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Para a maioria dos profissionais de TI, a ameaça de um ataque de 
ransomware é motivo para passar noites em claro. Organizações de 
todos os setores, públicas ou privadas, são vítimas em potencial, se 
não já vitimadas.    

Dez melhores práticas de segurança  
cibernética para combater o ransomware

www.netjen.com.br
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Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Quem consome o seu produto ou serviço? Como esses públicos 
estão sendo afetados pelos constantes desafios socioambientais e 
econômicos? Como você tem direcionado isso em sua estratégia de 
negócio? Está monitorando este impacto a curto, médio e logo prazo? 
Como seu negócio é afetado?  

A estratégia de Valor Compartilhado afeta 
a Sustentabilidade dos negócios?

Nos últimos anos, o mercado de contabilidade tem passado por diversas 
transformações. Segundo pesquisa realizada pelo Capterra, 15% das 
MPEs ainda fazem a contabilidade da empresa em caneta e papel.    

Integração de sistemas aciona a  
transformação digital na contabilidade

Nosso setor de meios de pagamento está entre os mais modernos do 
mundo. A agenda regulatória implementada pelo Banco Central nos últimos 
anos contribuiu e tem contribuído para que o Sistema Financeiro Nacio-
nal continue sendo uma referência positiva ao redor do mundo.     

Brasil e sua excelência nos meios  
de pagamentos

Boggy_CANVA

Como obter êxito na implementação 
do modelo de trabalho híbrido

Ao migrar para o home office 
de um dia para o outro, muita 
gente descobriu que nem 
tudo são flores no trabalho 
exclusivamente remoto. 

Um estudo realizado pela Nespresso 
Professional mostrou os principais 

problemas apontados por 613 profissio-
nais de empresas brasileiras - entre eles, 
a dificuldade de conciliar a rotina com 
as tarefas escolares dos filhos (60%), a 
pouca interação com colegas (42%) e a 
falta de estrutura adequada para trabalhar 
de casa (13%). 

Por outro lado, houve ganhos: 64% dos 
respondentes afirmaram estar passando 
mais tempo com a família; 52%, praticando 
mais atividades físicas; e 46% relataram 
ter ganhado cerca de duas horas livres 
por dia com o fim dos deslocamentos até 
o escritório. 

Não à toa, o trabalho híbrido se tornou 
uma opção desejável para boa parte 
das pessoas - e o sistema atrai também 
as empresas, que querem aumentar o 
engajamento e a colaboração entre fun-
cionários, sem perder as vantagens do 
esquema remoto. 

"Para as empresas, a principal vantagem 
foi a redução de custos. Mas os executivos 
também perceberam outros pontos positi-
vos, como a possibilidade de contratar co-
laboradores que morem em outras regiões 
geográficas", diz Fernando Gorguet, Head 
de Global Sales da plataforma de gestão 
do workplace Deskbee. "Outra vantagem 
é a redução da pegada de carbono; algo 
que chama atenção em um mundo onde 
os consumidores estão mais atentos à 
sustentabilidade das empresas".

Mas, claro, a adoção do trabalho híbrido 
só deve acontecer quando de fato fizer sen-
tido para a empresa e seus funcionários. "O 
primeiro passo é entender que este novo 
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modelo não deve ser uma réplica contro-
lada do anterior: é uma oportunidade para 
implementar um novo sistema baseado nas 
preferências e, principalmente, naquilo 
que tem valor para cada um", aponta Mário 
Verdi, CEO da Deskbee. 

"Para que o escritório híbrido funcione, 
é essencial organizar de modo estratégico 
e cuidadoso a migração para o modelo". 
Perguntamos aos especialistas da Desk-
bee quais são os passos essenciais para 
organizar a implementação do modelo 
nas empresas. Confira:

1. - Olhar para dentro  -  Entenda a 
cultura da empresa, do que ela precisa, 
e quais são exatamente os motivos para 
a adoção do modelo híbrido. O que a 
organização procura alcançar com esse 
sistema? Nesse contexto, quais são as 
prioridades da companhia? Faça também 
um levantamento dos pontos cruciais do 
seu negócio: o que é preciso para o pleno 
funcionamento da operação?

2. - Valorizar (de verdade) as opini-
ões dos colaboradores  -  O que beneficia 
uma pessoa pode não beneficiar outra. 
Por isso, ouça seus colaboradores para 
compreender o que está acontecendo, e 
trate cada um de maneira individual. Faça 
pesquisas, escute as diferentes realidades 
e entenda como isso deve afetar as rotinas 
no modelo híbrido. 

É fundamental saber se os funcionários 
se sentem seguros em sair de casa e es-
tar no ambiente de trabalho, e quais os 
motivos das respostas de cada um, tanto 
positivas quanto negativas.

3. - Definir estratégias de transi-
ção  -  Estabeleça normas e regras que 
respondam perguntas como "quais grupos 
de usuários poderão acessar quais áreas 
da empresa?" ou "quantas vezes e por 
quanto tempo as reservas de espaços no 
escritório físico poderão ser feitas?". Seja 
detalhista: isso ajuda a adaptar o espaço 
às pessoas ou à estratégia da empresa. 

Leve em conta possíveis expansões 
ou mudanças no retorno ao escritório; 
e não dispense a ajuda de profissionais 
especializados em espaços corporativos, 
atentos às novas configurações de design e 
layout. Invista em tecnologias para gestão 
do workplace e de pessoas, e incentive os 
funcionários a adotá-las.

4. - Começar com cautela  -  Mesmo 
após coletar todos os dados necessários e 
definir a estratégia de adoção do modelo, o 
ideal é começar devagar: faça um retorno 
escalonado, onde os colaboradores podem 
voltar aos poucos e sem obrigatoriedade. 

Utilize a experiência dos funcionários 
que estão voltando como ferramenta e 
fonte de dados para aprimorar ainda mais 
o sistema. O híbrido é isso: ter flexibili-
dade, pensar fora da caixa e confiar nas 
pessoas.  - Fonte e outras informações, 
acesse: (https://deskbee.co/br/). 

Começa a pré-venda do BMW iX3 M Sport 
O futuro elétrico e conectado da BMW está cada vez mais 

presente no portfólio atual da marca. Desta vez, a novidade é 
o BMW iX3 M Sport, versão 100% eletrificada do já consagrado 
X3, com o apelo esportivo tradicional das versões M Sport. Com 
até 460km de autonomia e custando R$ 475.950, o SAV chega 
para ser o quarto modelo do BMW Group completamente mo-
vido a energia elétrica e já está em pré-venda em toda rede de 
concessionárias da marca no Brasil. Importado da China, onde 
é produzido nas instalações da joint venture BMW Brilliance 
Automotive, o motor elétrico, posicionado no eixo traseiro, rende 
286cv (210kW) de potência e torque máximo de 400Nm. Com 
esse conjunto, o iX3 acelera de 0 a 100km/h em 6,8 segundos e 
tem velocidade máxima limitada a 180km/h.   Leia a coluna 
completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: bmwdobrasil

Radar Agtech Brasil 2022 amplia período 
para cadastramento de startups

@Startups que atuam no setor agropecuário ganharam a am-
pliação do prazo para se cadastrar no maior mapeamento de 

empresas de base tecnológica do setor, o Radar Agtech Brasil. 
As inscrições para a edição 2022 do Radar foram estendidas 
até o dia 19 de junho e podem ser feitas gratuitamente pelo 
endereço https://bit.ly/radaragtech. O Radar é a principal fonte 
de informações para quem quer conhecer um panorama das 
agtechs brasileiras e o cadastramento confere maior visibilidade 
para essas empresas, junto a empreendedores de ecossistemas 
locais e internacionais. O mapeamento é feito pela Embrapa 
com a SP Ventures e a Homo Ludens Research& Consulting.   

  Leia a coluna completa na página 6
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MARKETING 
PESSOAL: UM 
ALIADO DOS 
CONTADORES

    Leia na página 4

REPUTAÇÃO DA IMAGEM

Consumo das famílias
O consumo das famílias teve alta 

de 7,37% em abril na comparação 
com o mesmo mês de 2021, segundo 
levantamento da Abras. Nos primeiros 
quatro meses, o consumo registrou alta 
de 2,5% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Segundo Marcio Milan, 
da Abras, os resultados indicam que há 
crescimento consistente do consumo 
nesta primeira parte do ano. Em com-
paração com março, a expansão do 
consumo em abril ficou 4,2% (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/marketing-pessoal-um-aliado-dos-contadores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-06-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-06-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/integracao-de-sistemas-aciona-a-transformacao-digital-na-contabilidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasil-e-sua-excelencia-nos-meios-de-pagamentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/10-melhores-praticas-de-seguranca-cibernetica-para-combater-o-ransomware/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-estrategia-de-valor-compartilhado-afeta-a-sustentabilidade-dos-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/qual-o-valor-que-voce-agrega-para-o-seu-cliente/?swcfpc=1


A importância dos 
conectores elétricos 

e sua evolução

Por ser um setor 
estratégico para o 
desenvolvimento 
econômico do país, o 
setor de distribuição 
de energia necessita 
de atualização e 
inovação constantes

Também pelo fato 
de ter relevância no 
próprio bem-estar da 

população e nas questões 
de segurança pública, pois 
é consenso que locais mais 
iluminados tendem a ser 
mais seguros. Neste univer-
so, os conectores elétricos 
exercem papel fundamental 
para uma boa instalação. 

Não é à toa que as cone-
xões elétricas receberam 
especial atenção das normas 
brasileiras de instalações 
elétricas em baixa tensão: 
a ABNT NBR 5410:20041 
dedicou o subitem 6.2.8 
para elas. 

O tópico salienta que “as 
conexões de condutores 
entre si e com outros com-
ponentes da instalação de-
vem garantir continuidade 
elétrica durável, adequada 
suportabilidade mecânica 
e adequada proteção me-
cânica”. As conexões são 
imprescindíveis para que 
não existam pontos com 
mau contato na instalação, 
gerando insegurança e des-
perdício de energia através 
do calor. 

O mau contato também 
provoca queda de tensão, 
avariando o funcionamento 
dos equipamentos eletro-
eletrônicos alimentados 
pela instalação. Conectores 
elétricos também podem 
influenciar na manutenção 
de uma instalação elétrica, 
possibilitando unir ou sepa-
rar fios e cabos com rapidez 
e precisão. 

Conectores de baixa qua-
lidade possuem baixa resis-
tência mecânica e não têm 
performance elétrica para 
garantir a continuidade da 
rede, mesmo que visual-
mente indiquem o contrá-
rio. Em sua vida útil, uma 
conexão elétrica enfrenta 
contrações e dilatações 
por conta da exposição a 
variações de temperatura. 
E, mesmo não aparentes, 
podem sofrer esforços me-
cânicos em razão da tração 
ou do peso de outros cabos, 
ou pela utilização incorreta 
de ferramentas. 

Por esses motivos, utilizar 
conectores inadequados 

pode ocasionar acidentes, 
incêndios e comprometer 
o funcionamento dos equi-
pamentos, gerando grandes 
prejuízos. Infelizmente, 
itens de infraestrutura são 
subvalorizados no Brasil. É 
com o uso de peças, como 
canaletas, abraçadeiras, 
prensa-cabos e conectores, 
que se garante a segurança 
da instalação, dos processos 
e dos trabalhadores. 

Estes itens são cruciais 
para a instalação, manu-
tenção ou inspeção de cir-
cuitos elétricos. A atenção 
dedicada aos equipamentos 
eletroeletrônicos também 
deve ser direcionada à infra-
estrutura, porque os primei-
ros dependem da segunda. 
Conectores modernos são 
feitos de materiais de qua-
lidade e desenho eficiente. 

Eles permitem que a in-
tervenção na instalação seja 
promovida de maneira rápi-
da e com poucos riscos. Uma 
importante característica 
do mercado de conectores é 
que independentemente do 
modelo ou aplicação, prati-
camente todas as linhas de 
conectores têm apresen-
tado evolução tecnológica 
ao longo dos últimos anos, 
atendendo às demandas de 
clientes de todas as áreas.

No momento atual, tem 
aumentado o consumo de 
conectores voltados à ilu-
minação a LED. Para esse 
mercado, o maior desafio 
está na miniaturização dos 
conectores, a fim de que 
eles atendam às aplicações 
a LED, passando também a 
ser utilizados em outras ins-
talações. No setor de redes 
de distribuição de energia 
aérea, a tendência são os 
conectores de perfuração 
do isolante. Isso porque as 
novas redes são isoladas na 
baixa tensão e protegidas na 
média tensão.

Do ponto de vista tec-
nológico, é cada vez mais 
fácil encontrar no Brasil o 
que há de mais moderno 
globalmente. Mas ainda há 
bastante espaço para se 
avançar no país. 

Não deixar de investir no 
desenvolvimento de siste-
mas e produtos é o caminho 
a ser trilhado, pois empresas 
não se cansam de buscar 
mais processos e produtos 
que proporcionem redução 
no consumo de energia e o 
aperfeiçoamento da mão 
obra.

(*) -É economista e gerente geral da 
KRJ, especializada em conexões 

elétricas (www.krj.com.br).

Marcelo Mendes (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira 09 de junho de 20222

Inflação medida pelo 
IGP-DI fica em 0,69%

O Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-
DI), calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), teve 
inflação de 0,69% em maio 
deste ano. A taxa é superior 
à registrada no mês ante-
rior (0,41%), mas inferior à 
observada em maio de 2021 
(3,40%). Com o resultado, 
o índice acumula taxa de 
10,56% em 12 meses, menos 
do que um terço daquela 
apurada em maio de 2021 
(36,53%).

O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo (IPA), que analisa 
o atacado, subiu de 0,19% em 
abril para 0,55% em maio, 
enquanto o Índice Nacional de 
Custo da Construção (INCC) 
passou de 0,95% para 2,28%. 
Por outro lado, o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC), 
que mede o varejo, teve queda 
na taxa de inflação, ao passar 
de 1,08% em abril para 0,50% 
em maio (ABr).

O reconhecimento de assinaturas já 
pode ser feito digitalmente em Cartórios 
de Notas. A novidade permite ao cidadão 
encaminhar digitalmente um documento 
para o Tabelionato – pela plataforma e-Not 
Assina e assiná-lo eletronicamente, ter a 
sua assinatura reconhecida pelo tabelião e, 
em seguida, remeter o documento digital 
para os destinatários finais.

O lançamento completa a migração total 
dos atos notariais para o meio eletrônico, 
iniciada em maio de 2020 com a publicação 
do Provimento nº 100 do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), e que já permite 
a prática de diversos serviços de forma 
online pela plataforma e-Notariado, como 
as escrituras públicas de compra e venda 
de imóveis, doação, partilha, inventário, 
união estável, entre outras, além de atos 
como procurações, testamentos, apostila-
mentos e autenticações de documentos, 
que já totalizam quase 24 mil atos digitais 
no estado.

Renato Vilarnovo, o presidente do Colé-
gio Notarial do Brasil, afirma que o serviço 
traz facilidade, agilidade e comodidade 
para os usuários. “São estas as contribui-
ções e diferenciais que o e-Not Assina 
traz para os usuários que precisam ter 
segurança jurídica no reconhecimento da 

assinatura em seus atos pessoais e patri-
moniais, que agora pode ser feito de forma 
totalmente online e eletrônica”.

Renato ainda informou que os usuários 
podem optar por ir até um Cartório de 
Notas e ter a assinatura reconhecida 
pelo tabelião ou fazê-lo pela plataforma 
e “a partir dela, já remeter o documen-
to digital para os destinatários finais”, 
completa o presidente. Para realizar o 
reconhecimento de assinatura de forma 
eletrônica, o usuário deverá possuir um 
certificado digital notarizado — que pode 
ser emitido gratuitamente pela platafor-
ma e-Notariado, procedimento no qual o 
tabelião fará a identificação do cidadão e 
o vinculará àquele certificado, que terá 
validade de três anos.

De posse deste certificado, será possível 
acessar a plataforma e-Not Assina, enviar 
o documento que necessita ter a assina-
tura reconhecida, indicar quais são as 
pessoas que precisam assiná-lo, realizar a 
assinatura de forma eletrônica e remeter 
o documento ao destinatário final, em um 
serviço que levará poucos minutos e terá 
o mesmo preço que o ato físico, feito no 
balcão dos Cartórios e que é tabelado por 
lei estadual em cada um dos Estados do 
país. Fonte: (diariodorio.com).

O futuro da contabilidade 
é, sem dúvidas, digital, com 
a área financeira assumindo 
um papel cada vez mais 
estratégico nas empresas. 
Quem investir o quanto 
antes na automação de pro-
cessos certamente sairá na 
frente dos concorrentes ao 
imprimir mais inteligência 
aos negócios. Isso porque 
as plataformas de gestão 
financeira permitem a ave-
riguação das informações 
em tempo real e trazem 
agilidade e precisão. 

Assim, as empresas po-
dem extrair percepções 
confiáveis sobre os dados 
de uma única fonte e libe-
rar recursos humanos para 
realizar tarefas estratégicas 
que agreguem valor. Essa é 
a avaliação de João Mano, 
COO e cofundador da pla-
taforma SaaS de gestão de 
performance corporativa 
Accountfy, que elenca a 
seguir cinco vantagens de 
automatizar as atividades 
financeiras da empresa, 
deixando de lado as pla-
nilhas:
 1) Mais transparência 

com as demonstra-
ções financeiras 
- Cada vez mais o dia 
a dia das empresas 
requer governança 
corporativa na prá-
tica, e ela precisa 
ser apresentada de 
forma transparente 
aos investidores. Não 
basta mais mostrar 
certificações de com-
pliance: é necessário 
deixar claro como 
isso é aplicado nas 
suas demonstrações 
financeiras. Siste-
mas automatizados 
fazem isso de forma 
padronizada e sem 
armadilhas.

 2) Redução de mais 

As plataformas de gestão financeira permitem a averiguação 
das informações em tempo real.

Ter um braço digital é 
hoje um passo obri-
gatório para qualquer 

negócio. Mas a questão 
de como fazer ainda é um 
problema. O empreendedor 
precisa ter um domínio, 
e-mail, forte segurança no 
seu sistema e um meio de 
utilizar a nuvem. 

Essa trajetória muitas 
vezes pode não ser simples. 
Raquel Dalastti, head de 
produtos na Locaweb, em-
presa que passou de 400 
mil clientes em 2019 para 
600 mil em 2021, ressalta 
que estes cinco passos são 
hoje uma “uma condição 
básica de sobrevivência 
para qualquer negócio”. Mas 
como você, que está criando 
a sua empresa ou que tem 
há anos um negócio apenas 
físico, consegue efetuar essa 
jornada para o digital de 
maneira assertiva? 

Confira as cinco soluções 
que irão ajudar a sua em-
presa a fazer sucesso online.
 1) Registro de domínio 

- Primeiro passo (e um 
dos mais importantes) 
para ter um site e co-
meçar a sua presença 
online. O registro de 
domínio é como a pa-
tente do seu endereço 
web. Nele você registra 
o nome que quer para o 
seu negócio, como por 
exemplo lojadojoão.
com.br. Fique atento 

Cinco ferramentas 
para o empreendedor fazer 

a jornada digital
O número de novas micros e pequenas empresas abertas em 2021 foi o maior desde 2018. De acordo 
com dados do governo federal, somente em 2021 foram 3.782.437 novas empresas

panhas de marketing 
ou formalizar algum 
pedido. Um endere-
ço próprio também 
transmite ao potencial 
cliente seriedade e 
credibilidade.

 5) Virtual Private Ser-
ver (VPS) - Os servi-
dores privados virtuais 
são um ótimo recurso 
para passar para nu-
vem serviços que antes 
eram armazenados e 
distribuídos em um 
servidor próprio den-
tro da empresa. Ele 
oferece mais agilidade 
para programar com 
um baixo custo e pos-
sibilidade de acesso 
em todo o país com 
baixa latência. Com 
ele o desenvolvedor 
tem liberdade de criar 
o seu ambiente do zero 
ou usar uma interface 
pré programada.

