannel ou multicanal.

Neste sentido, poder gerenciar por meio 
de um único sistema todos seus canais, como 
sua loja em marketplaces, o e-commerce 
próprio, lojas físicas entre outros, é de uma 
praticidade e relevância imensurável. Isso além 
de proporcionar um ganho de produtividade 
e economia, faz com que todos os processos 
e automações sejam feitos em um único am-
biente, integrando tudo. 

Luis Carlos Pivesso



Metaverso e o futuro do 
Customer Experience

Muito temos ouvido 
falar sobre metaverso 
e as possibilidades 
que ele traz em 
experiências e em 
interação entre 
pessoas, assim como 
entre pessoas e 
marcas

Empresas estão ad-
quirindo espaços vir-
tuais e até já pensam 

em produtos que podem 
ser comercializados para 
utilização dentro ou fora 
do mundo cibernético. Se 
existe uma relação entre 
consumidores e empresas, 
é necessário se pensar em 
atendimento ao cliente. 
Como seria então essa rela-
ção entre os Contact Center 
e os consumidores em um 
mundo completamente 
virtual?

Já temos algumas pistas 
se pensarmos em nossa 
relação com as redes so-
ciais. Todo esse ambiente 
digital no qual navegamos 
hoje domina um percentual 
muito grande do nosso dia. 
De acordo com pesquisa 
realizada pela plataforma 
de descontos Cupom Vá-
lido, dois dos três maiores 
usuários de redes sociais do 
mundo estão na América 
Latina: Brasil e Colômbia, 
em segundo e terceiro 
lugares, respectivamente. 
Mesmo que esta relação 
ainda não contenha um uni-
verso único e fluido, já são 
realizados experimentos 
nestes ambientes. 

Não à toa, Zuckerberg 
modificou o nome de sua 
empresa para Meta. Dentro 
desses ambientes já exis-
tem iniciativas bem concre-
tas de Customer Experien-
ce (CX). Representantes 
de relacionamento com 
clientes, sejam humanos ou 
bots, estão constantemente 
respondendo consumido-
res em suas dúvidas ou 
reclamações, já que nas 
redes sociais o estrago de 
imagem pode ser grande, 
caso haja falta ou inabili-
dade nas respostas.

Quando pensamos em CX 
hoje, já incluímos tudo o 
que é experiência iniciada 
por qualquer tipo de porta 
de entrada digital – sejam 
ferramentas de busca, 
sites, as próprias redes 
sociais e-mails, entre ou-
tros – pela qual os clientes 
tentem se comunicar com 
as companhias. Se eu quero 
orquestrar a jornada desse 
consumidor, não importa 
por onde ele se conecte 
para alcançar informação. 
Eu devo estar lá, pronto 
para atendê-lo. 

As empresas podem con-
duzir este processo ao 
estarem disponíveis nos 
diversos canais, sejam 
digitais já consolidados ou 
no metaverso. É importante 
que elas estejam presentes, 
tenham um ponto de conta-

to no caso do cliente querer 
falar ou consumir em todos 
os ambientes habitados por 
ele. Precisamos estar pron-
tos para ouvir! Por isso, uma 
plataforma de CX deve ter 
capacidade de captar esses 
eventos de necessidade e 
ter mecanismos para res-
ponder ao consumidor. 

Isso pode acontecer tan-
to pela disponibilidade de 
informações relevantes e 
contextualizadas, quanto 
pela interação conversacio-
nal por bots ou pelo aces-
so a um agente humano. 
Essa conectividade deve 
garantir uma comunica-
ção através do meio e do 
formato mais convenientes 
ao cliente. O metaverso é 
mais um desses meios de 
conectividade e interação. 
Neste caso, podemos dizer 
se tratar de um canal super 
digital, no qual o consumo 
tem potencial para ocorrer 
nesse mesmo meio. 

Não é apenas a interação 
que ocorre digitalmente, 
mas o uso do produto e 
do serviço. Isso significa, 
para empresas e para áreas 
responsáveis pelo CX, uma 
necessidade de estender 
o alcance dos canais já 
existentes para chegar ao 
metaverso, ter agentes que 
atendam também nesse 
ambiente.

A jornada dos indivíduos 
no metaverso, assim como 
nos ambientes físico e di-
gital já conhecidos pelas 
empresas, também cria 
eventos de necessidade. 
São esses eventos que as 
tecnologias de CX dispo-
níveis hoje utilizam para 
viabilizar tanto a execução 
quanto a gestão da experi-
ência. Um cliente de uma 
loja de roupas no metaver-
so, pode ter dúvidas, dese-
jar orientação, tanto antes 
quanto depois da compra. 

As interfaces de relacio-
namento, sejam elas aten-
didas por pessoas ou bots, 
interagem por interfaces de 
comunicação dentro desse 
ambiente. Se a experiên-
cia não for satisfatória, o 
cliente terá outras lojas ao 
alcance para prestigiar de 
acordo com sua conveniên-
cia. Assim como no mundo 
físico dos shopping centers, 
a fidelidade também estará 
atrelada à qualidade da 
experiência.

Seja para consumo de 
artefatos ou para vivenciar 
experiências individuais ou 
coletivas, o CX continua a 
acompanhar cada um de 
nós no digital. Continuamos 
sendo humanos e seguimos 
desejando, sentindo e nos 
relacionando como tal no 
metaverso, seja com outras 
pessoas ou com marcas. 
Neste novo universo, as re-
lações construídas seguem 
sendo mais importantes do 
que nunca.

(*) - É Diretora de Soluções 
Avançadas da NICE 

(https://nice.com.br/).

Ingrid Imanishi (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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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: FRANCISCO TALIS JULIÃO DOS SANTOS, profissão: gerente de lan-
chonete, estado civil: solteiro, naturalidade: em Itarema, CE, data-nascimento: 29/06/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Manuel Bastos dos Santos 
e de Francisca dos Santos Julião. A pretendente: DANIELA MARIA DE LIRA, profissão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Feira Grande, AL, data-nascimento: 
19/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Cicero 
de Lira e de Maria Aparecida de Lira.

O pretendente: MAKSIM KOLESHKO, profissão: engenheiro agrimensor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cherepovets, Rússia, data-nascimento: 06/08/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Viktor Koleshko e de Liudmila Koleshko. 
A pretendente: MARIANA DE SOUZA CAVALCANTI, profissão: artista visual, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero de Souza Cavalcanti e de 
Alzenira Almeida Souza.

O pretendente: MAYCON JESUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 28/01/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de Jesus Oliveira e 
de Sandra Rodrigues de Souza Silva. A pretendente: BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUSA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo-SP, São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo de Sousa Filho e de Maria da Guia Oliveira Santos.

O pretendente: EUDIS SANTOS MARQUES, profissão: militar do exercíto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Soares Marques e de 
Hemínia dos Anjos Santos Marques. A pretendente: MARUSA PEREIRA DE SOUZA, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em Boquira, BA, data-nascimento: 
02/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim José 
de Souza e de Joselice Pereira de Souza.

O pretendente: AIRTON RIBEIRO DA COSTA, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Juazeiro, BA, data-nascimento: 27/04/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dário Ribeiro da Costa e de Maria Nize da Costa. A 
pretendente: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, profissão: assistente de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
01/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Deusimar 
Pereira dos Santos e de Marlí Valério dos Santos.

O pretendente: ALEF ANDRADE DA SILVA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 05/01/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de João Severino da Silva Filho e de 
Josenilda Nunes de Andrade. A pretendente: MICAELE BERNARDINO DA SILVA, pro-
fissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 21/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, 
filha de Nelson Bernardino da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DO CARMO SALES, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Ramos de Sales e de Filomena 
Francisco do Carmo. A pretendente: ÉRIKA DA SILVA VANDERLEI, profissão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Ouro Branco, AL, data-nascimento: 15/01/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo da Silva Vanderlei 
e de Rosenilda Alves Ribeiro.

O pretendente: JOÃO LIMA DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santa Mercedes, SP, data-nascimento: 15/08/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Alves da Silva e de Ana 
Lima de Oliveira. A pretendente: MERENÇA VIEIRA DE SÁ, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São João do Piauí, PI, data-nascimento: 11/05/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Vieira de Sá e 
de Helena Ferreira de Sá.

O pretendente: JOSÉ LUÍS DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/10/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bernardo Pereira dos Santos e de Sonia Maria dos 
Santos. A pretendente: YULISA VERNAZA BURITICA, profissão: docente, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Cali, na Colômbia, data-nascimento: 24/10/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celimo Vernaza Ramos e de Maria 
Nereida Buritica Peña.

O pretendente: RUBENS LEVI DE SOUSA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 20/02/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourenço Antonio de Sousa e de Antonia Maria de 
Sousa. A pretendente: WILANA LOPES PEREIRA, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Roque, SP, data-nascimento: 03/05/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pereira Primo Sobrinho e de 
Florisvalda Pereira Lopes.

O pretendente: WEBERTT CARVALHO DE LIMA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 27/03/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eurico Pereira de Lima e 
de Maria das Graças de Carvalho Policarpo de Lima. A pretendente: JAQUELINE ESTE-
FANE MORAES PANTOJA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Breves, PA, data-nascimento: 19/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Moises de Souza Pantoja e de Dilma Silva Moraes.