  “Com uma boa es-
trutura online o seu 
negócio tem muito 
mais chances de su-
cesso neste mercado 
extremamente com-
petitivo que vivemos. 
E a Locaweb tem uma 
série de produtos 
para ajudar PMEs a 
prosperar no meio 
digital”, finaliza Ra-
quel. - Fonte e outras 
informações: (www.
locaweb.com.br).

É preciso ter domínio, e-mail, forte segurança no seu sistema e 
um meio de utilizar a nuvem.
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aqui ao período de 
renovação para não 
perder o seu registro.

 2) Criação/Hospeda-
gem de site - É o 
cartão de visita do seu 
negócio. Onde os seus 
potenciais clientes vão 
encontrar mais infor-
mações sobre os seus 
produtos ou serviços. 
Um site com um bom 
design e uma URL pró-
pria passa credibilida-
de para a sua empresa. 
Vale também mencio-
nar a importância da 
usabilidade. Afinal, 
ninguém tem paciência 
para navegar em uma 
aplicação que trava 
ou que as informações 
estão distribuídas de 
uma maneira confusa, 
não é mesmo?

 3) SSL - Não somente 
ter um site disponível, 
é preciso que ele seja 
seguro. O SSL (Se-
cure Socket Layer) 
possibilita um nível 
maior de segurança, 
fazendo com que as 
informações trafega-
das em seu endereço 
sejam criptografadas, 
impossibilitando que 
sejam utilizadas por 
hackers.

 4) Email - Ainda que hoje 
muitos contatos sejam 
feitos por serviços de 
mensagem instantâ-
nea, como WhatsApp 
e Telegram, o email 
ainda é extremamente 
relevante para os ne-
gócios, uma maneira 
de fazer um primeiro 
contato, realizar cam-

Cartórios de Notas lançam o ‘e-Not Assina’

Os benefícios de uma plataforma 
digitalizada de gestão financeira

de 10h mensais em 
processos contábeis 
- Antes, tudo que re-
queria programação de 
funções, cruzamento 
de planilhas ou resgate 
de outros arquivos, 
agora pode ser feito de 
forma muito mais sim-
ples, segura e confiável 
utilizando o processo 
de automatização.

 3) Previsibilidade de 
curto e médio pra-
zo - O impacto da Co-
vid-19 nas finanças das 
empresas acabou com 
o paradigma de que 
“o budget semestral/
anual é o que deve ser 
visto e considerado”. 

  As despesas periféricas 
e o fluxo de caixa do 
dia a dia foram dura-
mente impactados com 
uma série de custos 
imprevistos, que, ao 
não serem levados em 
consideração, afetam 
de forma categórica 
a previsão orçamen-
tária das companhias, 
inviabilizando projetos 
e até mesmo a gestão 
de equipes. 

  A plataforma de ges-
tão financeira permite 
isso em tempo real, de 
forma rápida, prática e 

sem sobressaltos.
 4) Facilidade de con-

solidação de da-
dos para audito-
rias - processos de 
auditoria podem ser 
longos, solicitar itens 
que não são acessa-
dos no dia a dia, e 
complicar a certifica-
ção e recertificação. 
Automatizando os 
processos contábeis, 
as demonstrações 
ficam padronizadas 
e claras, garantindo 
mais credibilidade 
ao processo junto aos 
auditores.

 5) Precisão na ava-
liação das diferen-
tes áreas x budget 
aplicado - Com uma 
plataforma de gestão 
financeira é possí-
vel considerar outras 
áreas da empresa 
e seus orçamentos 
para fazer um plane-
jamento integrado, 
em tempo real. Isso 
permite acompanhar 
e analisar a estratégia 
da empresa em inter-
valos mais curtos. 

Fonte e outras informa-
ções: (https://www.accou-
ntfy.com/).
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Imobiliária Santa Therezinha S.A.
C.N.P.J./M.F. 61.530.200/0001-40

Demonstrações Financeiras para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Ficamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação. 

São Paulo, 09 de maio de 2022. A Administração
Balanços Patrimoniais 2021 2020

Ativo/Circulante 4.151.839 996.940
  Caixa e equivalentes de caixa 792.124 470.103
  Contas a receber de clientes 45.170 505.977
  Adiantamentos a empregados 5.820 –
  Créditos diversos 23.960 19.418
  Impostos a recuperar 20.150 42
  Imóveis a comercializar - estoque 3.264.116 –
  Despesas antecipadas 499 1.400
 Não Circulante 4.965.519 3.874.923
  Créditos diversos 4.722.593 321.359
  Propriedades para investimento – 3.186.678
  Imobilizado 242.926 366.886
  Intangíveis – –
Total do Ativo 9.117.358 4.871.863

Balanços Patrimoniais 2021 2020
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 3.161.733 2.928.887
  Fornecedores 64.602 33.534
  Obrigações trabalhistas 243.728 259.622
  Obrigações tributárias 188.371 134.331
  Débitos com partes relacionadas 2.665.031 2.501.400
 Não Circulante 16.274.395 11.234.639
  Débitos diversos 405.711 321.359
  Débitos com partes relacionadas 15.868.684 10.913.280
 Patrimônio Líquido negativo (10.318.770) (9.291.663)
  Capital social 5.082.360 5.082.360
  Prejuízos acumulados (15.401.130) (14.374.023)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 9.117.358 4.871.863

Demonstrações dos Resultados 2021 2020
Receita operacional líquida 3.682.805 5.391.164
Receitas (Despesas) Operacionais
 Despesas gerais e administrativas (2.959.998) (5.303.025)
 Despesas com imóveis (3.404.884) (3.094.778)
 Depreciações e amortizações (50.294) (336.097)
 Outras receitas operacionais 3.067.550 1.862.564
Prejuízo (Lucro) Operacional 335.178 (1.480.172)
  Receitas financeiras 165.180 76.281
  Despesas financeiras (1.037.554) (684.832)
Prejuízo (Lucro) antes do IR e CS (537.196) (2.088.723)
  Imposto de renda e contribuição social (489.911) (615.120)
Prejuízo (Lucro) Líquido do Exercício (1.027.107) (2.703.843)
Prejuízo (lucro) líquido por ação (0,9943) (2,6175)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020
Lucro/Prejuízo Líquido do Período
Prejuízo líquido do período (1.027.107) (2.703.843)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período
 com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 50.294 336.097
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa – –
 Provisão para contingências – (97.902)
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes 460.807 7.415
 Adiantamentos a fornecedores – –
 Adiantamentos a empregados (5.820) 2.303
 Créditos diversos (4.405.777) (65.582)
 Impostos a recuperar (20.108) 142
 Estoques de imóveis (3.264.116) –
 Despesas antecipadas 902 8.445
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 31.068 (78.886)
 Obrigações trabalhistas (15.894) (337.921)
 Obrigações tributárias 54.039 (82.595)
 Débitos diversos 84.352 53.936
 Débitos com partes relacionadas 5.119.035 3.255.753
Caixa líquido aplicado nas atividades
 operacionais (2.938.323) 297.362
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição/Baixa de ativos imobilizado
  e intangível 3.260.344 –
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento 3.260.344 –
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Adiant. Fut. Aum. de capital - AFAC – –
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento – –
Aumento Líquido do Saldo de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 322.021 297.362
Caixa e Equivalentes de Caixa
 No início do período 470.103 172.741
 No fim do período 792.124 470.103
Aumento Líquido do Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa 322.021 297.362

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Prejuízos Patrimônio
social acumulados líquido

Saldo em 31/12/2019 5.082.360 (11.670.180) (6.587.820)
 Prejuízo líquido do período – (2.703.843) (2.703.843)
Saldo em 31/12/2020 5.082.360 (14.374.023) (9.291.663)
 Prejuízo líquido do período – (1.027.107) (1.027.107)
Saldo em 31/12/2021 5.082.360 (15.401.130) (10.318.770)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Imobiliária Santa Therezinha S.A. 
(Companhia) é uma sociedade por ações de capital fechado e foi 
constituída em 05 de junho de 1951, tendo por objetivo principal: a) 
administração de bens imóveis urbanos e rurais, próprios ou de 
terceiros; b) compra e venda de imóveis em geral; c) loteamento e 
vendas de terrenos e construções por conta própria ou de terceiros; 
d) corretagens, comissões, ou representações por conta própria ou 
de terceiros; e e) participações em outras empresas, outros negócios 
subsidiários ou afins, que interessem à sociedade, a critério da Diretoria 
e da Assembleia Geral. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis: As demonstrações contábeis da Companhia findas em 31 
de dezembro de 2021 e de 2020 foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias 
Empresas, conforme pronunciamento NBC TG 1.000 (R1), emitido 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto se 
indicado de outra forma. 3. Principais práticas contábeis: O resumo 
das principais políticas contábeis adotadas pelo grupo é como segue: 
a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em 
conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com 
risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações 
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na 
categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 
b) Contas a receber de clientes: São apresentadas aos valores de 
realização, o qual é representado pelo valor da prestação no momento 
inicial, acrescidos de juros, multas e variações monetárias decorrentes 
do atraso no pagamento pelos clientes. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa tem sido constituída pela Administração, em 

montantes suficientes para acobertar as perdas previstas com contas 
a receber. c) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação 
ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros 
incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos 
quando aplicável. A depreciação dos bens é calculada pelo método 
linear. d) Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente 
são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, 
posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do 
valor recuperável, quando aplicável. e) Reconhecimento da receita: 
As receitas de aluguéis de imóveis próprios são computadas no 
resultado do exercício, pelo regime de competência, no período da 
vigência dos contratos de locação. As receitas da administração 
de imóveis de terceiros são calculadas à taxa de 5%, com base nos 
aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, também pelo 
regime de competência. f) Apuração do resultado: O resultado das 
operações (receitas e despesas) é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência dos exercícios. 4. Patrimônio 
líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 o capital social 
da Companhia monta R$ 5.082.360, representado por 1.033.000 
ações ordinárias nominativas. b) Reserva legal: A reserva legal é 
constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, 
até atingir o limite de 20% do capital social. c) Reservas de lucros: 
Corresponde ao lucro remanescente, após a destinação para reserva 
legal, compensação de prejuízos e a distribuição dos dividendos. 
d) Prejuízos acumulados: Conforme determina o artigo 189 da Lei 
6.404/76, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido 
pelos lucros acumulados, reservas de lucros e pela reserva legal. O 
prejuízo apurado no exercício foi de R$ 1.027.106,89 imputado à conta 
de prejuízos acumulados. 5. Instrumentos financeiros: A Companhia 
participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas 
necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito. 
6. Outras informações: A Companhia adota política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade.

Diretoria
Pedro Chamma Cajado
Diretor Vice-Presidente

Maria Izabel Chamma Daura Abdo
Diretora Presidente

Denis Cristiano Kim
Contador CRC 1SP 226.726/O-9

BANCO CIFRA S.A.
CNPJ/ME 62.421.979/0001-29 - NIRE 35300036646

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 02 dias do mês de março de 2022, às 10 horas, na sede social do 
BANCO CIFRA S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 2, 10° andar, Condo-
mínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Compa-
nhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto 
no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da 
Companhia, Banco BMG S.A. (“Banco BMG”). 3. MESA: Os trabalhos foram presididos por Flávio Pentagna Guima-
rães Neto e secretariados por Eduardo Mazon. 4. ORDEM DO DIA: (i) conhecimento do pedido de renúncia apresen-
tado Sr. MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, por-
tador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96 ao cargo de Di-
retor Sem Designação Específi ca da Companhia; (ii) eleição do Sr. CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA ao car-
go de Diretor Sem Designação Específi ca da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos que forem 
eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023; e (iii) ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia. 5. DELI-
BERAÇÕES: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restri-
ções ou reservas, o que segue: 5.1. Conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. MARCO ANTONIO ANTU-
NES, acima qualifi cado, ao cargo de Diretor Sem Designação Específi ca da Companhia, nos termos da carta de renún-
cia entregue à Companhia em 02 de março de 2022 e arquivada na sede social. 5.2. Aprovar a eleição do Sr. CARLOS 
ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-
30, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, para o cargo 
de Diretor sem Designação Específi ca da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a Assembleia Geral Ordiná-
ria que deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro 
de 2022, permanecendo em seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 5.2.1. O Diretor eleito, acima qualifi cado, de-
clarara que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, 
fé pública ou a propriedade e declarara, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento 
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central 
do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. 5.2.2. A efi cácia da deliberação aprovada no item 
5.2 acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil e o Diretor eleito tomará 
posse em seu cargo somente após tal homologação. 5.3. Ratifi car a composição da Diretoria, a saber: (i) ANA KARI-
NA BORTONI DIAS, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 
605.649.701.15, na qualidade de Diretora Presidente; (ii) EDUARDO MAZON, brasileiro, casado, bacharel em 
ciência da computação, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de 
identidade RG n° 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem De-
signação Específi ca; e (iii) FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empre-
sas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade RG n° MG 
-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem Designação Es-
pecífi ca; e (iv) CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, re-
sidente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 
007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, após homologação do Banco Central do Brasil, na 
qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Jusceli-
no Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Concei-
ção, com prazo de mandato unifi cado de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de de-
zembro de 2022, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada con-
forme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente; e Eduardo Mazon - 
Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Flavio Pentagna Guimarães Neto e Eduardo Mazon). Confere 
com a original lavrada em livro próprio. FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO - Presidente; EDUARDO MAZON 
- Secretário. JUCESP nº 280.656/22-1 em 02.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 -

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 28 de abril de 2022, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º
andar, conj. 153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando mais da metade
do capital social, conforme assinaturas apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a
Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais publicados
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias nos dias 19, 20 e 21 de
abril 2022. Composição da Mesa: Presidente: André Petrich Mellão, Secretário: Marcos Mellão
Alves de Lima. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e
deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, publicadas na forma da lei; (b) destinação do resultado do exercício
referido em “a” supra; e (c) eleição dos membros da diretoria. Deliberações Tomadas por
Unanimidade de Voto dos Presentes:  (a) com abstenção dos legalmente impedidos, foram
aprovadas as demonstrações financeiras e os demais documentos da administração da Companhia
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) tendo em vista o resultado do
exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “b” da ordem do dia; e (c) reeleitos para os
cargos da Diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2025:
Diretor “A”: André Petrich Mellão, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de
identidade RG nº 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 064.858.628-62; Diretor “B”: Maria
Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade
RG nº 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 076.200.608-04; e Diretor “C”: Marcos Mellão
Alves de Lima, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
nº 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 256.587.998-99; e Frederico Mellão Alves de Lima,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.544.218-4
SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 282.688.298-85, todos domiciliados nesta Capital, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conj. 153, CEP: 01451-905, os quais tomam posse nesta data mediante
assinatura dos respectivos termos de posse anexos, nos quais constam as declarações exigidas por lei.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos,
suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e
achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. Presidente da Mesa: André
Petrich Mellão, Secretário: Marcos Mellão Alves de Lima. Acionistas: E. Mellão Participações
Ltda. p. André Petrich Mellão, Eduardo Cunha Bueno Mellão, R. Mellão Participações Ltda. p.
Gabriela Mellão Alves de Lima, Renata Cunha Bueno Mellão, André Petrich Mellão, Renata de
Tomasi Mellão p.p. André Petrich Mellão, Sérgio Mellão Figueiredo, Maria Eudóxia Mellão Figueiredo
Atkins, Marcos Mellão Alves de Lima p. Gabriela Mellão Alves de Lima, Gabriela Mellão Alves de
Lima, Frederico Mellão Alves de Lima p. Gabriela Mellão Alves de Lima, SPM Participações S.A.
p. Marcos Mellão Alves de Lima e Frederico Mellão Alves de Lima. Certificamos que a presente ata
confere com o original lavrado em livro próprio. JUCESP sob nº 279.478/22-7 em sessão de 01.06.2022.

SPM Participações S.A.
CNPJ Nº 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 28 de abril de 2022, às 10:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, 15º andar,
conj. 153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social
conforme assinaturas apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral
Ordinária, observadas as formalidades de convocação, conforme editais publicados no jornal Empresas e
Negócios, nos dias 19, 20 e 21 abril de 2022. Composição da Mesa: Presidente: Maria Eudóxia Mellão
Figueiredo Atkins, Secretário: Frederico Mellão Alves de Lima. Ordem do Dia: (1) prestação de contas
dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas na forma da lei; (2)
destinação do resultado do exercício; (3) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos
administradores; (4) eleição dos membros do Conselho de Administração. Deliberações Tomadas por
Unanimidade de Votos dos Presentes: (1) aprovados, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos
legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (2) aprovada,
sem emendas ou ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido do período findo em 31 de dezembro
de 2021, no montante de R$ 35.029.667,56 (trinta e cinco milhões, vinte e nove mil e seiscentos e sessenta
e sete reais e cinquenta e seis centavos), da seguinte forma: a) R$ 1.751.483,38 (um milhão, setecentos e
cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 5% do
lucro líquido, destinados à reserva legal; b) R$ 5.254.450,13 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro
mil, quatrocentos e cinquenta reais e treze centavos), correspondentes a 15% do lucro líquido, destinados
ao fundo de reserva a que se refere a alínea “c” do artigo 19 do Estatuto Social; c) R$ 8.604.750,00 (oito
milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), destinados ao pagamento de dividendos aos
acionistas, a serem pagos ao longo do exercício, até 31 de dezembro de 2022, à medida em que houver
disponibilidade de caixa, a critério da Diretoria; e d) R$ 19.418.984,05 (dezenove milhões, quatrocentos e
dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) destinados à Reserva Especial de Lucros;
(3) a remuneração anual global dos administradores permanecerá inalterada e de acordo com a Ata de
Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2021; e (4) eleitos para ocupar os
cargos de membros do Conselho de Administração, para um mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia
Geral Ordinária de 2025, Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 2.425.564-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 011.092.438-04, domiciliado
em 39 CL 2081, Camino del Golf, Maldonado, Uruguai, André Petrich Mellão, brasileiro, divorciado,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
064.858.628-62, Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada, advogada, portadora da
cédula de identidade RG nº 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 076.200.608-04, Marcos
Mellão Alves de Lima, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade
RG nº 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 256.587.998-99, Frederico Mellão Alves de Lima,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.544.218-4 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob nº 282.688.298-85, Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, brasileira,
divorciada, decoradora, portadora da cédula de identidade RG nº 2.425.561-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF
sob nº 814.247.958-34, e Renata Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, economista, portadora da
cédula de identidade RG nº 2.425.563-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 524.062.108-04, domiciliados
nesta Capital, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conj. 153, Jardim
Paulistano, CEP 01451-905, os quais tomam posse nesta data mediante assinatura dos respectivos termos
de posse anexos, nos quais constam as declarações exigidas por lei. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a assembleia pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os
acionistas presentes. Presidente da Mesa: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins , Secretário:
Frederico Mellão Alves de Lima. Acionistas: Renata da Cunha Bueno Mellão p.p. Maria Eudoxia
Mellão Figueiredo Atkins e Marcos Mellão Alves de Lima, E. Mellão Participações Ltda. p. André
Petrich Mellão, R. Mellão Participações Ltda. p. Gabriela Mellão Alves de Lima, Eduardo Cunha
Bueno Mellão, Renata Cunha Bueno Mellão, André Petrich Mellão, Renata de Tomasi Mellão p.p.
André Petrich Mellão, Sérgio Mellão Figueiredo, Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Marcos
Mellão Alves de Lima p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima, Gabriela Mellão Alves de Lima, Frederico
Mellão Alves de Lima p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima. Certificamos que a presente ata confere
com o original lavrado em livro próprio. JUCESP sob nº 277.305/22-6 em sessão de 31.05.2022.