O pretendente: OSVALDO JOSÉ DA SILVA, profissão: comerciante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Nazarezinho, PB, data-nascimento: 07/09/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José da Silva e de Francisca 
Batista da Conceição. A pretendente: DIANA RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Piripiri, PI, data-nascimento: 07/09/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Rodrigues dos 
Santos Filho e de Rita Maria Alexandrina dos Santos.

O pretendente: DANILO GALVÃO SOUZA, profissão: assistente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 02/05/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Neves Souza e de Jucilene 
Domingos Galvão Souza. A pretendente: PRISCILA ALVES DOS SANTOS, profissão: 
gestora comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em Abreu e Lima, PE, data-
nascimento: 02/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Alves dos Santos e de Joana Francisca de Melo.

O pretendente: JEFFERSON ALONSO GOMES DA SILVA, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 04/09/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro da Silva e de Genilza 
Gomes da Silva. A pretendente: PATRÍCIA SILVA DE JESUS, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo de Jesus e de Sueli da Silva.

O pretendente: ERIK DA SILVA NASCIMENTO, profissão: ajudante de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 10/11/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Nascimento e de 
Simone da Silva Nascimento. A pretendente: JOICE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, profis-
são: analista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Irineu Wilson 
de Oliveira e de Rejiane Siqueira de Oliveira.

O pretendente: ALMIR LOPES DOS SANTOS JÚNIOR, profissão: eletrotécnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Carpina, PE, data-nascimento: 15/01/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Lopes dos Santos e de Lindinalva 
de Souza Santos. A pretendente: FRANCICLEIDE FREIRE PINTO, profissão: promotora 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
28/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de 
Assis Freire Pinto e de Creuza Freire Pinto.

O pretendente: FELIPY PINHEIRO DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 05/01/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Fernando de Oliveira 
e de Zinilda Pinheiro Candido. A pretendente: JESSIA PEREIRA LOPES, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-
nascimento: 02/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Lopes Pereira e de Jeronisa Pereira Lopes.

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: RODRIGO ROGERIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
07/11/1982, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Fernando da Silva e de Ana Maria da Silva; A pretendente: MONA 
MIRELE GRANJA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 15/05/1988, cabeleireira, 
natural de Petrolina - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Evanildo 
Pereira da Silva e de Genileide Granja de Brito.

O pretendente: ÁLEFE AGUILAR LULA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/10/1999, 
auxiliar de açougue, natural de Teixeira de Freitas - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Eli Santos Lula e de Maria Aparecida Pereira Aguilar Lula; A 
pretendente: KAROLINA RODRIGUES SILVESTRE, brasileira, solteira, nascida aos 
11/11/1993, fiscal de mercado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Jacinto Silvestre e de Goreci Rodrigues da Silva.

O pretendente: KLEBER ANSELMO, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/12/1990, 
açougueiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Elza Anselmo; A pretendente: CRISTINA REIS VAZ, brasileira, solteira, nascida aos 
27/05/1985, farmacêutica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Vaz e de Maria da Conceição dos Reis Vaz.

O pretendente: LUCAS LEITE KOGUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/10/1996, 
atuário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Leonel Kogus e de Cirlene Teixeira Leite Kogus; A pretendente: PATRICIA DE FARIAS 
RODRIGUES VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 07/09/1996, musicoterapeuta, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cicero 
Rodrigues Vieira e de Hélia Maria Braz de Farias.

O pretendente: KAUAN PINNA FLORIANO, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/05/1995, 
professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Valdir Ribeiro Floriano e de Maria Eloísa Pinna Floriano; A pretendente: LUTHYGARD 
DRYELLY REIMBERG DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/12/1996, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Nivaldo 
dos Santos e de Andréa da Silva Reimberg.

O pretendente: WELLINGTON GOMES DE SÁ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/10/1987, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jose Luis de Sá e de Lorinete Faustina dos Santos; A pretendente: 
JUCIMARIA DA SILVA SANTANA, brasileira, solteira, nascida aos 11/11/1991, do lar, 
natural de Cansanção - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José da 
Silva Santana e de Maria da Silva Santana.

O pretendente: CELSO GOMES LEITÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/07/1970, 
vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Osvaldo Pereira Leitão e de Leordina Gomes; A pretendente: ANA CRISTINA PEREI-
RA TRINDADE, brasileira, divorciada, nascida aos 10/06/1966, cuidadora de crianças, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcia 
Elisa Trindade.