SPM Participações S.A.
CNPJ Nº 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de março de 2022
Data, Hora e Local: 24 de março de 2022, às 14:30 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, 15º
andar, conj. 153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
uma vez que se encontra presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Composição
da Mesa: Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Secretário: André Petrich Mellão.
Ordem do dia: eleição dos membros da Diretoria. Deliberações tomadas por unanimidade de votos:
Eleitos para ocupar os cargos de Diretores, para um mandato de 3 (três) anos, até a Assembleia Geral
Ordinária de 2025, Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, divorciado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG nº 25.464.604-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 256.587.998-99 e
Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG nº 27.544.218-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 282.688.298-85, ambos
domiciliados nesta Capital, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2092, 15º andar, conj.
153, Jardim Paulistano, CEP 01451-905, os quais tomam posse nesta data mediante assinatura dos
respectivos termos de posse anexos, nos quais contam as declarações exigidas por lei. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente da mesa declarou encerrados os trabalhos suspendendo-se a
reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada. Presidente da Mesa: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Secretário: André Petrich
Mellão. Conselheiros: Eduardo Cunha Bueno Mellão, Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão,
Renata Cunha Bueno Mellão, André Petrich Mellão, Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins,
Marcos Mellão Alves de Lima, Frederico Mellão Alves de Lima. Certifico que a presente ata confere
com o original lavrado em livro próprio. JUCESP sob nº 277.303/22-9 em sessão de 31.05.2022.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E. 35.300.175.051

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022
1. Data e Hora: 31 de março de 2022, às 11:00 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil Vida e 
Previdência S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 
7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) os acionistas detentores da 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Erico Tadashi Yamamoto e Sr. 
Emmanuel Pelege, em consonância com o teor do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“LSA”); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada 
pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA.  
4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Francisco Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador 
Emmanuel Pelege e Erico Tadashi Yamamoto); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. Convocação: 
Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em razão da presença da 
totalidade dos acionistas da Companhia. 6. Publicações: As Demonstrações Financeiras completas da 
Companhia, o Relatório da Administração, o Parecer do Comitê de Auditoria, o Relatório dos Auditores 
Independentes e o Parecer dos Auditores Atuariais independentes foram publicados em 25 de fevereiro de 
2022, no sítio eletrônico do Jornal Valor Econômico, e as Demonstrações Financeiras resumidas publicadas 
na página E11 do mesmo jornal. 7. Anúncios: Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios 
mencionados no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da 
Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA. 8. Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e 
votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da 
Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. Resumo das Deliberações: Os acionistas, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: (a) aprovar as contas 
dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; (b) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o qual totalizou R$ 4.625.107,67 (quatro milhões, 
seiscentos e vinte e cinco mil, cento e sete reais e sessenta e sete centavos): (b.1) 5% (cinco por cento) 
desse valor, ou seja, R$ 231.255,38 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta 
e oito centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; (b.2) o Valor 
de R$ 2.773.541,04 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quatro 
centavos), referente a reservas anteriores, cumulado ao saldo de 2021, sendo R$ 4.393.852,29 (quatro 
milhões, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), 
totalizando o montante de R$ 7.167.393,33 (sete milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e noventa 
e três reais e trinta e três centavos), dos quais R$ 6.314.153,24 (seis milhões, trezentos e quatorze mil, cento 
e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, 
observada a proporção de sua participação no capital social, conforme abaixo indicado. Os dividendos ora 
distribuídos deverão ser pagos até o dia 20 de maio de 2022. (i) R$ 6.313.729,08 (seis milhões, trezentos e 
treze mil, setecentos e vinte e nove reais e oito centavos) para a acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e 
(ii) R$ 424,16 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) para a acionista Cardif Assurance 
Risques Divers S.A.; (b.3) constituição de outras reservas de lucros no montante a débito de 
R$ 8.943.302,12 (oito milhões, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e dois reais e doze centavos) 
relacionados aos efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de 
Arrendamento Mercantil; (c) fixar como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de 
Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício social de 2022, o valor de até 
R$ 6.101.000,00 (seis milhões, cento e um reais), além dos encargos sociais previstos na legislação 
brasileira; (d) aprovaram a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. 
10. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação 
desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 11. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada por 
todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia Geral Ordinária e pelos 
acionistas da Companhia. São Paulo, 31 de março de 2022. Mesa: Francisco Valenzuela Cornejo - 
Presidente (representado por seu procurador Erico Tadashi Yamamoto); Ana Paula Schmidt - Secretária. 
Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador; Cardif 
Assurances Risques Divers S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador. JUCESP nº 221.391/22-8 em 
04/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022
1. Data e Hora: 31 de março de 2022, às 10:00 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil Seguros 
e Garantias S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 
7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) os acionistas detentores da 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Erico Tadashi Yamamoto e Sr. 
Emmanuel Pelege, em consonância com o teor do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“LSA”); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada 
pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA. 
4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Francisco Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador 
Erico Tadashi Yamamoto); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da 
Companhia. 6. Publicações: As Demonstrações Financeiras completas da Companhia, o Relatório da  
Administração, o Parecer do Comitê de Auditoria, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer dos 
Auditores Atuariais independentes foram publicados em 25 de fevereiro de 2022, no sítio eletrônico do Jornal 
Valor Econômico, e as Demonstrações Financeiras resumidas publicadas na página E12 do mesmo jornal. 
7. Anúncios: Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, caput, da 
LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 
133, §4º, da LSA. 8. Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (c) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia; (d) outros assuntos de 
interesse da Companhia. 9. Resumo das Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 10. (a) aprovar as contas dos administradores e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; b) aprovar a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, o qual totalizou R$ 38.835.544,83 (trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e 
cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos): (b.1) 5% (cinco por cento) desse 
valor, ou seja, R$ 1.941.777,24 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e sete 
reais e vinte e quatro centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 193 
da LSA; (b.2) o valor de R$ 1.674.419,36 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e 
dezenove reais e trinta e seis centavos) referente a reservas anteriores, cumulado ao saldo de 2021, sendo 
R$ 36.893.767,59 (trinta e seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e sete reais 
e cinquenta e nove centavos), totalizando o montante de R$ 38.568.186,95 (trinta e oito milhões, quinhentos 
e sessenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), dos quais R$ 37.344.963,68 
(trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito 
centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, sendo que R$ 18.672.481,84 (dezoito 
milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) foram 
distribuídos aos acionistas em 22 de dezembro de 2021 a título de dividendos intermediários, e o montante 
remanescente de R$ 18.672.481,84 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta 
e um reais e oitenta e quatro centavos) será distribuído aos acionistas a título de dividendos, observada a 
proporção de sua participação no capital social, na forma abaixo indicada. Os dividendos ora distribuídos 
deverão ser pagos até o dia 20 de maio de 2022. (i) R$ 18.670.115,44 (dezoito milhões, seiscentos e setenta 
mil, cento e quinze reais e quarenta e quatro centavos) para a acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) R$ 
2.366,40 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) para a acionista Cardif Assurance 
Risques Divers S.A. (b.3) constituição, a débito, de outras reservas de lucros no montante de R$ 74.364,59 
(setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) relacionados aos 
efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil; 
(c) fixar como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da 
Diretoria Executiva, para o exercício social de 2022, o valor de até R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; (d) aprovar a publicação desta ata de 
Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. 11. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede 
social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 
12. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a 
qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária 
da Assembleia Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. São Paulo, 31 de março de 2022. Mesa: 
Francisco Valenzuela Cornejo - Presidente (representado por seu procurador. Erico Tadashi Yamamoto); 
Ana Paula Schmidt - Secretária. Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S/A, Erico Tadashi Yamamoto 
- Procurador; Cardif Assurances Risques Divers S/A, Erico Tadashi Yamamoto - Procurador. JUCESP 
nº 240.189/22-0 em 11/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luizaseg Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022
1. Data e Hora: 31 de março de 2022, às 9:00 horas. 2. Local: Na sede social da Luizaseg Seguros S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, 
conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) os acionistas detentores da totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na 
presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Erico Tadashi Yamamoto e Sr. Emmanuel 
Pelege, Diretor Técnico e Financeiro, em consonância com o teor do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“LSA”); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. 
Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, 
da LSA. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues; Secretária: Sra. Ana 
Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, 
em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. Publicações: As Demonstrações 
Financeiras completas da Companhia, o Relatório da Administração, o Parecer do Comitê de Auditoria, o 
Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer dos Auditores Atuariais independentes foram publicados 
em 25 de fevereiro de 2022, no sítio eletrônico do Jornal Valor Econômico, e as Demonstrações Financeiras 
resumidas publicadas na página E10 do mesmo jornal. 7. Anúncios: Considerada sanada a falta de 
publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA. 8. Ordem do Dia: 
(a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (c) fixar a remuneração anual global 
dos administradores da Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. Resumo das 
Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto 
segue: (a) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) aprovar a seguinte destinação do lucro 
líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o qual totalizou 
R$ 71.622.689,50 (setenta e um milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta centavos); (b.1) aprovou a utilização da opção de limitação de constituição de reserva legal de que 
trata o artigo 193 parágrafo 1º da LSA, na qual caso o saldo da rubrica de reserva legal acrescida do 
montante de reserva de capital exceder 30% (trinta por cento) do capital social, a Companhia poderá deixar 
de constituir a reserva legal, para não constituir os 5% (cinco por cento) de reserva legal sobre o lucro 
líquido; e (b.2) o valor de R$ 597.708,60 (quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e oito reais e sessenta 
centavos) referente a reservas anteriores, cumulado ao saldo de 2021, sendo R$ 71.622.689,50 (setenta e 
um milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), totalizando 
o montante de R$ 72.220.398,10 (setenta e dois milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e noventa e oito 
reais e cinquenta centavos), dos quais R$ 64.997.699,44 (sessenta e quatro milhões, novecentos e noventa 
e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) será distribuído aos acionistas 
a título de dividendos, observada a proporção de sua participação no capital social, na forma abaixo 
indicada: (i) R$ 32.498.849,72 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta 
e nove reais e setenta e dois centavos) para a acionista NCVP Participações Societárias S.A.; 
(ii) R$ 32.498.849,72 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e nove 
reais e setenta e dois centavos) para a acionista Magazine Luiza S.A.. (b.3) constituição, a débito, de outras 
reservas de lucros no montante de R$ 18.353,60 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta 
centavos) relacionados aos efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de 
Arrendamento Mercantil; (c) fixar como verba remuneratória global anual dos membros do Conselho de 
Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício social de 2022, o valor de até 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; (d) aprovar 
a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. 10. Documentos Arquivados: 
Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral 
Ordinária e mencionados nesta ata. 11. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados 
os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e 
assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. 
São Paulo, 31 de março de 2022. Mesa: Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Presidente; Ana Paula 
Schmidt - Secretária. JUCESP nº 264.204/22-0 em 24/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S.A.
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022
1. Data e Hora: 31 de março de 2022, às 12:00 horas. 2. Local: Na sede social da NCVP Participações 
Societárias S/A (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 
8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) acionistas detentores da totalidade das 
ações da Companhia, conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionistas e na presente ata; (b) os 
seguintes Diretores da Companhia: Sr. Erico Yamamoto e Sr. Emmanuel Pelege; e (c) a Sra. Ana Paula 
Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel 
Pelege; Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos 
do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), em razão da presença da 
totalidade dos acionistas da Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
(b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) fixar a 
remuneração anual global da Diretoria; e (d) outros assuntos de interesse da companhia. 7. Resumo das 
Deliberações: Os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto 
segue: (a) aprovar, sem reservas, as demonstrações financeiras completas da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com as publicações efetuadas no 
sítio eletrônico do Jornal Diário Comercial em 25 de fevereiro de 2022, e as demonstrações financeiras 
resumidas publicadas na página B16 do mesmo jornal; (b) em relação ao resultado do exercício de 2021, 
tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 37.958.558,63 (trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta 
e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), aprovou-se a seguinte destinação: 
(b.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R$ 1.897.927,93 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, 
novecentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, 
nos termos do artigo 193 da LSA; e (b.2) o valor de R$ 43.594,86 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa 
e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente a reservas anteriores, cumulado ao saldo de 2021, sendo 
R$ 36.060.630,70 (trinta e seis milhões, sessenta mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos), 
totalizando o montante de R$ 36.104.225,56 (trinta e seis milhões, cento e quatro mil, duzentos e vinte e 
cinco reais e cinquenta e seis centavos), dos quais R$ 35.624.146,14 (trinta e cinco milhões, seiscentos e 
vinte e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e quatorze centavos) será distribuído aos acionistas a título 
de dividendos, observado o respectivo percentual de participação no capital social, conforme abaixo 
discriminado. Os dividendos ora distribuídos deverão ser pagos até o dia 20 de maio de 2022. 
(i) R$ 35.624.145,76 (trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e 
setenta e seis centavos) para a acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) R$ 0,38 (trinta e oito centavos) para 
a acionista Cardif Assurance Risques Divers S.A.; (b.3) constituição, a débito, de outras reservas de 
lucros no montante de R$ 9.176,80 (nove mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) relacionados 
aos efeitos da primeira adoção do Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de Arrendamento 
Mercantil; (c) a remuneração global anual da Diretoria permanece no valor fixado em Assembleia Geral de 
Constituição, mediante Artigo 17 do Estatuto. 8. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede 
social da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e 
mencionados nesta ata. 9. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente deu por 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. São Paulo, 31 de março de 2022. Mesa: Emmanuel Pelege - Presidente; Ana Paula Schimdt - 
Secretária. Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador; 
Cardif Assurances Risques Divers S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Procurador. JUCESP nº 220.568/22-4 
em 04/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Qual o valor que você agrega para 
o seu cliente?

Claudio Zanutim (*)

No atual mundo dos negócios, indiscutivelmente 
não há mais lugar para o tirador de pedidos. O 

que o mercado quer e exige é um consultor ou, ainda 
um gestor de negócios. Conseqüentemente, não basta 
apenas oferecer produtos de qualidade; deve-se agregar 
valor, que é o que fará toda a diferença. Mas exatamen-
te o que significa “agregar valor”? Embora o conceito 
não seja novo, sua utilização é cada vez maior dentro 
do novo contexto em que se encontram as relações 
comerciais. Na prática, indica o motivo pelo qual seu 
cliente está disposto a pagar para ter o seu produto ou 
serviço, elegendo-o frente à concorrência. É exatamente 
o valor agregado que faz com que o cliente escolha esta 
ou aquela marca, produto ou serviço.

Para definir ou avaliar o valor agregado é fundamen-
tal que se tenha foco no cliente, buscando respostas 
para duas perguntas simples: 

•	 O que meu cliente entende como valor?
•	 O que meu cliente deseja do meu produto ou 

serviço?
A partir daí, é possível traçar o perfil de seu cliente 

ou daquilo que ele anseia de você, de sua empresa 
e dos produtos que oferece. Se, por exemplo, seu 
cliente quer qualidade e rapidez, provavelmente 
o prazo que o produto será entregue contará mais 
pontos e agregará valor. Ou seja, valor agregado é a 
facilidade oferecida para atender sua necessidade ou 
resolver um problema.

Basicamente há três formas de se agregar valor:

Excelência Operacional
Você deve demonstrar a excelência dos produtos 

que está oferecendo; para isso deve conhecê-los 
profundamente e estar apto a sanar qualquer dúvida 
que seu cliente possa ter.

Relacionamento
Você precisa desenvolver um relacionamento muito 

próximo com o cliente para definir seu perfil, estilo, 
necessidades e propor flexibilidade e agilidade.

Liderança
Tenha sempre em mãos, pesquisas relacionadas 

aos produtos oferecidos, comprovando sua liderança 
no mercado.

Das três formas, certamente conhecer seu cliente 
profundamente talvez seja a mais importante. Sabendo 
de seus anseios, expectativas, hábitos, valores e neces-
sidades, você terá condições de se antecipar aos fatos 
e surpreendê-lo, trazendo prontamente uma resposta 
para aquilo que ele ainda nem questionou. Entretanto, 
isso não significa criar uma realidade “própria” que 
facilite sua negociação. Você deve trabalhar dentro 
da realidade de seu cliente e jamais “empurrar” um 
serviço ou produto a mais. Lembre-se sempre que o 
cliente compra pelas razões dele e não pelas suas.

Um aspecto importante é a desburocratização de 
processos. É certo que nem todos os clientes são 
iguais, mas todos têm igual importância para você e 
sua empresa. Como afirmam Peppers& Rogers: 

“sem clientes, você não tem um negócio;  
tem um hobby”.

Outro ponto que merece atenção está relacionado 
às falsas promessas. Jamais crie ilusões ou expecta-
tivas desnecessárias. Assim como você, seu cliente 
provavelmente também detesta promessas que não 
são cumpridas. Portanto, seja franco, transparente e 
honesto com ele. Se não é possível fazer ou entregar 
algo no prazo pretendido, diga a verdade. Iludir o 
cliente ou ficar inventando desculpas para o não cum-
primento de suas promessas é um perigoso caminho, 
que poderá fazer com que você o perca.

Segundo Neil Rackham, mundialmente reconhecido 
como mestre na aplicação de modelos estratégicos 
em gestão de vendas, as estratégias de venda de 

valor podem ser concebidas de acordo com os tipos 
de cliente, divididos entre os “de valor intrínseco”, de 
“valor extrínseco” e de “valor estratégico”. 

“Os clientes de valor intrínseco conhecem bem o 
produto, percebem que é algo facilmente substituí-

vel e compram com base no custo.

O de valor extrínseco está mais interessado em 
soluções e aplicações, valorizam a assessoria pres-

tada e compra com base no benefício.

E o de valor estratégico é aquele que compra um 
relacionamento com a empresa, que quer formar 

uma parceria”, diz Rackham.

Desta forma, é possível elaborar um modelo que 
se encaixe no valor que se pretende criar para de-
terminado produto. Conforme Neil Rackham, esses 
modelos se dividem em transacional, consultivo e 
empreendedor. 

“O primeiro modelo atende ao cliente de valor 
intrínseco, já que o valor é criado pela redução de 

custos e pela facilidade de fazer negócio.

No consultivo, oferece-se uma solução individua-
lizada, mais ao gosto do cliente de valor extrínseco. 
E o modelo empreendedor cria valor de forma mais 
profunda, envolvendo toda a cadeia de produção, 
atendendo ao cliente de valor estratégico”, afirma 
Rackham.

Rackham afirma ainda que independente do modelo 
a ser adotado, a confiança é fator preponderante:

“No modelo transacional, a confiança está no 
produto. Neste caso, o vendedor e o produto estão 
separados. O cliente compra independente da con-
fiança no vendedor. 

No consultivo, é no vendedor que está a confiança. 
Como ele vai me ajudar se eu não confio nele? E na 
empreendedora, a confiança é na empresa”, lista o 
especialista.

Para se criar confiança, o professor elenca três 
elementos necessários:

•	 solicitude por parte do vendedor;
•	 a franqueza;
•	 e a competência profissional. 

Se faltar um destes três itens, não se cria con-
fiança, garante Neil Rackham.

“É exatamente o valor agregado que faz com que 
o cliente escolha esta ou aquela marca, produto 

ou serviço.”

Forte Abraço! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de obje-
tivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis

Comum na gestão de carreiras de personalidades públicas e/ou celebridades, o marketing pessoal é um conjunto  
de estratégias que ajudam a aumentar o valor através da reputação e da imagem. 

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 09 de junho de 20224
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e compartilhar assuntos interessantes e fortalecer a imagem 
junto aos pares e potenciais clientes. Instagram e Facebook 
também podem ajudar neste momento, mas é bom estar 
ciente que alimentar mais do que uma rede social dá muito 
trabalho e, consequentemente, toma bastante tempo. 

 
Talvez, um próximo passo pode ser criar um blog sobre 

os conhecimentos que possui, com casos de sucesso, por 
exemplo. Isso também é interessante para reforçar o ma-
rketing pessoal e aumenta as chances de se tornar uma 
referência em sua área de atuação.

 
Ações offline  -  Além de aproveitar as facilidades oferecidas 

pela Internet, o marketing pessoal para contadores também 
passa por criar e manter uma imagem sólida no mundo offline, 
ou seja, no dia a dia com a mão na massa. Lembrando que 
no meio profissional, a imagem está sempre em construção. 

Portanto, é importante dar atenção à forma que trata o 
cliente. Uma boa dica é procurar ser claro e objetivo na hora 
de falar e, quando a conversa for por escrito, caprichar no 
português e evitar erros e gírias. 

 
Networking: relacionamentos fazem a diferença  

-  Os contadores que desejam usar o marketing pessoal a 
seu favor não podem se esquecer de cultivar uma boa rede 
de relacionamento. E isso passa por manter contatos com 
pessoas que conheceu e considera que são interessantes 
profissionalmente. 

 
Inclusive, esses profissionais não precisam ser necessaria-

Pensando no universo dos contadores, apostar nesta 
prática, é um caminho para melhorar a credibilidade, 
conquistar potenciais clientes, ter mais indicações e, 

principalmente, valorizar o nome e a imagem. Empenha-
da em apoiar o mercado contábil, a IOB, smart tech que 
une conteúdo e tecnologia para potencializar empresas e 
escritórios de contabilidade, separou algumas dicas sobre 
marketing pessoal que podem ser aplicadas por todos os 
contadores. 

 
Como começar?  -  O ponto de partida é ter claro quem 

é o consumidor, ou seja, com quem deseja estabelecer uma 
relação. Ou ainda, saber qual o perfil de cliente que o es-
critório pretende alcançar. Identificar essas características 
nem sempre é simples e rápido. Isso requer pesquisa, estudo 
do mercado e conhecimento da concorrência. 

O segundo passo é estruturar a imagem do contador, 
buscando entender quais são os pontos fortes e quais 
habilidades (por exemplo, liderança, trabalho em equipe, 
organização, agilidade etc.) podem ser destacadas.

 
O poder do mundo digital  -  As redes sociais são 

excelentes aliadas porque funcionam como espaços para 
ver e ser visto. No meio profissional, uma plataforma que 
tem ganhado cada vez mais popularidade é o LinkedIn, 
rede que reúne possíveis clientes, parceiros, concorrentes 
e muitos profissionais de diferentes segmentos. 

 
É preciso ter em mente que é importante fazer parte de 

comunidades relacionadas à contabilidade e gestão, postar 

mente contadores: empresários e pessoas de outras áreas 
de atuação podem qualificar ainda mais a rede de contatos. 
É importante ter em mente que fazer networking não tem 
nada a ver com se aproximar de outras pessoas por puro 
interesse. Na verdade, a ideia desta prática é que os dois 
lados possam evoluir juntos e se ajudar mutuamente.

 
Ferramenta contábil: um aliado de peso  -  Com 

o mercado dinâmico, um diferencial que deixa o trabalho 
mais eficiente é contar com uma ferramenta contábil, assim 
o contador ganha tempo com processamentos agrupados, 
rotinas agendadas, automatizadas e, consequentemente, 
aumenta sua produtividade com mobilidade, agilidade e 
segurança. 

Além disso, pode trabalhar de onde, como e quando 
quiser e usufruir de toda liberdade que um sistema remoto 
pode oferecer. “Todo contador sabe que muitas empresas 
começam através de um aporte de capital social e que isso, 
pode definir o futuro delas ou o caminho que vão percorrer 
no mercado. Pensando desta forma, é possível dizer que 
o marketing pessoal pode ser considerado como o capital 
social do contador. 

É bom estar ciente que, em um mercado cada vez mais 
competitivo, ter apenas habilidades técnicas nem sempre 
é suficiente. Por mais competente que seja como contador, 
saber se vender também é essencial e é justamente com 
isso que esta técnica da comunicação pode auxiliar”, afirma 
Carlos Dias, gerente de operações e serviços da IOB. - Fonte 
e outras observações: (https://www.iobonline.com.br/).

MARKETING 
PESSOAL: UM 
ALIADO DOS 
CONTADORES

REPUTAÇÃO DA IMAGEM



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br

Autorresponsabilidade 
e seus benefícios para 

potencializar resultados

Você já deve ter 
ouvido falar que 
você é inteiramente 
responsável pela vida 
que leva, e isso não é 
um ditado, é um fato

Na escalada da alta 
performance pessoal 
e profissional, ter 

consciência e inteligência 
emocional é um grande 
começo e podem gerar al
terações e transformações 
na vida e nos resultados, 
acompanhados também da 
autorresponsabilidade, que 
seria a habilidade, tanto 
racional quanto emocional, 
de se responsabilizar por 
todos os acontecimentos 
nas mais diversas áreas de 
nossas vidas.

Identificar as atitudes que 
contribuíram para determi
nado incidente ajudará a 
curto, médio e longo prazo, 
numa mudança e melhora 
em ações objetivas e asser
tivas que assegurarão maior 
controle da própria e atingi
mentos de metas positivas 
no dia a dia. Há um termo em 
inglês chamado Account
ability, que é a habilidade 
que um indivíduo tem de 
apropriarse das situações 
em que está envolvido como 
resultado de suas próprias 
escolhas e ações.

É uma virtude pessoal, 
relacionada à habilidade de 
pegar a responsabilidade 
para si e gerar resposta 
com resultados positivos, já 
que é mais fácil ter a quem 
culpar do que assumir a 
escolha, sejam elas certas 
ou erradas. Esse conceito 
ou definição pode parecer 
em um primeiro momento 
muito forte, pois traz a re
flexão de que ao olhar para 
seus resultados, bons ou 
ruins, a responsabilidade é 
somente sua, mas na reali
dade você que se colocou ou 
ao menos se permitiu estar 
onde chegou e ter o que 

conseguiu alcançar.
Uma das histórias de 

autorresponsabilidade que 
mais gosto de falar é a do 
Nelson Mandela. Como 
muitos sabem, ele ficou 
preso cerca de 26 anos. Em 
todo esse período, ele não 
se juntou aos outros presos, 
que focavam em dizer que 
eram vítimas do governo 
e do preconceito racial. 
Ele simplesmente decidiu 
controlar ali a única coisa 
que podia, que eram seus 
pensamentos, sentimentos 
e ações. 

E foi ali dentro da prisão, 
que ele estava estudando e 
desenvolvendo ainda mais o 
seu intelectual e se prepa
rava em silêncio para ser o 
primeiro presidente negro 
da África do Sul. Quando ele 
foi questionado por agir de 
uma forma positiva dentro 
daquele local, ele respon
deu: “Meu corpo eles podem 
ter prendido, mas minha 
mente sou eu quem contro
lo. Posso responsabilizálos 
pelas suas atitudes, porém 
sou o único responsável por 
meus sentimentos”.

É fundamental aprender
mos a viver em primeira 
pessoa e a deixar para trás a 
velha história de que foram 
os outros ou o acaso que 
contribuíram para chegar
mos onde estamos, nos 
tornando responsáveis pe
las nossas escolhas e rumos 
de nossa vida. Compreenda 
que autorresponsabilidade 
é um processo e o tempo 
te mostrará os benefícios. 

Buscar soluções e suges
tões, aprender com os erros, 
evitar culpar o próximo e 
buscar autoconhecimento, 
são pequenas atitudes que, 
se praticadas diariamen
te, poderão ser um início 
de novas possibilidades e 
oportunidades batendo à 
sua porta!

(*) - É consultor e mentor especialista 
em gestão empresarial, CEO da 

LCC - Light Consulting e Coaching 
(lightconsulting.com.br).

Fábio Lima (*)

D - Treinamento para Empresários 
O Sebrae e a Amazon Brasil lançaram a ‘Academia Amazon Sebrae’, 
que vai oferecer conteúdos e treinamentos para os empresários. O 
acordo consiste em criar as melhores condições para que os pequenos 
negócios possam vender online para dentro e fora do país. O Sebrae 
irá apoiar com a preparação em gestão, finanças, vendas e conteúdos 
de categorias de produtos específicos. A Amazon irá capacitar os 
empreendedores com conteúdos sobre como vender online e os acom
panhará por meio de gerenciamento de contas. A entidade possui três 
frentes de atuação: um portal com conteúdos gratuitos, workshops 
ao vivo e suporte individualizado. Os conteúdos do elearning são 
divididos em quatro trilhas de capacitação e ficarão disponíveis no 
portal do Sebrae. Confira as oportunidades nos links: (www.sebrae.
com.br/academiaamazonsebra) e https://venda.amazon.com.br/cresca/
academiaamazonsebrae).

E - Cabos Submarinos
Com extensão para mais de cem voltas ao redor da terra e cerca de 400 
componentes ativos ao redor do mundo, a tecnologia de cabos subma
rinos ainda deve permanecer como alternativa mais rápida e eficiente 
a longo prazo. O tema, que vem ganhando espaço com a chegada do 5G 
ao Brasil e a busca por conexões com menor latência, ou seja, tempo de 
resposta da rede entre o emissor e o destinatário, será abordado durante 
o Futurecom 2022, que acontece entre os dias 18 e 20 de outubro no 
São Paulo Expo. O país tem, segundo o Submarine Cable Map, 15 cabos 
e deve chegar a 16, em 2023, com a inauguração do Firmina, que vai 
conectar a Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ao estado de São Paulo 
e aos países vizinhos Uruguai e Argentina (www.futurecom.com.br). 

F - Investimento Anjo 
A 8ª edição do ‘Congresso de Investimento Anjo’, da Anjos do Brasil, 
será realizada no próximo dia 23, no CUBO em São Paulo. É o evento 
de referência sobre investimento anjo, e significa a junção entre capi
tal e inteligência capaz de apoiar o desenvolvimento de negócios de 
alto impacto, reunindo mais de 300 pessoas com uma programação e 
networking qualificados. O Congresso irá discutir o rápido desenvolvi
mento deste mercado no Brasil, tendências de investimento e melhores 
práticas. Abordará as principais tendências de investimento anjo, além 
de conhecer mais sobre o panorama brasileiro e quais são as práticas 
que potencializam o investimento anjo. Inscriçõs e mais informações: 
(https://congresso.anjosdobrasil.net/).

A - Proteção Ambiental
O Governo de São Paulo publicou decreto que amplia o Parque 
Estadual Carlos Botelho, localizado no município de Sete Barras. A 
ampliação da área de conservação ambiental, que permitirá a geração 
de créditos para a compensação de reserva legal, ocorreu por meio 
da doação da Fazenda Ribeirão da Serra. O parque  passa a contar 
com uma área acrescida de 1,2 mil hectares, totalizando 38,8 mil 
hectares. A doação foi realizada com base no Código Florestal Bra
sileiro, e concebida em formato inédito pela Procuradoria Geral do 
EstadoSP. De 2015 até março último, o Programa Nascente realizou 
o plantio de 42,8 milhões de mudas de plantas nativas e recuperou 
uma área de 25,7 mil hectares, o equivalente a 36 mil campos de 
futebol. Saiba mais: (https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/
parqueestadualcarlosbotelho/).

B - Redes de Franquias 
A Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor de franquias referente 
a janeiro a março deste ano, realizada pela Associação Brasileira 
de Franchising, demonstra que o setor permanece em ritmo de 
recuperação, atento aos desafios de um ambiente macroeconômico 
com inflação e juros em alta. O estudo apontou que as redes de 
franquias cresceram 8,8% em faturamento no 1º trimestre frente 
a igual período do ano passado, com uma receita que passou de 
R$ 39,881 bilhões para R$ 43,380 bilhões. Na comparação com o 
1º trimestre de 2020, quando o faturamento registrado foi de R$ 
41,537 bilhões, o avanço foi de 4,4%. Este é o quarto trimestre 
seguido de alta do setor.  

C - Startups em Estágio
A Ocyan, empresa de óleo e gás, está com inscrições abertas para seu 
novo programa de aceleração de startups, o Booster, que faz parte 
da plataforma de inovação Ocyan Waves. O objetivo é impulsionar 
startups ainda em estágio de validação. O foco será em cleantechs 
que tenham soluções conectadas a temas como o ar e meio ambiente, 
eficiência energética, armazenamento de energia e energia limpa. O 
programa busca ampliar o olhar da Ocyan para a diversificação da 
matriz energética e alavancar o ecossistema de startups voltadas a 
energia limpa no país. As startups selecionadas receberão um capital 
semente de R$ 30 mil reais, a serem utilizados no período em que o 
programa estiver em curso. Inscrições e mais informações, no site 
(www.ocyanwaves.com). 

G - Carros Antigos 
É hora de lustrar a lataria, roncar os motores, calibrar os pneus e botar 
os possantes na estrada para a retomada em grande estilo do maior 
encontro de carros antigos de São Paulo. Depois da saída de cena 
imposta pela pandemia, o 3º Encontro e Exposição de Carros Antigos/
Campo de Marte volta com todas as suas atrações para receber o público 
apaixonado pelo antigomobilismo. A exposição acontece neste final 
de semana, dias 11 e 12, e coloca a capital paulista de volta no roteiro 
dos grandes eventos do setor. Além dos poderosos sobre rodas, haverá 
ainda a tradicional feira de peças, antiguidades e miniaturas, que já tem 
130 estandes confirmados, shows ao vivo, brinquedos infantis, áreas de 
veículos à venda, praça de alimentação atrativa e diversificada. Mais 
informações: (https://www.maxicar.com.br/)

H - Arborização Urbana 
Profissionais da área tecnológica, em especial os gestores públicos que 
atuam nas prefeituras municipais e suas equipes, estão convidados para 
o Fórum Estadual de Arborização Urbana do CreaSP, que acontece na 
terçafeira (14), das 13h às 17h, na sede da entidade na Avenida Angélica, 
2.364, Consolação, em São Paulo. Realizado pelo Comitê Multidisciplinar 
de Arborização Urbana do Conselho, o encontro está com inscrições 
abertas e tem vagas limitadas. Para garantir sua participação de maneira 
gratuita e conferir a programação completa, acesse: (https://sympla.
com.br/forumestadualdearborizacaourbanadocreasp__1605737).

I - Legado Inspiracional
Na manhã do próximo sábado (11),  das 10h às 12h, a Casa ZERØ do 
Beco do Batman – uma galeria de arte a céu aberto com seus muros 
repletos de grafites, espaço que Dimenstein ajudou a criar – abre 
suas portas para receber e lançar o Instituto Gilberto Dimenstein. Na 
ocasião, será apresentada a plataforma digital que reúne o legado de 
Gilberto, para inspirar e potencializar talentos capazes de transformar 
vidas, comunidades e cidades por meio da inclusão, equidade e justiça 
social, seguida por uma oficina de lambelambe e uma apresentação de 
um quinteto de metais formado por alunos do Instituto Bacarelli – do 
qual o jornalista foi Presidente do Conselho de Desenvolvimento, título 
mantido In Memorian.

J - Stellantis na Liderança 
As vendas de automóveis e comerciais leves nos principais mercados da 
América do Sul vêm sendo lideradas pela Stellantis. A empresa emplacou 
232 mil veículos no Brasil de janeiro a maio, o equivalente a 33,7% das 
vendas totais. No mesmo período, liderou o mercado na Argentina, com 
56,6 mil unidades e 34,7% de market share, e também esteve à frente 
no Chile, com 21,3 mil unidades vendidas desde o começo do ano, o 
equivalente a 11,4% de participação. Este desempenho nos principais 
mercados regionais assegurou à Stellantis a liderança na América do 
Sul. De janeiro a maio, a empresa comercializou 323,5 mil veículos no 
mercado sulamericano, o equivalente a 23,5% das vendas totais na região.

www.netjen.com.br
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A previsão de maio é 0,6% maior do que a estimada pela 
pesquisa de abril.

Segundo o governo, a 
retirada da capatazia 
do valor aduaneiro vai 

promover “uma abertura 
comercial transversal da 
economia”, diminuindo cus
tos com a importação.

A capatazia é a atividade 
de movimentação de merca
dorias nas instalações dentro 
do porto e está relacionada 
ao recebimento, conferên
cia, transporte interno, 
abertura de volumes para 
a conferência aduaneira, 
manipulação, arrumação e 
entrega, bem como o car
regamento e a descarga de 
embarcações. 

O decreto altera outro 

A medida está em harmonia com os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil.

Governo reduz custo de movimentação 
de importados em portos

O governo federal publicou ontem (8) no Diário Oficial da União decreto que retira da base de cálculo 
do imposto de importação a chamada taxa de capatazia
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manuseio, associados ao 
transporte da mercadoria 
importada.

Com a nova redação, para 
efeito do cálculo de valor 
aduaneiro, ficam excluídos 
os gastos “incorridos no ter
ritório nacional e destacados 
do custo de transporte”. As 
novas regras valem a partir 
de hoje, data da publicação 
do decreto. De acordo com 
o governo, a medida “está 
em harmonia com os com
promissos internacionais 
assumidos pelo Brasil junto 
aos parceiros do Mercosul 
e à Organização Mundial do 
Comércio (OMC)” (ABr).

dispositivo, de 2009, que re
gulamenta a administração 
das atividades aduaneiras, 

a fiscalização, o controle e 
a tributação das operações 
de comércio exterior rela

A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas 
deve fechar 2022 com um volume recorde de 263 
milhões de toneladas. Caso a estimativa se confirme, 
a safra será 3,8% superior à registrada em 2021, de 
253,2 milhões de toneladas. O dado é do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de maio, 
divulgado ontem (8) pelo IBGE. A previsão de maio é 
0,6% maior do que a estimada pela pesquisa de abril, 
de 261,5 milhões de toneladas.

A alta em relação a 2021 deve ser puxada princi
palmente pelas safras de milho, que devem fechar o 
ano em 112 milhões de toneladas, um crescimento de 
27,6% na comparação com o ano anterior. “A colheita 
da segunda safra está começando agora e as condições 
climáticas são boas, especialmente em Mato Grosso e 
Paraná, que são os principais produtores desse grão”, 
informou o pesquisador do IBGE, Carlos Alfredo 
Guedes.

O trigo é outra lavoura que deve ter aumento na 
produção este ano, com uma alta de 13,6% na compa
ração com o ano passado. Segundo Guedes, o aumento 
esperado tem relação com a invasão da Ucrânia pela 
Rússia. Os dois países são grandes exportadores do 
produto. “Isso fez os produtores brasileiros expandi
rem as áreas de plantio. Se tiver uma boa condição 
climática, a produção deve ser recorde em 2022”, 
explica. A área colhida do produto deve crescer 2,1% 
no ano, enquanto o rendimento médio de produção 
por hectare deve ter aumento de 11,3%.

Mesmo assim, o pesquisador acredita que o Brasil 
ainda precisará importar o produto, uma vez que a 
produção nacional de trigo deverá ficar em 8,9 mi

IBGE estima safra recorde de 
263 milhões de toneladas em 2022

lhões de toneladas, abaixo da demanda interna de 
12 milhões. Outras lavouras importantes com previ
são de alta na produção são o feijão (15%), algodão 
herbáceo (15,2%), aveia (8,2%) e sorgo (19,2%). Já 
a principal lavoura do país, a soja, que está com sua 
colheita praticamente finalizada, deve fechar 2022 
com uma produção de 118,6 milhões, 12,1% abaixo 
do ano anterior. O arroz também deve ter queda no 
ano, de 8,6%.