O pretendente: RUI JACKSON VIDAL DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/06/1990, protético, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Rubens Vidal de Lima e de Tereza Simões da Costa; A pretendente: KARINE 
VIEIRA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 04/03/1994, analista de processo, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Moacir 
dos Santos e de Elizabeth Vieira de Melo Santos.

O pretendente: WILLIAM RICARDO GARCIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/01/1990, analista financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jose Ruiz Garcia Filho e de Zilda Mathias Garcia; A pretendente: 
AMANDA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 19/07/1985, empresária, 
natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rinaldo 
Viana da Silva e de Severina Maria Alves.

O pretendente: GILMAR RIBEIRO CARNEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/04/1991, cozinheiro, natural de Pedro II - PI, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Antonio José Carneiro e de Maria Ribeiro Santana Carneiro; A pretendente: 
JÉSSICA CARVALHO BATISTA ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1994, 
de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Jose Nilton Araujo dos Santos e de Eva Carvalho Batista.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/11/1960, ajudante de pedreiro, natural de João Pessoa - PB, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Sérgio de Almeida e de Maria do Carmo Nascimento de 
Almeida; A pretendente: CLAUDIA CASTELÃO DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 14/05/1971, babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Luiz Castelão de Oliveira e de Terezinha Cardoso de Oliveira.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA PINHEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/03/1992, analista de importação, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Manoel Rodrigues Pinheiro e de Maria Eunice de Lima 
Oliveira; A pretendente: DANIELA PUPA, albanesa, solteira, nascida aos 15/09/1991, 
recepcionista, natural da Albânia, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Agron Pupa e de Adelina Pupa.

O pretendente: FELIPE MOURA ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/12/1990, 
administrador de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Catejeró da Rocha e de Andréa Cristina de Moura da Silva; 
A pretendente: MARINA FERNANDA TAMBORINO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 24/08/1991, assistente administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Jailson de Oliveira e de Elisabeth Tamborino.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE DE FREITAS MOTTA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 12/10/1996, beneficiário loas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Vandir da Motta e de Elaine Vivian de Freitas; A pretendente: 
ELIANE FARIAS GALACHO, brasileira, solteira, nascida aos 06/04/1986, de serviços 
domésticos, natural de São João do Ivaí - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Adão Farias Galacho e de Marisa Duarte Galacho.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: MAIKY PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro civil, nascido em Jaguaquara, BA (Registrado em Irajuba, BA), no dia 28/06/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aurino Almeida dos San-
tos e de Maria de Lourdes Pereira Dos Santos. A pretendente: VALERIA CLEMPECHE, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar, SP, no dia 01/10/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Douglas Clempeche e de Gracilene Clempeche.

O pretendente: THIAGO DA SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profissão policial 
militar, nascido nesta Capital, Guaianases, SP, no dia 19/04/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Pires Santana Filho e de Maria Lucinete 
da Silva Santana. A pretendente: GRAZIELLY DE ANDRADE CARLOS OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão bancária, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 26/02/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Genilson Vitorino de 
Oliveira e de Angelita de Andrade Carlos Oliveira.

O pretendente: GIOVANNI BRUNO DA COSTA NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 24/01/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Jose do Nascimento e de 
Ana Lucia da Costa. A pretendente: JOZIANE LOPES ALVES, estado civil solteira, pro-
fissão gerente financeira, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 05/03/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Juliano Alves 
e de Francisca Leuça Lopes Alves.

O pretendente: JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, (Registrado no Distrito Parelheiros), no dia 
16/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jose Luiz 
Pereira e de Lucia de Fatima Nascimento Pereira. A pretendente: MANOELA DA CRUZ 
MONTEIRO SILVA, estado civil solteira, profissão redatora, nascida em Morro do Chapéu, 
BA, no dia 14/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Messias Monteiro Silva e de Rosária de Fátima Silva da Cruz.

O pretendente: FELIPE JORGE SOUZA, estado civil solteiro, profissão médico, nascido 
em Goiânia, GO, no dia 08/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Marcos Severino de Souza e de Christianne Morais Jorge Souza. A pretenden-
te: STÉFANE ARRUDA MECEDO, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em 
Governador Valadares, MG, no dia 18/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcos Neto de Macedo e de Tereza Maria Arruda Macedo.

O pretendente: EDVALDO SANTOS BONFIM JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
músico, nascido em Pojuca, BA, no dia 08/07/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Santos Bonfim e de Joana Batista Santos 
Bonfim. A pretendente: THAYNARA CAMPOS CAETANO, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Bom Despacho, MG, no dia 06/05/1996, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Delmar José Caetano Meco e de Tatiana 
Campos Mendes Caetano Meco.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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