Além dos cereais, leguminosas e oleaginosas, o IBGE 
também faz estimativas para outras safras importan
tes para o país, como o café, que deve crescer 7,8%, 
e a canadeaçúcar, que deve ter alta de 19,2%. São 
esperados aumentos ainda para as safras de banana 
(1,6%) e laranja (2,3%). Devem ter quedas as pro
duções de batatainglesa (5,1%), mandioca (2,3%), 
tomate (7,9%) e uva (11,8%) (ABr).
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OpiniãO
Sobre homens e ratos
Você não iria querer 
ser filho de uma 
Iguana. Os répteis não 
costumam ter nenhum 
cuidado com as crias 
e chegam mesmo a 
comê-las se derem 
mole. 

Cuidar dos filhotes e 
mesmo entregar a 
vida por eles é coisa 

de espécies mais avançadas, 
como os Mamíferos. O fato 
é que a complexidade cere-
bral foi criando filhotes que 
não nascem prontos, como 
os filhotes de Iguana, que 
são miniaturas de adultos 
e dependem totalmente de 
seus instintos para viver. Os 
mamíferos precisam de cui-
dados e de aprendizagem, 
que vem dos adultos e do 
grupo a que pertencem. 

Perder contato com a 
mãe ou com o grupo acaba 
sendo uma ameaça direta 
à sobrevivência do filhote, 
por isso ele é tão clara-
mente agarrado a quem 
lhe alimenta e ensina a ser 
um membro produtivo da 
sociedade. Quanto melhor 
for o cuidado que esse 
pequeno ser tiver de seus 
cuidadores, melhor será seu 
amadurecimento, confiança 
e possibilidade de sobrevi-
vência. Estudos hoje clássi-
cos mostram que filhotes de 
rato que são mais lambidos 
e tem mães mais cuidadosas 
serão ratos mais valentes e 
menos estressados quando 
chegarem à idade adulta. 

Ratos menos cuidados 
e com mães indiferentes 
terão menor capacidade 
social e menor chance de se 
reproduzir. E o que é pior: 
quando tiverem seus filhotes 
também serão descuidados 
e passarão adiante essa 
característica de descuido 
e abandono. Serão também 
mais medrosos e terão maior 
chance de doenças e morte 
prematuras. Não precisamos 
ir muito longe para perceber 
a analogia com os humanos. 
O filhote humano completa 
a sua gestação fora do útero 
materno. Precisa de muito 
cuidado e muita aprendiza-
gem nos primeiros anos de 
sua vida. 

Mães com algum tipo de 
doença psiquiátrica, sobre-
tudo as não tratadas, tem 
uma chance maior de gerar 
filhos com muitos problemas 
de desenvolvimento, seja da 
capacidade de aprendizagem 
a problemas de inteligência 
e inserção social. Hoje uma 
mãe que dá uma palmada no 
filho pode ir parar na delega-
cia, mas a mãe que deixa a 
criança sem comer por doze 
horas, ou que fica alcoolizada 
quando devia estar cuidando 
da casa e dos filhos nem chega 
a ser notada.

Nós, humanos, precisa-
mos muito do apoio do outro 
e dos ensinamentos que nos 
levarão para a vida adulta. 
Essa é a razão da extrema 
importância que damos à 
nossa imagem e opinião 
dos pares sobre nós. A falta 
dessa capacidade de apren-
der ou ensinar está na base 
de tudo o que faz pessoas 
e sociedades adoecerem. 
Precisamos de atenção, de 
cuidado e de exemplo. A 
falta disso nos anos iniciais 
da infância pode causar 
estragos definitivos em 

homens e ratos.
Freud trouxe à luz, no 

final do século XIX, a im-
portância dos traumas 
infantis na formação dos 
sintomas psíquicos. Chega 
a ser engraçado como a 
Neurociência desdenha 
da Psicanálise mas bebe 
exatamente nessa fonte, 
mostrando e confirmando 
a importância das expe-
riências e dos traumas da 
primeira infância inclusive 
nas populações gênicas que 
serão ativadas ou não. Isso 
quer dizer que o caráter não 
é herdado, mas aprendido. 
Ou destruído pelo ambiente 
e as pessoas.

Quando as pessoas falam 
de uma cultura corporativa 
ou do desenvolvimento de 
pessoas, não podem igno-
rar esses valores. Como é 
importante o cuidado, a 
capacidade de ensinar e 
acompanhar o crescimento 
das pessoas e corrigir seus 
erros. Como o exemplo gera 
um resultado muito mais 
profundo do que os blá blá 
blás motivacionais. E como 
é importante quem está im-
plementando e ensinando 
o que as pessoas precisam 
aprender.

Como os ratos (e outros 
mamíferos), ter um am-
biente organizado e com 
regras claras gera menos 
estresse, menores índices 
de Cortisol, o hormônio 
do estresse, e menos ado-
ecimento físico e psíquico 
em gestores e equipe. O 
cuidado dá lucro, em todos 
os níveis. As redes sociais 
mostram como estamos 
famintos por atenção e 
aprovação do outro. Isso 
não é necessariamente 
ruim. Quem exerce um 
papel de ser esse outro 
tem um papel vital e incri-
velmente subestimado em 
nossa sociedade. 

Mães, tias, avós, professo-
res, cuidadores, são a base 
de tudo o que vai acontecer 
em nosso futuro. Precisa-
mos dessas pessoas e de 
seus papéis bem exercidos. 
Quem pode fornecer isso 
salva vidas e abre caminhos 
para o futuro. Quem usa da 
autoridade para oprimir ou 
abandonar gera um buraco 
que demanda muita gente e 
muito dinheiro para tampar. 
Como os ratinhos, preci-
samos desesperadamente 
de uma cultura de cuidado 
e de estabelecimento de 
confiança. Nas famílias, nas 
comunidades, nas escolas, 
nas empresas. 

Não dá para esperar isso 
dos governos ou dos polí-
ticos. Não dá para esperar 
mudanças de cima para 
baixo, só de baixo para cima, 
e essa seria a verdadeira 
revolução. Em vez de xin-
gar o candidato, o gestor, 
o dono da empresa ou seja 
quem estiver no comando, 
devemos criar alianças e 
culturas de transformação 
em nosso microcosmo. Uma 
cultura de cuidado e de 
aprendizagem, já que somos 
mamíferos tão desesperada-
mente carentes de aprender 
quase tudo, todo dia.

Só assim vamos parar de 
ver homens se comportando 
como ratazanas.

(*) - É médico, com mestrado em 
psiquiatria pela USP, psicoterapeuta 

de orientação junguiana e autor do 
livro “Stress o coelho de Alice tem 

sempre muita pressa".

Marco Antonio Spinelli (*)

Celulares não fazem mal à saúde 
Existem cerca de 7,3 bilhões de usuários de telefones celulares, aproximadamente 92% da população 
mundial. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Existem também cerca de 10,6 
bilhões de dispositivos que 
compõem a Internet das Coi-

sas, usando tecnologia similar à dos 
celulares. Todo esse hardware usa 
radiofrequência para operar.

Pesquisas apontam que os america-
nos consultam seus celulares 96 vezes 
ao dia, em média; supondo que a pessoa 
durma 8 horas por dia, teríamos uma 
consulta a cada 10 minutos. A implan-
tação de redes 5G, viabilizando novos 
serviços, deve aumentar ainda mais 
o número de celulares e frequência 
de uso. 

Esse cenário tem trazido preocupa-
ções às autoridades governamentais 
americanas em termos de possíveis 
consequências para a saúde, e órgãos 
como o National Cancer Institute e a 
Food and Drug Administration foram 
chamados a avaliar os riscos trazidos 
pela radiofrequência.

Há boas notícias: essas entidades 
concordam que não há evidências 
científicas ligando a exposição à ra-
diofrequência gerada por telefones 

expostos a níveis e tempos de expo-
sição à radiofrequência muito acima 
dos que uma pessoa experimenta, 
mesmo usando celulares de forma 
muito intensiva.

O National Cancer Institute concluiu 
seu estudo dizendo que o maior risco 
de saúde associado ao uso de celulares 
acontece quando os mesmos são usados 
no trânsito e geram acidentes. 

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
Programa de estágio com bolsa de 2 mil reais

@A BIC Brasil lançou o seu programa de estágios, abrindo as 
portas para que jovens possam fazer parte do time de uma das 

maiores empresas de bens de consumo do mundo. Ao todo, são nove 
vagas para atuar nas áreas de Finanças, Marketing, Trade Marketing, 
Administração de Vendas, Recursos Humanos, TI, Supply Chain e 
Jurídico. Para concorrer, os candidatos devem ter disponibilidade 
para dois anos de estágio e estar cursando uma das seguintes op-
ções: Administração, Direito, Economia, Engenharias, Marketing, 
Publicidade e Propaganda ou Tecnologia da Informação. É solicita-
do, ainda, inglês intermediário, conhecimentos em Pacote Office e 
disponibilidade para trabalhar em Alphaville/SP. A empresa oferece 
bolsa auxílio de R$ 2.000,00 e benefícios, como o modelo híbrido de 
trabalho (dois dias no escritório por semana), cartão de benefícios 
para alimentação, refeição e mobilidade, assistência médica e odon-
tológica, seguro de vida, Gympass e day-off no dia do aniversário 
(https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/bic/).

Programa de capacitação e contratação em 
tecnologia exclusivo para pessoas com deficiência

@Para reforçar o compromisso com a diversidade e inclusão, o 
C6 Bank lança nova edição de seu programa de contratação e 

capacitação em tecnologia, o Tech Up, exclusiva para pessoas com 
deficiência. Os selecionados vão trabalhar com desenvolvimento 
backend e há vagas tanto para atuar presencialmente, em São 
Paulo, quanto para home office, caso haja participantes de outras 
cidades. Não é necessário ter experiência em desenvolvimento de 
tecnologia para se candidatar. Além de paixão por tecnologia, o C6 
Bank busca profissionais que tenham alinhamento com a cultura do 
banco e estejam dispostos a aprender. As inscrições para o TechUp 
vão de 6 a 30 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelo site 
da 99jobs. Após a conclusão do processo seletivo, a previsão para 
início dos profissionais no programa é em outubro (https://99jobs.
com/c6-bank/jobs/232714).

ricardosouza@netjen.com.br

celulares com câncer ou qualquer outro 
problema de saúde; inclusive, as esta-
tísticas mostram não houve aumento 
de cânceres no cérebro ou no sistema 
nervoso central desde que surgiram 
os celulares.

Um estudo de 2018, conduzido 
pelo National Toxicology Program 
atraiu a atenção ao concluir que a 
radiofrequência aumentava o índice 
de câncer em ratos; pouco mais tar-
de, a Food and Drug Administration 
informou que os ratos haviam sido 
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O varejo a partir das estratégias omnichannel
A adoção de estratégias omnichannel 

se tornou imperativa para quem deseja se 
manter competitivo no varejo. A integração 
de canais físicos e digitais para proporcionar 
a melhor experiência de compra, colocando 
o consumidor no centro da jornada, eleva 
a qualidade do atendimento e impacta 
os resultados de vendas e de fidelização. 
De acordo com o Relatório Zendesk da 
Experiência do Cliente para 2021, 75% 
dos consumidores estão dispostos a gastar 
mais com empresas que ofereçam uma boa 
experiência e opções para consumirem no 
formato que desejarem.

“O omnichannel traz a possibilidade do 
cliente não ver mais diferença entre o físi-
co e o digital, pois ele consegue transitar 
entre os diferentes canais, conforme a sua 
conveniência e os seus desejos. Ele define 
quais etapas da jornada serão realizadas 
no ambiente físico e quais serão feitas 
em ambiente online, assim como escolhe 
por qual canal deseja resolver problemas 
e atender suas necessidades. Ao varejo, 
cabe planejar essa omnicanalidade com 
eficiência, garantindo um padrão coeso 
de atendimento, agilidade e facilidade, 
com a devida personalização. O poder 
de decisão fica na mão do consumidor”, 
explica Gustavo Pisani, diretor de vare-
jo no Grupo FCamara, ecossistema de 
tecnologia e inovação que potencializa a 
transformação dos negócios.

Omnichannel: requisito para ser 
Phygital

Segundo uma pesquisa da All iN e Social 
Miner, em parceria com a Opinion Box, 60% 
do público passou a consumir de forma 
híbrida após a pandemia. E na medida em 
que vão mudando os hábitos de consumo 
e os clientes vão demonstrando mais re-
ceptividade às inovações, novas tendências 
vão surgindo, entre elas o phygital.

Apesar de também envolver a integra-
ção do físico com o digital, o phygital e o 

limitam ao varejo e essa estratégia vem 
sendo aplicada em diversos segmentos 
de negócio, como o bancário. “Os bancos 
vêm sofrendo transformações digitais 
rápidas com novos cenários trazidos pelo 
PIX, pelo Open Banking, entre outras 
mudanças de mercado relevantes. Ser 
omnichannel otimiza a adequação das 
operações a essas novidades para que o 
cliente tenha uma experiência mais ele-
vada de atendimento. O cliente bancário 
de hoje é multiplataforma e interage por 
aplicativo, toten, internet banking, além 
de continuar frequentando a agência 
física quando julga conveniente. Esses 
ambientes precisam estar integrados 
para uma experiência fluida e facilitada”, 
pontua Gustavo.

Para aderir ao omnichannel de forma 
assertiva, é importante contar com apoio 
especializado. “As empresas que ainda 
não aderiram ao omnichannel ou que não 
conseguiram fazer isso de forma eficiente 
precisam rever suas estratégias com ur-
gência. Não há mais espaço para quem 
não acompanha a evolução do mercado 
e da tecnologia e isso deve ser visto como 
oportunidade de negócio e de melhores 
resultados”, finaliza o Diretor de Varejo.

omnichannel não são conceitos iguais. O 
omnichannel está relacionado à convergên-
cia dos canais na operação do varejo e no 
atendimento ao consumidor. Já o phygital, 
está mais voltado à incorporação de tecno-
logias a experiências presenciais. É o caso, 
por exemplo, de sistemas de self-checkout 
em lojas físicas ou de um parque de diver-
sões que disponibiliza uma pulseira digital 
para acesso aos brinquedos, ao quarto do 
hotel e a determinadas compras.

Além de serem estratégias diferentes, 
é importante ter em mente que, para 
ser phygital, é preciso, antes, ser omni-
channel. “Apesar de estarem atrelados, é 
importante reforçarmos que omnichannel 
e phygital não são a mesma coisa e, para 
uma empresa ser phygital, ela precisa 
ser omnichannel antes. Nesse sentido, as 
empresas que investiram no omnichannel 
lá atrás, acompanhando as tendências e 
se antecipando, certamente hoje estão 
colhendo os frutos disso e também saem 
na frente para as oportunidades trazidas 
pelo phygital”, avalia Pisani. 

Vantagens para todo tipo de negócio
As vantagens de ser omnichannel não se 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Balanço Patrimonial para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - Em reais

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNEASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNEASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNEASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNEASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J. : 56.322.696/0001-27

Ativo N.E.         31/12/2021         31/12/2020
Circulante 196.270.692,95 235.275.957,42
Caixa e Bancos s/ Restrição 4 7,45 42,81
Aplicações Financeiras s/ Restrição 4 221.553,01 3.237,12
Caixa e Bancos c/ Restrição 5 4,00 122,40
Aplicações Financeiras c/ Restrição 5 5.925.698,54 7.962.863,66
Valores a Receber - s/ Restrição 6 64.125,10 636.881,17
Valores a Receber - c/ Restrição 7 190.059.304,85 226.672.810,26
Conta corrente Matriz/Filiais 8 - -

Não circulante 10.254.436,33 11.418.053,26
Bloqueio Judicial 53.480,81 1.800,52
Imobilizado s/ Restrição 9 262.908,90 262.908,90
Imobilizado c/ Restrição 10 12.489.708,29 12.379.050,61
Intangível s/ Restrição 9 480,00 480,00
Intangível c/ Restrição 10 273.525,01 273.525,01
(-) Depreciação Acumulada s/ Restrição 9 (228.245,75) (228.245,75)
(-) Depreciação Acumulada c/ Restrição 10 (2.550.380,02) (1.251.777,56)
(-) Amortização Acumulada s/ Restrição 9 (480,00) (480,00)
(-) Amortização Acumulada c/ Restrição 10 (46.560,91) (19.208,47)

Total do Ativo 206.525.129,28 246.694.010,68

Passivo N.E.         31/12/2021         31/12/2020
Circulante 203.562.268,81 245.714.133,65
Fornecedores s/ Restrição 11 - 90,01
Fornecedores c/ Restrição 12 6.833.103,32 4.916.926,87
Obrigações fiscais s/ Restrição 13 - 528,93
Obrigações fiscais c/ Restrição 14 521.690,88 418.948,65
Obrigações Trabalhistas e Previd. s/ Restrição 15 289.348,66 475.668,40
Obrigações Trabalhistas e Previd. c/ Restrição 16 7.549.175,57 5.276.889,37
Outras Obrigações c/ Restrição 17 - -
Projetos Restritos 18 188.325.115,45 234.562.434,77
Parcelamentos Tributos Federais 19 43.834,93 62.646,65
Conta corrente Matriz/Filiais 8 - -

Patrimônio Social 2.962.860,47 979.877,03
Patrimônio Social 108.685,31 108.685,31
Superávit/(Déficit) Acumulados 803.699,59 904.732,69
Superávit/(Déficit) do Exercício 2.050.475,57 (33.540,97)
Ajustes de Exercícios Anteriores - -

Total Do Passivo + P. Social 206.525.129,28 246.694.010,68

Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 2021 e 2020 - Em reais
Consolidado                    2021                    2020
Receitas 3.019.037,60 1.893.355,86
Receita Operacional Sem Restrição 3.019.037,60 1.893.355,86
Contribuições e Doações 619.139,59 409.105,55
Operadoras de Saúde/Convênios 2.141.506,80 14.530,00
Assistência Social 258.055,00 423.220,00
Bazar - 1.046.500,00
Receitas Financeiras 336,21 0,31
Despesas (1.036.054,16) (1.889.514,86)
Despesas Operacionais Sem Restrição (1.036.054,16) (1.889.514,86)
Despesas c/Pessoal (781.615,51) (738.644,64)
Despesas Gerais e Administrativas (104.891,78) (1.116.615,46)
Despesas Tributárias (10.513,02) (14.154,17)
Despesas Financeiras (139.033,85) (20.100,59)
Resultado Operacional sem Restrição 1.982.983,44 3.841,00
Outras Receitas (Despesas) - Isenções Usufruidas - -
Receitas com Isenções Usufruidas 12.332,31 20.822,03
Receitas com Voluntariado 678.351,60 660.000,00
Despesas com Isenções Usufruidas (12.332,31) (20.822,03)
Despesas com Voluntariado (678.351,60) (660.000,00)
(1) Superávit (Déficit) do Exercício sem Restrição 1.982.983,44 3.841,00
Receitas 142.955.226,57 104.844.742,80
Receita Operacional Com Restrição 142.955.226,57 104.844.742,80
Projetos/Convenios Publicos 142.850.155,79 104.693.708,87
Receitas Financeiras 105.070,78 151.033,93
Despesas (142.955.226,57) (104.844.742,80)
Despesas Operacionais Com Restrição (142.955.226,57) (104.844.742,80)
Despesas c/Pessoal (45.160.302,97) (22.744.769,11)
Despesas Gerais E Administrativas (97.249.738,91) (81.594.614,43)
Despesas Tributárias (71.109,63) (9.758,43)
Despesas Financeiras (474.075,06) (495.600,83)
Resultado Operacional com Restrição - -
Outras Receitas (Despesas) - Isenções Usufruidas - -
Receitas com Isenções Usufruidas 2.372.539,43 2.124.474,85
Receitas com Voluntariado - 911.534,64
Despesas com Isenções Usufruidas (2.372.539,43) (2.124.474,85)
Despesas com Voluntariado - -
Custos Servidores Alocados - (911.534,64)
(2) - Superávit (Déficit) do Exercício com Restrição - -
(1+2) Superávit (Déficit) do Exercício 1.982.983,44 3.841,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 2021 e 2020 - Em reais

Patrimônio Doações Superávit/Déficit Total do
         Social de Bens        do Exercicio Patrimônio Líquido

Saldos em 31/12/2019 108.685 - 867.350,72 976.036,03
Resultado do Exercício - - 3.841,00 3.841,00
Transfêrencia
  Segregação de Filiais - - - -
Saldos em 31/12/2020 108.685 - 871.191,72 979.877,03
Resultado do Exercício - - 1.982.983,44 1.982.983,44
Transfêrencia
  Segregação de Filiais - - - -
Saldos em 31/12/2021 108.685 - 2.854.175,16 2.962.860,47

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Findo em 2021 e 2020 - Em reais
Fluxos de caixa das atividades operacionais              2021              2020
Resultado líquido 1.982.983 421.414
Depreciação do exercício 1.325.955 182.744
Ajustes - Transferencia segregação de filiais 0,00 (386.078)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Aumento(Redução) de Valores a Receber - s/ Restrição (51.680) 778.645
Aumento(Redução) de Valores a Receber - c/ Restrição 36.613.505 1.519.112
(Aumento)Redução de Emprestimos s/ Restrição - -
(Aumento)Redução de Fornecedores s/ Restrição (90) (43.658)
(Aumento)Redução de Fornecedores c/ Restrição 1.916.176 2.823.189
(Aumento)Redução de Obrigações fiscais s/ Restrição (529) (35.325)
(Aumento)Redução de Obrigações fiscais c/ Restrição 102.742 208.538
(Aumento)Redução de Obrigações
   Trabalhistas e Previd. s/ Restrição (186.320) (568.417)
(Aumento)Redução de Obrigações
   Trabalhistas e Previd. c/ Restrição 2.309.542 2.160.537
(Aumento)Redução de Outras Obrigações c/ Restrição - 270.530
(Aumento)Redução de Projetos Restritos (46.237.319) 10.165.055
(Aumento)Redução de Parcelamentos Tributos Federais (18.812) (11.503)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1) (2.243.846) 17.484.783
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado s/ Restrição - -
Aquisições de intangível s/ Restrição - -
Aquisições de imobilizado c/ Restrição (110.658) (6.688.793)
Aquisições de intangível c/ Restrição - (38.525)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (2) (110.658) (6.727.318)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento - -
Financiamentos - -

- -
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3) - -
Variação de caixa e equivalente de caixa (1+2+3) = (2.354.503) 10.757.465
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 7.966.266 258.447
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 6.147.263 11.015.912
Variação de caixa e equivalente de caixa (1.819.003) 10.757.465

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Associação Beneficente Cisne é uma associação de fins fi-
lantrópicos, brasileira, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede à Rua
Pitanga, nº 38 - Chácara São João - CEP 06345-220, no Município de Carapicuíba, no Es-
tado de São Paulo e adota também como nome fantasia Instituto Cisne. São partes inte-
grantes da Associação Beneficente Cisne o Grupo Escoteiro Cisne - GE Cisne, devida-
mente registrado nos órgãos oficiais do movimento escoteiro sob número 12, região de
São Paulo, cujo corpo diretivo e presidência são os mesmos do Instituto Cisne e o Tsuru
Aikidojô, devidamente registrado na União Sul-Americana de Aikido, vinculada à Sede
Central Mundial do Aikido (HOMBU DOJO), localizada em Tóquio, Japão. A Associação
Beneficente Cisne tem por finalidade acolher pessoas com limitação de autonomia
psicossocial, buscando sua estabilidade psicológica e convivência social, respeitando
suas diferenças, por meio de uma metodologia própria. Para o desenvolvimento desse
trabalho propõe-se a atuar nas áreas de saúde, educação e assistência social, nas formas
de: I - Acolher a criança, o adolescente, o adulto e o idoso com deficiência e suas famílias;
II - Desenvolver e aplicar técnicas e métodos capazes de atender às necessidades dos
beneficiários, em relação ao contido no “caput” deste artigo; III - Incentivar a criação e o
aperfeiçoamento de recursos educacionais formais e não formais, bem como estimular o
estudo e a pesquisa relativa ao trabalho da pessoa com deficiência; IV - Ministrar cursos,
palestras, seminários, conferências, mesas redondas e “workshops”, na sede da entidade
ou fora dela, sobre o trabalho realizado na entidade; V - Elaborar folhetos, boletins infor-
mativos, cartazes, cartilhas, manuais, “websites”, redes sociais e todo e qualquer tipo de
material de divulgação a respeito do trabalho desenvolvido na entidade; VI - Promover ati-
vidades socioeducativas, culturais e desportivas para seus beneficiários, esta última
compreendendo todo tipo de atividade desportiva, inclusive, equestre, para-equestre e
afins; VII - Firmar convênios e/ou facilitar o intercâmbio com instituições congêneres, pú-
blicas ou privadas, no País e no Exterior; VIII - Manter estabelecimento próprio ou de ter-
ceiros, que funcione como sede da Associação, onde possam ser desenvolvidas todas as
atividades que objetivem as finalidades previstas no artigo 2º deste estatuto, bem como
proporcionar condições para que o beneficiário residente em áreas distantes da sede da
Associação possa ser acolhido, em tempo integral, seja nas mesmas dependências da
sede ou fora dela. IX - Oferecer acompanhamento médico e psicossocial às pessoas com
distúrbios psíquicos e deficiência mental; X - Prevenir o isolamento social, o abrigamento
e a segregação das pessoas com deficiência, assegurando a convivência familiar e co-
munitária; XI - Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobre-
carga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar, que visem à autonomia dos
envolvidos e não somente os cuidados de manutenção. A entidade é constituída com nú-
mero ilimitado de associados, sem distinção de raça, sexo, cor, nacionalidade, crença re-
ligiosa, filiação política, profissão, condição social, opção sexual, ou quaisquer outras for-
mas de discriminação, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira
de 1988. A Associação Beneficente Cisne aplica integralmente suas rendas, recursos e
eventuais resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos
institucionais. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, e especificamente a ITG 2002(R01), aplicável a Entidades Sem Finali-
dade de Lucros e demais disposições complementares. Base de preparação e apresen-
tação - Durante o exercício de 2012 o Conselho Federal de Contabilidade divulgou a Re-
solução 1409/12 que aprova a ITG 2002 (R01) - Entidade sem Finalidade de Lucros, com
aplicação obrigatória a partir de 01/01/2012. A elaboração das demonstrações contábeis
em conformidade com a nova norma requer o uso de certas estimativas contábeis e tam-
bém o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das
políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que
requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações
contábeis. Algumas contas publicadas no exercício anterior foram reclassificadas neste
ano para melhor compreensão e entendimento dos usuários destas informações, sem al-
teração no resultado. 3. Principais Diretrizes Contábeis: a) Moeda funcional e de
apresentação: As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moe-
da funcional da Entidade. b) Apuração das receitas e despesas: As receitas e as despe-
sas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil de competência. As receitas de
serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes
aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) haja evidência da existência de
contrato; (ii) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (iii) o preço esteja fixado e deter-
minado; e (iv) o recebimento seja provável. c) Estimativas contábeis: Na elaboração
das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos, e outras transações. As demonstrações incluem, portanto, estimativas
referentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Os resultados reais podem
apresentar variações em relação às estimativas. d) Instrumentos financeiros: Instru-
mentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a rece-
ber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. e) Ativos circulantes e não
circulantes: Caixa e equivalentes de caixa: Os valores registrados em disponibilidades
referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de
liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas
como equivalentes de caixa. Aplicações financeiras: São registradas pelos valores de
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem
o seu valor de mercado ou de realização. Ativo imobilizado: Correspondem aos direitos
que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exerci-
dos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos,
benefícios e controles dos bens da entidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido
das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com
a vida útil-econômica estimada dos bens. Redução ao valor recuperável: Não houve in-
dicações de perda de valor do ativo imobilizado, ativo intangível e estoques. Portanto, a
Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão. f)
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. Quando aplicável
os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base
em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões:
As provisões são reconhecidas, quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômi-
co seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base
as melhores estimativas do risco envolvido. g) Demonstrações dos fluxos de caixa:
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo
com a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 -
Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC). Reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados,
utilizando-se o método indireto. Os termos utilizados na demonstração dos fluxos de cai-
xa são os seguintes: - atividades operacionais: referem-se às principais transações
da Entidade e outras atividades que não são de investimento e de financiamento; - ati-
vidades de investimento: referem-se às adições e baixas dos ativos não circulantes
e outros investimentos; - atividades de financiamento: referem-se às atividades que
resultam em mudanças na composição do patrimônio e empréstimos e financiamen-
tos. h) Renuncia Fiscal e Isenções Usufruídas: A Entidade considera como renun-
cia fiscal, as contribuições não pagas, de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e a quota pa-
tronal do INSS. Os valores são calculados e contabilizados como se devido fossem,
demonstrados em compensação conforme permitido pela Resolução 1.409 – ITG 2002
(R01). Os valores estão representados na nota explicativa n° 23. i) Trabalho Voluntá-
rio: Os trabalhos voluntários, suportados pelos termos de adesão do voluntariado são
quantificados com base na atividade do voluntário, O volume mensal de horas e o cus-
to hora calculado com base no salário vigente de mercado. O valor do trabalho voluntá-
rio é registrado mensalmente na receita e despesa, ou projeto, dependendo da área de
atuação do voluntario, conforme nota explicativa n° 24.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos sem Restrição

                 2021                  2020
Caixa - -
Bancos c/ movimento - 35,36
Bancos Aplicação financeira 221.504,70 2.202,91
Bancos c/ movimento - Ribeirão Preto 6,45 6,45
Bancos Aplicação financeira - Ribeirão Preto 48,31 48,31
Bancos c/ movimento - Osasco 1,00 1,00
Bancos Aplicação financeira - Osasco                        -               985,90
Total        221.560,46            3.279,93
5. Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos com Restrição

                 2021                  2020
Bancos c/ movimento - Barueri - -
Bancos Aplicação financeira - Barueri 2.244.287,92 2.987.796,64
Bancos c/ movimento - Morro Agudo 2,00 119,40
Bancos Aplicação financeira - Morro Agudo 727.226,49 472.469,14
Bancos c/ movimento - Pitangueiras - -
Bancos Aplicação financeira - Pitangueiras 215.746,40 218.166,64
Bancos c/ movimento - Mairinque 1,00 1,00
Bancos Aplicação financeira - Mairinque - 27.287,59
Bancos c/ movimento - Agudos - -
Bancos Aplicação financeira - Agudos 747.861,94 296.095,66
Bancos c/ Movimento - Fortaleza 2,00 2
Bancos Aplicação financeira - Fortaleza          1.990.398     3.961.047,99
Total     5.925.702,54     7.962.788,06
6. Valores Realizaveis a Curto Prazo - Recursos sem Restrição

                 2021                  2020
Clientes - Matriz - 173.210,00
Adiantamento a Funcionários - Matriz - -
Adiantamento a Fornecedores - Matriz - 10.055,66
Impostos a Recuperar - Matriz 59.172,39 59.172,39
Deposito Judicial - Matriz - -
Valores a Receber - Matriz - -
Adiantamento a Fornecedores - Osasco - 91.937,57
Impostos a Recuperar - Osasco 91,28 91,28
Adiantamento a Fornecedores - Ribeirão Preto 4.860,43 4.860,43
Valores a Receber - Cruzeiro 1.098.574,06 1.098.574,06
Valores a Receber - Tatui 25.713,07 25.713,07
Valores a Receber - Jambeiro 234,20 234,20
Valores a Receber - Tremembe        461.916,36        461.916,36
Total     1.650.561,79     1.925.464,92

7. Valores Realizaveis a Curto Prazo - Recursos com Restrição
                 2021                  2020

Adiantamento de férias - Barueri 25.465,60 -
Seguros a Apropriar - Barueri 298.239,37 296.755,61
Valores a Receber - Barueri 31.757.301,14 24.302.165,72
Valores a Receber - Mairinque 3.708.008,23 3.708.008,23
Adiantamento a Funcionários - Mairinque - -
Adiantamento a Fornecedores - Mairinque - 6.096,25
Impostos a Recuperar - Mairinque 5.719,28 5.719,28
Valores a Receber - Morro Agudo - -
Adiantamento a Funcionários - Morro Agudo 27.606,82 51.448,34
Adiantamento a Fornecedores - Morro Agudo - 11.207,22
Depósitos Judiciais - Morro Agudo 22.030,47 22.030,47
Impostos a Recuperar - Morro Agudo 23,20 23,20
Adiantamento a Funcionários - Pitangueiras 31.732,72 22.016,14
Impostos a Recuperar - Pitangueiras 621,72 319,54
Valores a Receber - Fortaleza 152.472.234,95 196.702.684,87
Adiantamento a Funcionários - fortaleza 123.883,66 10.386,42
Valores a Receber - Agudos - 200.303,75
Adiantamento a Funcionários - Agudos - 29.968,79
Impostos a Recuperar - Agudos - 15.092,58
Valores a Receber - Cruzeiro 1.098.574,06 1.098.574,06
Valores a Receber - Tatui 25.713,07 25.713,07
Valores a Receber - Jambeiro 234,20 234,20
Valores a Receber - Tremembe        461.916,36        461.916,36
Total 190.059.304,85 226.672.810,26
8. Conta Corrente Matriz e Filiais                  2021                  2020
Conta Corrente - Osasco 253.100,81 228.234,34
Conta Corrente - Ribeirão Preto 58.364,42 58.364,42
Conta Corrente - Mairinque (1.317.432,01) 471.888,25
Conta Corrente - Agudos 6.729,46 6.729,46
Conta Corrente Matriz/Filiais - Matriz 1.024.311,62 (732.996,36)
Conta Corrente - Morro Agudo (25.074,30) (32.220,11)
Total Conta Corrente                        -                        -
Total                        -                        -
9. Imobilizado - Recursos dem Restrição

                                                           2020               2021
Taxas anuais Depreciação Imobilizado Imobilizado
    deprec. %        Custo   Acumulada        Líquido        Líquido

Edificações 4% 62.516,00 (31.226,08) 31.289,92 31.289,92
Móveis e utensílios 10% 34.730,68 (33.228,66) 1.502,02 1.502,02
Máquinas e Equipamentos 10% 22.554,60 (20.683,39) 1.871,21 1.871,21
Computadores
  e Periféricos 20% 87.107,62 (87.107,62) - -
Veículos 20% 56.000,00 (56.000,00) - -
Direito de Util. de Software 20%             480               (480)                     -                     -
Total 263.388,90   (216.709,35)       34.663,15      34.663,15
Movimentação do imobilizado

         2020                                                                                   2021
  Líquido Adições/ Transf. Baixas Depreciação   Líquido

Edificações 31.289,92 - - (31.226,08) 31.289,92
Móveis e utensílios 1.502,02 - - (33.228,66) 1.502,02
Máquinas e
  Equipamentos 1.871,21 - - (20.683,39) 1.871,21
Computadores
  e Periféricos - - - (87.107,62) -
Veículos - - - (56.000,00) -
Direito de Util.
  de Software                -                             -            -              (480)                -
Total 34.663,15                             -            -   (228.725,75) 34.663,15
10. Imobilizado - Recursos com Restrição
Movimentação do Imobilizado

                                                                2020                 2021
Taxas anuais Depreciação Imobilizado Imobilizado
    deprec. %             Custo   Acumulada          Líquido          Líquido

Móveis e utensílios
  - Barueri 10% 1.518.662,51 (168.728,40) 1.349.934,11 1.041.638,23
Máquinas e Equiptos
  - Barueri 10% 295.462,90 (20.615,66) 274.847,24 229.917,01
Comput. e Periféricos
  - Barueri 20% 612.663,90 (126.824,65) 485.839,25 272.518,92
Veículos
  - Barueri 20% 20.000,00 (4.666,65) 15.333,35 6.666,74
Equiptos Médicos
  - Barueri 20% 8.367.023,46 (809.800,67) 7.557.222,79 5.942.174,68
Mobiliários Hospitalar
  - Barueri 10% 1.199.434,93 (111.212,56) 1.088.222,37 863.322,24
Benfeitoria em
  Imóveis de terceiros 4% 365.802,91 (9.928,97) 355.873,94 331.312,89
Software - Barueri 20%      273.525,01     (19.208,47)      254.316,54      207.755,63
Total 12.379.050,61     (1.270.986) 11.108.064,61 11.382.995,97

               2020                                                                                           2021
         Líquido Adições/ Transf. Baixas   Depreciação          Líquido

Móveis e utensílios
  - Barueri 1.349.934,11 12.575,83 - (320.871,71) 1.041.638,23
Máquinas e Equiptos
  - Barueri 274.847,24 5.889,63 - (50.819,86) 229.917,01
Comput. e Periféricos
  - Barueri 485.839,25 47.735,32 - (261.055,65) 272.518,92
Veículos
  - Barueri 15.333,35 - - (8.666,61) 6.666,74
Equiptos Médicos
  - Barueri 7.557.222,79 37.946,65 - (1.652.994,76) 5.942.174,68
Mobiliários
  Hospitalar
   - Barueri 1.088.222,37 6.510,25 - (231.410,38) 863.322,24
Benfeitoria em Imóveis
  de Terceiros 355.873,94 - - (24.561,05) 331.312,89
Software
  - Barueri      254.316,54                             -            -      (46.560,91)      207.755,63
Total 12.379.050,61            110.657,68            - (2.596.940,93) 11.382.995,97
11. Fornecedores - Recursos sem Restrição                  2021                  2020
Fornecedores a Pagar - 90
Duplicatas a Pagar                        -                        -
Total                        -                      90
12. Fornecedores - Recursos com Restrição                  2021                  2020
Fornecedores a Pagar - Barueri 6.224.364,76 4.350.365,49
Fornecedores a Pagar - Mairinque - 566.425,19
Fornecedores a Pagar - Agudos 162.031,02 136,19
Fornecedores a Pagar - Fortaleza        446.707,54                        -
Total     6.833.103,32     4.916.926,87
13. Obrigações Fiscais - Recursos sem Restrição                  2021                  2020
ISS a Pagar - 194,20
IRRF 1708 a recolher - 13,20
Pis/Cofins/CSLL a recolher - 321,53
IRRF 0588 Autônomos                        -                        -
Total                        -               528,93
14. Obrigações Fiscais - Recursos com Restrição                  2021                  2020
ISS a Pagar - Agudos 705,00 245,34
IRRF 1708 a recolher - Agudos 1.773,28 2.590,21
Pis/Cofins/CSLL a recolher - Agudos 5.526,21 8.029,64
IRRF 1708 a recolher - Mairinque - 2.472,10
Pis/Cofins/CSLL a recolher - Mairinque - 7.035,76
ISS a Pagar - Fortaleza 38.464,34 39.612,88
IRRF 1708 a recolher - Fortaleza 230,62 137,77
Pis/Cofins/CSLL a recolher - Fortaleza 640,35 430,17
ISS a Pagar - Barueri 213.298,09 188.778,42
IRRF 1708 a recolher - Barueri 60.149,60 38.891,08
Pis/Cofins/CSLL a recolher - Barueri        200.903,39        130.685,28
Total        521.690,88        418.948,65
15. Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias - Recursos sem Restrição

                 2021                  2020
Salários a Pagar - Matriz 100.650,17 38.141,44
Rescisão - Matriz 16.829,70 16.829,70
FGTS a recolher - Matriz 10.283,70 38.906,87
INSS a recolher - Matriz 8.312,97 85.745,74
Pis s/ folha a recolher - Matriz 13.223,66 5.552,41
IRRF 0561 a recolher - Matriz 15.071,60 6.788,65
Pensão Alimentícia - Matriz - -
Contribuição Assistencial - Matriz - -
Provisões de Férias - Matriz 113.397,95 271.860,81
Salários a Pagar - Ribeirão Preto 5.736,79 5.736,79
Rescisões a Pagar - Ribeirão Preto - -
FGTS a recolher - Ribeirão Preto 2.943,27 2.943,27
INSS a recolher - Ribeirão Preto 1.730,90 1.730,90
Pis s/ folha a recolher - Ribeirão Preto 336,15 336,15
IRRF 0561 a recolher - Ribeirão Preto 831,80 831,80
Salários a Pagar - Osasco - -
Rescisões a Pagar - Osasco - -
FGTS a recolher - Osasco - -
INSS a recolher - Osasco - 87,01
Pis s/ folha a recolher - Osasco - 176,86
Provisões de Férias - Osasco                        -                        -
Total        289.348,66        475.668,40
16. Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias - Recursos com Restrição

                 2021                  2020
Salários a Pagar - Agudos 189.723,49 159.411,39
Rescisões a Pagar - Agudos - 463,14
FGTS a recolher - Agudos 31.679,17 27.265,13
INSS a recolher - Agudos 21.976,46 19.833,30
Pis s/ folha a recolher - Agudos 424,49 3.129,64
IRRF 0561 a recolher - Agudos 4.141,71 22.507,01
Provisões de Férias - Agudos 287.036,45 304.579,25
Salários a Pagar - Barueri 507.730,05 456.529,15
Contribuição Assistencial a Recolher - Barueri 560,00 60
FGTS a recolher - Barueri 47.443,96 60.362,89
INSS a recolher - Barueri 34.348,16 45.578,33
Pis s/ folha a recolher - Barueri 5.991,65 7.663,04
IRRF 0561 a recolher - Barueri 71.760,13 59.999,82

                 2021                  2020
INSS Retido a recolher - Barueri 21.792,58 -
Provisões de Férias - Barueri 889.592,02 633.061,78
Provisões de Rescisões - Barueri 787.443,70 598.489,83
Salários a Pagar - Pitangueiras 37.469,30 37.503,71
Rescisões a Pagar - Pitangueiras - -
FGTS a recolher - Pitangueiras 4.959,60 4.547,80
INSS a recolher - Pitangueiras 4.659,09 2.616,04
Pis s/ folha a recolher - Pitangueiras 3.009,49 757,53
IRRF 0561 a recolher - Pitangueiras 123,77 85,18
Provisões de Férias - Pitangueiras 46.718,31 31.083,07
Provisões de Rescisões - Pitangueiras - 15.927,07
Salários a Pagar - Mairinque - 129.142,85
Pensão Alimentícia a Pagar - Mairinque - 424,04
Contrib. Assist. a Recolher - Mairinque - 5.910,00
Rescisões a Pagar - Mairinque - -
FGTS a recolher - Mairinque - 17.118,78
INSS a recolher - Mairinque - 13.128,93
Pis s/ folha a recolher - Mairinque - 2.141,47
IRRF 0561 a recolher - Mairinque - 8.561,77
Provisões de Férias - Mairinque - 241.109,41
Provisões de Rescisões - Mairinque - 53.795,17
Salários a Pagar - Morro Agudo 79.835,19 88.287,04
Rescisões a Pagar - Morro Agudo - 15.185,65
13 salario - Morro Agudo - 1
FGTS a recolher - Morro Agudo 14.721,74 15.372,10
INSS a recolher - Morro Agudo 14.895,96 5.870,15
IRRF 0561 a recolher - Morro Agudo - -
Pis s/ folha a recolher - Morro Agudo 1.222,62 1.928,44
Provisão de Férias - Morro Agudo 91.238,43 96.434,62
Salários a Pagar - Fortaleza 1.334.301,72 933.087,91
Rescisões a Pagar - Fortaleza - 122,4
Pensão alimentícia - Fortaleza 277,52 263,25
Taxa Negocial - Fortaleza 11.425,00 6.314,00
FGTS a recolher - Fortaleza 239.412,86 109.432,57
INSS a recolher - Fortaleza 138.733,09 87.216,53
IRRF 0561 a recolher - Fortaleza 442.227,98 226.833,51
Pis s/ folha a recolher - Fortaleza 29.913,71 9.596,49
Provisão de Férias - Fortaleza 2.152.386,17 557.778,86
Provisão de Rescisão - Fortaleza                        -        160.393,83
Total     7.549.175,57     5.276.889,37
17. Outras Obrigações - Recursos com Restrição                  2021                  2020
Seguros a Pagar                        -                        -
Total                        -                        -
18. Projetos - Recursos com Restrição                  2021                  2020
Valores a Realizar C.P. - Morro Agudo 549.900,74 301.998,66
Valores a Realizar C.P. - Mairinque 2.396.472,92 3.171.735,13
Valores a Realizar C.P. - Fortaleza 149.751.798,08 198.542.901,11
Valores a Realizar C.P. - Pitangueiras 151.161,28 147.981,92
Valores a Realizar C.P. - Agudos 49.574,12 -
Valores a Realizar C.P. - Barueri 25.259.915,94 21.016.228,36
Valores a Realizar L.P. - Barueri   10.166.292,37   11.381.589,59
Total 188.325.115,45 234.562.434,77
19. Parcelamento de Tributos - Recursos sem Restrição

                 2021                  2020
Parcelamento Previdenciário 34.352,86 38.422,54
Parcelamento IRRF - 2.544,97
Parcelamento Pis/Cofins/CSLL Retidos - 10.013,51
Parcelamento IRRF S/ salários Nº 561.1875 9.482,07 11.665,63
Parcelamento Pis s/ Folha                        -                        -
Total          43.834,93          62.646,65
20. Aplicação dos Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em suas finali-
dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas
despesas e investimentos patrimoniais.
21. Composição das Gratuidades Custos - R$

Quantidade %                     R$         %
Despesas de recursos próprios                  100% 142.566.426,05   100%
Percentual de gratuidade concedida 2021                  100% 142.566.426,05   100%
As atividades gratuitas contemplam o seguinte: Artes, Fonoaudiologia, Pet Terapia, Reiki,
Psicologia, Educação Física, Arte-terapia, Terapia Ocupacional, Escotismo, Pedagogia,
Musicoterapia, Psicopedagogia, Cerâmica, Artesanato, Dança, Teatro, Aikidô,
Hippoterapia, Equoterapia, Informática, Culinária Saudável, Yoga, Inglês. 22. Imunidade
Tributária: Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela de seu patrimônio, ou de
suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente no País
os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém a escrituração
regular de suas receitas e despesas, está imune ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro líquido - CSLL, ao Programa de Integração So-
cial - PIS, à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e aos im-
postos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos da Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN.
23. Renúncia Fiscal e Isenções Usufruídas                  2021                  2020
Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros 2.384.871,74 2.131773,65
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - -
Contribuição Social sobre Lucros - -
ISS - -
PIS sobre receitas 6.386,92 2.845,40
COFINS sobre receitas          29.478,08          13.132,50
Total     5.834.178,73     2.147.751,55
24. Trabalho Voluntário
Atividades Quantidade de Custo Custo Total
  - Voluntarios 2021 Horas (Hs) Mês Hora (R$) Mês (R$)  Ano 2021
Diretoria Estatutária 420:00 hs 60,00 25.200,00 302.400,00
Membros do Conselho de Administração 300:00 hs 70,05 21.015,00 252.180,00
Membros do Conselho Fiscal 90:00 hs 66,67 6.090,30 73.083,60
Assistência Social/
  Desenvolvimento Educacional 220:00 hs 19,20 4.224,00   50.688,00
Total 678.351,60
25. Patrimônio Social: O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e
compreende a somatória dos valores dos Superávits e Déficits, ocorridos. Os Recursos
da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
26. Instrumentos Financeiros: A Entidade não participa de operações envolvendo ins-
trumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou
taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor
contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais
não difere substancialmente dos valores de mercado. 27. Cobertura de Seguros: Os
seguros são contratados por valores considerados suficientes pela Entidade para cobrir
eventuais riscos e perdas sobre os ativos.

Achyles José Theophanes Santos - Presidente - CPF: 124.581.068-54
Denis Cristiano Kim - CRC nº 1SP226726/O-9 - CPF:286.452.098- 29

A conectividade 
nos data centers 
é a força da 
transformação 
digital

Nos últimos dois anos, 
as empresas reforçaram 
a aposta na digitalização 
para contornar o impacto 
da pandemia na sociedade. 
Para suportar o uso mas-
sivo de serviços digitais 
tanto por empresas quanto 
por usuários foi necessário 
aumentar a demanda por 
capacidade computacional 
e infraestrutura de rede. A 
Odata, provedora de serviços 
de data center, aponta como 
a conectividade foi uma pe-
ça-chave para prover toda a 
capacidade computacional e 
de largura de banda neces-
sárias para o funcionamento 
da rede com baixa latência e 
confiabilidade. 

“Os data centers são um 
dos principais responsáveis 
pelo funcionamento de toda 
a arquitetura de TI. Assim, 
abrange funções como hos-
pedagem de sites, e-mails 
e serviços de colaboração, 
suporte a aplicações de 
armazenamento em nuvem, 
transações de comércio ele-
trônico e comunidades de 
jogos online, além de backup 
e redundância. Portanto, os 
data centers conectam redes 
de comunicação de modo 
que pessoas e plataformas, 
por meio da conectividade, 
possam acessar informações 
remotamente, inclusive 
ligando a organização ao 
mundo externo”, diz Victor 
Sellmer, Diretor de Marke-
ting e Vendas da Odata. 

Caso não houvesse co-
nectividade, um data center 
seria apenas um edifício 
de computadores que só 
poderiam ‘conversar’ entre 
si. Segundo estudo do IDC 
(International Data Corpo-
ration), até 2023, 60% das 
empresas implementarão 
conectividade híbrida e inte-
ligente que conecta merca-
dos físicos a vitrines digitais 
e cadeias de suprimentos 
para facilitar transações 
comerciais perfeitas. 

As novas tecnologias, 
como o metaverso, IA, IoT, 
por exemplo, geram, con-
somem e armazenam uma 
quantidade enorme de da-
dos, que crescerá muito a 
cada ano. 

Nesse ritmo, aplicações de 
inteligência artificial e mais 
sensores, câmeras e disposi-
tivos de IoT serão integrados 
ao mundo físico ao nosso 
redor, o que demandará 
cada vez mais conectividade, 
velocidade e latência. 

Portanto, a conectividade 
está no epicentro de toda a 
transformação digital que 
se vê atualmente. Quando 
se fala em evolução da co-
nectividade, logo vem à tona 
o 5G. No entanto, a quinta 
geração da internet móvel 
se destina a fornecer velo-
cidades de dados mais altas, 
além de mais confiabilidade, 
capacidade de rede massiva, 
maior disponibilidade e uma 
experiência mais uniforme, 
entregue para mais usuários.

Apesar da percepção co-
mum de que o benefício mais 
importante trazido pela nova 
tecnologia é a maior veloci-
dade de dados, o 5G pode 
ser explorado para enfrentar 
um desafio muito mais crítico 
da conectividade de rede: a 
redução da latência da rede. 
Portanto, com o uso do 5G as 
conexões serão mais rápidas, 
o uso de IoT mais intenso 
e o Edge Computing trará 
força computacional para as 
transações. 

Porém, a computação de 
ponta ainda não substitui 
a necessidade de um data 
center, não sendo suficiente 
para aguentar todo o vo-
lume de processamento e 
armazenamento, por isso, a 
evolução do serviço será fun-
damental. “O mercado já vem 
se preparando para atender 
tais exigências do 5G, com 
ações como ter servidores 
mais rápidos, realizar uma 
compactação mais eficiente 
e aprimorar a capacidade 
computacional”, finaliza 
Victor Sellmer. - Fonte e 
mais informações: (http://
odatacolocation.com).
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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: RAFAEL MALAFAIA DO NASCIMENTO, profissão: auxiliar de proces-
samento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Aurelio do Nasci-
mento e de Maria de Fátima Malafaia do Nascimento. A pretendente: NAYARA SANTOS 
DE ANDRADE, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, 
data-nascimento: 17/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Américo de Andrade e de Ozana dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DE SÁ, profissão: eletricista, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 21/10/1955, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Laurindo de Sá e de Maria 
Nogueira de Sá. A pretendente: MARGARETH BAZILIO DE FRANÇA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Gonçalo, RJ, data-
nascimento: 09/01/1957, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Belarmino de França e de Luiza Bazilio de França.

O pretendente: JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA BEZERRA, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João, PE, data-nascimento: 29/03/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cláudio Fernando Ivo Bezerra e de Rosemeire Justino 
da Silva. A pretendente: PALOMA MARIA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo Teotonio da Silva e de Maria José Zeferino.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS ROSA, profissão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson dos Santos Rosa e de Luciene Sousa Santos. 
A pretendente: LUCIMARA DA SILVA SANTOS, profissão: preparadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1999, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Paula da Silva Santos.

O pretendente: MATHEUS FERNANDO DE ASSIS SILVA, profissão: técnico de eletro-
domesticos, estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 14/06/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis da Silva 
e de Maria Cicera da Silva. A pretendente: MARIA DE LOURDES AZEVEDO, profissão: 
assistente de administração, estado civil: divorciada, naturalidade: Carbonita, MG, data-
nascimento: 09/07/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Cordeiro 
de Azevedo e de Olívia Matias de Azevedo.

O pretendente: WASHINGTON DE OLIVEIRA DO CARMO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto do Carmo e de Isabet 
Fialho de Oliveira Carmo. A pretendente: TATIANA CARDOSO DE JESUS, profissão: líder 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1981, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Julio de Jesus e de Maria Virgens Cardoso.

O pretendente: EVERTON DOMINGOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roselene Aparecida Domingos. A pretendente: SARA 
SOUZA E SILVA CASSURU, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Braúlio Garibaldi da Silva Cassuru e de Geruza Souza e Silva.

O pretendente: SOLALINDE DE SOUSA ROCHA, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 15/11/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domingos Rocha e de Maria de Jesus de 
Sousa Rocha. A pretendente: LUCINEIDE DE JESUS SANTANA, profissão: operadora 
de máquina, estado civil: solteira, naturalidade: Itagibá, BA, data-nascimento: 31/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adalicio Euzébio Santana 
e de Maria Neuza de Jesus.

O pretendente: FELIPE VIEIRA GARCIA, profissão: ajudante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcio Garcia e de Fernanda do Nascimento Vieira. 
A pretendente: ANGELL MARIA BISPO DOS SANTOS FRANCISCO, profissão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos dos Santos 
Francisco e de Marcia Bispo Ferreira.

O pretendente: MANOEL FELIX FERREIRA FILHO, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 16/06/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Felix Ferreira e de Maria Justa da Silva. A 
pretendente: APARECIDA RODRIGUES MOURA, profissão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 30/12/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Moura da Silva e de Rita Nogueira Moura.

O pretendente: HUGO VINICIUS DA SILVA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: MILENA VI-
TORIA FERREIRA DE MELO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Gonçalves de Melo Neto e de Marta de Jesus Ferreira.

O pretendente: LUÍS CARLOS DANTAS DA SILVA, profissão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 29/01/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Dantas da Silva e 
de Luciene Sousa Dantas. A pretendente: GABRIELA COSTA MEIRA, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Goiânia, GO, data-nascimento: 04/11/2004, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Queiroz Meira 
e de Raimunda Costa de Carvalho Queiroz.

O pretendente: JEFFERSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO, profissão: cabeleireiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 05/07/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geiza Maria da Conceição. 
A pretendente: JOYCE MARIA DA SILVA, profissão: analista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano José da Silva e de Debora Alves da Silva.

O pretendente: KAIO FELIPE HONORATO CRUZ DOS SANTOS, profissão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/10/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Honorato 
Cruz dos Santos e de Maria Cecilia dos Santos. A pretendente: LETICIA DA SILVA 
NASCIMENTO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Esdras Nascimento e de Geisa da Silva Daniel Nascimento.

O pretendente: MARCELO RICARDO DE ANDRADE, profissão: assistente de ven-
das, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Andrade 
e de Jozir Ricardo da Silva. A pretendente: NATÁLYA SANTOS OLIVEIRA JORGE, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
25/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Oliveira 
Jorge e de Eliane Aparecida dos Santos.

O pretendente: VICTOR HUGO RODRIGUES LEDO, profissão: técnico de campo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ledo e de Virgileide 
Rodrigues da Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ LUCAS GONÇALVES, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Passa e Fica, RN, data-nascimento: 
05/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Lucas 
Gonçalves e de Maria de Fatima Simão Gonçalves.

O pretendente: ÉBERTON CARNEIRO ROCHA DA SILVA, profissão: técnico de 
processo, estado civil: divorciado, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 
08/03/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eronildes Ro-
cha da Silva e de Maria Irene Carneiro Rocha. A pretendente: TATIANA DOS SANTOS 
PEREIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Passagem Franca, 
MA, data-nascimento: 18/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Teoplistes de Sousa Pereira e de Olivia dos Santos Soares.

O pretendente: ALAN MARQUES DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/2000, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vaz dos Santos e de Marina Vieira 
Marques. A pretendente: BEATRIZ BATISTA ALVES DE JESUS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides Alves de Jesus Filho e de 
Patricia Batista da Silva.

O pretendente: RONALD FERREIRA DUARTE, profissão: gerente de operação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Oliveira Duarte e de Marilete 
Ferreira dos Santos. A pretendente: THALITA ZANGIACOMO LÚCIO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
13/05/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abimael Lúcio 
e de Evania Zangiacomo Lúcio.

O pretendente: JOSÉ RAMOS DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ipojuca, PE, data-nascimento: 07/02/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa da Silva e de Irací Batista da Silva. 
A pretendente: MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA ROLIM, profissão: técnica social, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1970, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barboza de Oliveira e de Teresa 
Maria de Oliveira.

O pretendente: ABRAÃO CARICIO DOS SANTOS, profissão:, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Josefa dos Santos e de Simone Maria Caricio. 
A pretendente: STEFANIE APARECIDA DOS SANTOS, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcia Aparecida dos Santos.

O pretendente: RODRIGO SILVA PINTO, profissão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lima Pinto e de Miralva Silva Pinto. A pretendente: 
CALIANE SANTOS CAMPOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itororó, BA, data-nascimento: 08/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Raimundo Ferreira Campos e de Marilene Ferreira Campos.

O pretendente: DANILO HENRIQUE SILVA COELHO, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronildo da Silva Coelho 
e de Maria de Fatima Gonçalves Oliveira Coelho. A pretendente: ALINE OLIVEIRA 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Reginaldo Aparecido Moreira da Silva e de Rosangela de Deus Oliveira.

O pretendente: FELIPE SANTOS DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Sebastião da Silva e de Josefa Nair Santos 
da Silva. A pretendente: JENIFFER SUZANE MONTEIRO DA SILVA, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: Salinópolis, PA, data-nascimento: 30/09/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Maria da Silva e de 
Francisca da Conceição Monteiro.

O pretendente: WENDER DE SOUZA MELO, profissão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wladimir Pereira de Melo e de Elisabete 
de Souza. A pretendente: BRUNA VIDAL DA SILVA, profissão: operadora de caixa, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1999, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Reginaldo Vidal da Silva e de Claudinete da Silva.

O pretendente: FABIO FERNANDES RIBEIRO, profissão: administrador de empresa, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dionisio Fernandes Ribeiro e de 
Maria de Lourdes Silva Ribeiro. A pretendente: SIMONE DE SOUZA VALE, profissão: 
vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 
05/01/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eronildes José 
da Silva e de Josefa Soares de Souza Silva.

O pretendente: LUIZ CANDIDO DE LIMA NETO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 13/11/1989, residente 
e domiciliado em Franco da Rocha, SP, filho de João da Silva Lima e de Creuza de Souza 
Lima de Alcides. A pretendente: SAMANTHA DOS SANTOS MARCILI, profissão: fiscal 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Barros Marcili e de 
Rosangela dos Santos Marcili.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE VIANA LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/2000, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdenor Viana Lima e de Simone Lima da Silva. 
A pretendente: EMILY DAMAZIO AGOSTINHO PEREIRA, profissão: consultora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Agostinho Pereira 
Júnior e de Luciane Alves Damazio Lopes.

O pretendente: MARCOS SAPUCAIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 22/05/1998, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Oliveira do Nascimento 
e de Andrea Sapucaia de Oliveira Silva. A pretendente: MILANE SIMAS DOS SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 
05/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilton Rocha 
dos Santos e de Maria da Gloria de Oliveira Simas.

O pretendente: LUÍS CARLOS DA SILVA MORAIS, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 17/12/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto Morais e de Luzia 
Alves da Silva. A pretendente: ANA LÚCIA LOPES DE SOUZA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ricardo de Souza Neto e de 
Maria Lucia Lopes.

O pretendente: JEFFERSON MOURA DA SILVA, profissão: assistente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/03/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Eliezer Ferreira da Silva e de Rita Alves de Moura 
da Silva. A pretendente: TATIANE DOS SANTOS LOUZADA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Augusto Louzada Junior e 
de Terezinha Helena dos Santos Louzada.

O pretendente: WENDERSON CELESTINO DA SILVA, profissão: serralheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/04/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Celestino da Silva 
e de Ilda Maria Celestino da Silva. A pretendente: DEBORA GOMES DOS SANTOS, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de David 
Gomes dos Santos e de Maria Helena dos Santos.

O pretendente: THALES JHONATAN SANTANA DA SILVA, profissão: supervisor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdirene Santana da Silva. 
A pretendente: JACKELANE GLECIA LIMA DE SÁ, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1999, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jailson Fabiano da Silva Sá e de Maria Neves Lima.

O pretendente: AMILTON NASCIMENTO SANTOS, profissão: pintor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itajuipe, BA, data-nascimento: 11/11/1957, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Alves Santos e de Dionisia Margarida 
Nascimento. A pretendente: SHIRLEI FARIA ROZENO DOS SANTOS, profissão: do-
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Rozeno dos Santos 
e de Ana Maria de Faria.

O pretendente: TIAGO JUNIOR DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Piatã, BA, data-nascimento: 20/03/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel dos Santos e de Marlene Rosa dos Santos. 
A pretendente: IRISLEYNE HENRIQUE CARVALHO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adelino Oliveira Carvalho e de Maria 
de Fatima Henrique.

O pretendente: MIQUEIAS LIMA CAVALCANTE, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 27/07/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Torres Cavalcante e de Marlene Fereira 
Lima Cavalcante. A pretendente: ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA ROSSIGALLI, 
profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Avaré, SP, data-nascimento: 
20/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Paulo 
Rossigalli e de Sandra Alves da Silva.

O pretendente: GUSTAVO SOUSA PASCOTTO, profissão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1997, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, filho de João Olivio Pascotto e de Sara Penha Sousa Pas-
coto. A pretendente: CAMILA LUCIANA SILVA DE SOUSA, profissão: consultora de 
negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Josimar de Sousa 
e de Alice Maria da Silva.

O pretendente: HERBERT PEREIRA DA SILVA, profissão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1993, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Alberto Eneas da Silva e de Eletice Pereira da Costa 
Silva. A pretendente: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley Sérgio da Silva e de Cleusa 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JOÃO BATISTA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarabira, PB, data-nascimento: 28/05/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Grangeiro Silva e de Maria Batista de Santana. A 
pretendente: VERÔNICA PEREIRA ALVES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarabira, PB, data-nascimento: 06/03/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves da Silva e de Josefa Pereira Alves.

O pretendente: SEUN OLANIYI SOKEHINSI, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 25/06/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abiodun Oladele Sokehinsi e de Olu-
muyiwa Tola Sokehinsi. A pretendente: VICTORIA NWACHUKWU, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 29/07/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gladys Nwachukwu e de 
Sylvester Nwachukwu.

O pretendente: ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guaratinga, BA, data-nascimento: 26/12/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonidas Matias de Oliveira e de Maurina 
de Souza Santos. A pretendente: JAMILLE QUINTINO DE SOUSA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pau Brasil, BA, data-nascimento: 13/01/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo Quintino de Sousa e de 
Lúcia Maria Carlos dos Santos.

O pretendente: MANOEL SELES, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1956, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Fausto Seles e de Maria Fernandes Pereira. A pretendente: 
JOANA GUERRERO LISBÔA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Euclides José Lisbôa e de Maria Conceição Guerrero Lisbôa.

O pretendente: JONATHAN SOARES DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de processos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Soares de Oliveira e de Maria 
da Piedade de Oliveira. A pretendente: KARINA LIMA SILVA, profissão: assistente de 
OPME, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gonçalves da Silva 
e de Rosangela Aparecida de Lima.

O pretendente: BOAVENTURA SILVA LEMOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Canavieira, BA, data-nascimento: 14/07/1953, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Lemos e de Zuleide Maria da Silva. 
A pretendente: MARIA DO CARMO FREITAS PASSOS, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 18/06/1964, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvaro Francisco Passos e de Floripes 
Fernandes Freitas.

O pretendente: VALMIR DA SILVA MOTA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 26/12/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Bizerra da Mota e de Josefa 
Inês da Silva Mota. A pretendente: ARIANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, 
profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 06/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
José Pereira e de Severina da Silva Pereira.

O pretendente: PAULO RODRIGUES BRITO DOS SANTOS, profissão: motorista de 
ônibus, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Teixeira dos Santos 
e de Angelina Rodrigues de Brito Santos. A pretendente: LETICIA SANTOS GOMES, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Souza 
Gomes Filho e de Eliana Souza Santos.

O pretendente: REGIANO ROSA AYGNES, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Umuarama, PR, data-nascimento: 24/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Remi Rosa Aygnes e de Marlene Nilo da 
Silva. A pretendente: ANTONIA CLEILMA MARTINS DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Camocim, CE, data-nascimento: 16/09/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Bento de Vasconcelos e de 
Auricélia Martins de Vasconcelos.

O pretendente: RAFAEL LINO DE SOUZA, profissão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Luisa Lino de Souza. A pretendente: MÁRCIA 
GABRIELA MARCOLINO INACIO, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José Marcolino Inacio e de Maria das Graças 
Sousa Marcolino Inacio.

O pretendente: JOÃO VITOR DE ALMEIDA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Santana de Almeida e 
de Denise Aparecida do Nascimento de Almeida. A pretendente: RAISSA VITORIA DA 
SILVA SANTANA, profissão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/01/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Elio de Santana e de Maria Suzana Brito da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: ALEXANDRE AUGUSTO SEMEDO, nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, 
no dia (11/12/1981), profissão eletricista, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Semedo Sobrinho e de Maria Regina 
Turco Semedo. A pretendente: MARIANA ALVES DINIZ ARIETE, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, no dia (21/12/1981), profissão instrumentadora, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Gino Ariete e de Maria 
de Lourdes Alves Diniz Ariete.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CICERO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Arapiraca, AL, no dia (23/06/1966), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Lindinalva Maria da Silva. A pretendente: LUCIENE GOMES LIMA, estado civil 
divorciada, profissão artesã, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia (17/04/1980), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivo Gomes Filho e de Laudice Gomes Lima.
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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O avanço da energia 
solar no país no último 
ano colocou o Brasil em 
4º lugar no ranking de 
países que mais acres-
centaram capacidade 
solar fotovoltaica no 
mundo, segundo apura-
ção da Associação Bra-
sileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar). 
Investir no segmento se 
tornou uma boa opção 
diante do aumento no 
preço da energia elé-
trica, além de questões 
como sustentabilidade, 
valorização do imóvel 
e retorno de investi-
mento. 

Para se ter uma ideia, 
o lucro para um investi-
dor em painéis solares 
pode chegar de 15% a 
20% ao ano. “Temos um 
exemplo de uma usina 
em Rio do Sul que o 
investimento inicial foi 
de aproximadamente 
R$ 220 mil nos módulos 
fotovoltaicos e a renta-
bilidade é de R$4,2 mil 
por mês, isso represen-
ta quase 2% de ganho. 

É um lucro superior 
ao do mercado imo-
biliário, por exemplo, 
além de ser um valor 
que continuará todo 
mês durante os 25 anos 
de vida útil do sistema, 
um prazo muito maior 
do que você precisa 
para quitá-lo”, explica o 
diretor da importadora 
catarinense de painéis 
solares,  Tek Trade, 
Sandro Marin. 

Depois de dois anos de 

discussão e tramitação 
no Congresso Nacional, 
o Brasil conta, agora, 
com um marco legal 
para a energia solar. Em 
vigência desde o início 
deste ano, a Lei Fede-
ral 14.300/2022 institui 
uma cobrança,  que 
começa a valer a partir 
de janeiro de 2023, para 
quem instalar novos 
painéis fotovoltaicos. 

A chamada geração 
distribuída é feita, na 
maioria dos casos, por 
painéis solares instala-
dos em casas, condomí-
nios e para as chamadas 
“usinas solares”, quan-
do um cliente usa ener-
gia solar, mas ela está 
sendo gerada fora da 
sua casa ou escritório.

“Antes, quem instala-
va painéis fotovoltaicos 
em casa ficava isento 
dessa parte da tarifa, 
o que contribuía para 
a grande economia 
obtida na conta de luz. 
Com a nova lei, investir 
nos próximos meses é 
garantir a isenção da 
tarifa e os benefícios 
que a energia solar 
proporciona”, afirma 
Marin. 

A legislação também 
estabelece que quem já 
tinha instalado o siste-
ma em casa antes da sua 
publicação ou quem o 
instalar até início de ja-
neiro de 2023 continua 
isento da cobrança até 
2045. - Fonte e outras 
informações: (www.
tektrade.com.br).

Vitor Cavalcanti (*) 
 

Como noticiado recen-
temente pelo jornal 
Folha de S. Paulo, 

na contramão do mundo, o 
país reduziu a quantidade 
de pessoas formadas em 
áreas estratégicas (Ciên-
cias, Engenharia, Mate-
mática e Computação) ou 
naquilo que o mercado 
convencionou chamar de 
STEM, usando a sigla em 
inglês para as mesmas ver-
ticais de formação. 

Entre 2009 e 2019, a 
quantidade de diplomados 
nessas áreas caiu de 67 mil 
para 60 mil, de acordo com 
levantamento da consulto-
ria IDados a partir de dados 
do Inep. Mas o buraco é 
mais em baixo. Com uma 
base fraca de matemática e 
lógica, meninos e meninas 
que se animam a estudar 
programação, por exem-
plo, encontram dificuldade 
imensa em avançar nesse 
tipo de curso e desistem. 

Lá na frente, isso impacta 
em graduandos, uma vez 
que, falhando em coisas bá-
sicas, a maioria optará por 
cursos que exijam menos 
esse tipo de conhecimento, 
resultando em um volume 
muito maior de pessoas for-
madas em ciências sociais, 
comunicação e negócios. 
O grande problema é que 
a necessidade por profis-
sionais 100% STEM ou 
mesmo com habilidades 
tecnológicas e digitais só 
cresce. 

A necessidade por profissionais com habilidades tecnológicas e 
digitais só cresce.

Lucia Camargo Nunes (*)
Mercado vende mais em meio a desafios

A palavra “desafio” foi uma das mais citadas durante o 
anúncio de resultados do mercado automotivo de maio 
pelo presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite. 

Ainda enfrentando escassez de componentes, a produção 
é uma das mais afetadas. A crise de abastecimento até 
agora neste ano já levou a 16 paradas de fábricas, com 
331 dias inativos (média de 20 dias por fábrica). 

Enquanto em 2021, a entidade estimou a perda de 350 
mil veículos, só até maio de 2022 esse volume chega a 
150 mil unidades. E a culpa não recai apenas sobre os 
semicondutores. De acordo com Leite, embora exista uma 
tendência de melhora, há instabilidade no fornecimento 
de borracha, resinas, cabos, tintas, solventes e pneus, 
entre outros. 

Produção e venda crescem
A produção de autoveículos (automóveis e comerciais 

leves) cresceu 11% em maio sobre o mês anterior e 7% 
sobre maio de 2021. “Aos poucos, a situação tem se tor-
nado menos crítica”, avalia o executivo.

Nas vendas, alta de 27% sobre abril e no mesmo patamar 
de 2021, com 187,1 mil (22) x 188,7 mil (21). No acumulado, 
ainda está um pouco atrás: até maio de 2021, as vendas 
somavam 892 mil enquanto este ano chegaram a 740 mil. 

Stellantis

Fabrica Fiat Nova Strada

“Chama a atenção a consistência do crescimento de 
mercado, um degrau a cada mês desde o início do ano, 
para vendas e produção. Exportações já largaram o ano 
em alta, e se mantêm assim. Como a tendência histórica do 
nosso setor é de um segundo semestre mais robusto que 

A BMW também antecipou mais detalhes da terceira 
geração do X1, SUV que recebeu novas tecnologias, além 
da reestilização, que o deixou maior e mais largo, confe-
rindo-lhe mais robustez e esportividade. Pela primeira 
vez, terá opção de rodas de 20”. 

Por dentro, assim como o Novo Série 3, o X1 passa a ser 
equipado com as duas telas de 12,3” e 14,9”. 

Sem preços ou chegada ao Brasil definidos, a marca 
alemã divulgou que o SUV terá versões a combustão, 
híbrida e elétrica. 

Picape retrô ganha motorzão elétrico
Ficou bonita a releitura que a Ford Performance Parts 

dos EUA fez da clássica picape F-100, de 1978. O protó-
tipo F-100 Eluminator ganhou dois motores elétricos que 
o faz render 486 cv. 

A picape retrô ainda vem equipada com rodas de 
alumínio de 19”, pneus de alta performance 275/45R19 
e pintura exclusiva na cor cinza com detalhes cobrea-
dos. O interior combina peças de época, como vidros 
manuais e elementos modernos do Mach-E, incluindo a 
telona multimídia. O capô, no lugar do motor, traz um 
espaçoso porta-malas.

No final do ano passado, a Ford lançou esse primeiro 
motor elétrico de “prateleira”, de 285 cv, e teve o primeiro 
lote esgotado rapidamente. Com fila de espera, pode ser 
usado na eletrificação de carros antigos, picapes, SUVs 
por US$ 3.900.

Ford1

Ford F-100 Eluminator_Conceito elétrico.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

o primeiro, estamos muito otimistas quanto à manutenção 
desse bom ritmo de recuperação”, afirmou o presidente 
da Anfavea.

Marcio Leite ainda observou, entre tantos desafios, que 
é difícil medir se há queda na demanda, ainda que os 
estoques continuem baixos. “Sentimos uma mudança na 
demanda. E vamos ver como a alta dos juros se reflete nos 
próximos meses.”

Importados também aceleram
A Abeifa, entidade que representa importadores de ve-

ículos, registrou um crescimento de 8,7% em maio, com 
o emplacamento de 1.630 unidades vendidas sobre abril. 

No acumulado do ano, a Volvo lidera com 2.207 unidades 
licenciadas, embora o seu best seller, o XC60, não seja o mais 
vendido. Foram 917 unidades do SUV sueco, que perde em 
volume para o Bongo (935 vendidos), da Kia, importadora 
vice-líder com 1.902 vendas. A Porsche foi a terceira com 
mais emplacamentos (1.246 unidades), liderada pelo Macan 
(470 vendidos de janeiro a maio). 

Novos BMW iX3 e X1
A BMW começou junho com duas novidades importantes. 

A primeira, já em pré-venda, é o elétrico iX3. Com preço 
sugerido de R$ 475.950 na versão M Sport, o novo SUV virá 
importado da China, já que é produzido pela joint venture 
entre BMW e Brilliance Automotive.

Montado no eixo traseiro, o motor elétrico gera 286 cv 
de potência. As baterias de 80 kWh de capacidade pro-
metem levá-lo a 461 km de autonomia (medição WLTP). 
As primeiras unidades devem chegar até o fim deste mês. 

BMW

BMW iX1 xDrive30.

Mais vagas, menos formados: o 
paradoxo do mercado de TI no Brasil
Pelo menos nos últimos oito anos eu ouço de forma enfática que faltam profissionais qualificados para o 
mercado de tecnologia no Brasil, tanto do lado de quem vende tecnologia, quanto de quem compra. Mas 
nem todo apelo num país que soma milhões de desempregados e subempregados parece fazer diferença

Foram mais de 650 bolsas, 
pouco para o tamanho do 
problema, mas o suficiente 
para mudar a história de 
650 vidas. O mesmo Ins-
tituto lidera a plataforma 
Eu Capacito, que ajuda em 
duas frentes: despertar o 
interesse pela tecnologia e 
prover habilidades digitais 
e humanas. Em um ano e 
meio, mais de 800 mil pes-
soas impactadas com pelo 
menos 1 dos 135 cursos. 

Se nosso ensino básico 
fosse de qualidade, eu po-
deria inclusive falar em 800 
mil pessoas capacitadas, 
mas a maioria não conse-
gue concluir um curso de 
programação pela falta de 
conhecimento básico de 
lógica. De novo, precisamos 
de um projeto de país que 
priorize a educação em 
todos os níveis e frentes e 
incentive carreiras estra-
tégicas que nos levarão ao 
futuro. 

Precisamos que cada vez 
mais empresas cumpram 
com seu papel social de 
apoiar projetos como os 
do Instituto, em promover 
alianças para apoiar a pes-
quisa das universidades 
públicas e a financiar pro-
jetos que advoguem pela 
qualidade do ensino básico. 
A educação transforma, 
mas antes disso precisamos 
de visão de país e mãos que 
apoiem para transformar-
mos não 600, mas milhares 
de vidas. 

(*) - É diretor-geral do Instituto IT Mídia 
(www.institutoitmidia.com.br).

Nos próximos anos, a 
demanda por profissionais 
de tecnologias em nível ini-
ciante, ou seja, programa-
dores e suporte, até os mais 
seniores, como cientistas 
de dados e profissionais 
avançados em inteligên-
cia artificial e quântica, 
por exemplo, passará de 
800 mil vagas, facilmente 
podendo chegar a um 
milhão de vagas, se utili-
zarmos informações tanto 
da Brasscom, quanto da 
McKinsey. Para complicar 
ainda mais a equação, o país 
sofre com perda de capital 
humano, cuja concorrência 
deixou de ser apenas para 
propostas de expatriação. 

A pandemia acelerou a 
possibilidade de trabalhar 
remotamente a partir de 
qualquer lugar do mundo, 
assim, empresas brasileiras 
concorrem com compa-
nhias globais por profis-
sionais vivendo em cidades 
brasileiras. Isso seria ótimo 

se formássemos pessoas na 
quantidade necessária para 
suprir nossa demanda e, 
também, exportar talentos, 
mas não é nem de longe 
nossa realidade. Já passou 
da hora de entendermos 
que a falta de uma política 
clara de educação e incen-
tivos para carreiras estra-
tégicas comprometerão o 
futuro do país. 

Essa falta de pessoas 
bem capacitadas, entre 
inúmeros problemas, gera 
dois vácuos na economia: 
geração de empregos de 
qualidade, levados para 
nações que apostam e in-
vestem em profissões do 
futuro, e produção de tec-
nologia. Existem diversas 
sementes plantadas para 
ajudar a formar mais gente. 
O Instituto IT Mídia, por 
exemplo, mantém há 14 
anos o programa Profissio-
nal do Futuro que concede 
bolsas em graduação de 
tecnologia. 
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Brasil vive melhor 
momento para investir 

em energia solar




