
A Coopercitrus - Cooperativa de Produtores Rurais, anuncia a realiza-
ção da Coopercitrus Expo 2022, de 25 a 29 de julho, em Bebedouro, SP. 
Em localização de fácil acesso às margens da Rodovia Brigadeiro Faria 
Lima, na Fundação Coopercitrus Credicitrus, o retorno ao presencial vai 
reunir mais de 160 empresas líderes globais do agro, entre fornecedoras 
de tratores, máquinas, implementos e insumos agropecuários, além de 
tecnologias de agricultura de precisão, sempre com apoio dos principais 
agentes financeiros do país e com planos especiais da Coopercitrus 
Corretora de Seguros. A expectativa é receber mais de 20 mil visitantes 
durante os cinco dias. Com o tema ‘Uma Nova Experiência’, o objetivo 
é proporcionar ao visitante a oportunidade de se conectar com os mais 
modernos produtos e serviços de tecnologia em um espaço organizado, 
de fácil acesso, com todas as comodidades para que a experiência seja 
completa (https://coopercitrus.com.br/evento/expocitrus-digital/).

 Coopercitrus Expo 2022

A “Grande Renúncia”, fenômeno que representa o aumento signifi-
cativo nos pedidos voluntários de demissão em todo o mundo e cujo 
catalizador foi o “mundo pós-pandêmico” já afeta mesmo países com 
altas taxas de desemprego e de inflação, como o Brasil.    

A “Grande Renúncia” é uma grande  
oportunidade para a reinvenção da TI
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MERCADO
FINANCEIRO

A coerência e o compromisso com os clientes devem ser sempre o foco 
do trabalho jurídico. Estamos em um mercado completamente dinâmico, 
onde a procura pela assistência estratégica se tornou primordial como 
fator decisivo para agregar valor ao negócio. Nesse cenário, muito além 
de buscar ganhar a causa para o cliente, é preciso incorporar a inovação 
aos processos organizacionais de forma inteligente e processual – trans-
formando os advogados em verdadeiros gestores de negócios.  

Como transformar advogados em  
gestores de negócios?

Já diz o ditado: "quem ama o que faz, nunca trabalhará um só dia 
na vida", e quando seus clientes amam o que você faz, então você 
está diante da forma mais poderosa de marketing que existe.    

Boca a boca: o marketing mais poderoso 
que existe

O Empreendedorismo se diferencia dos demais campos da adminis-
tração de empresas e das organizações. Mais do que empreender, o 
empreendedor é aquele que é capaz de desenvolver atitudes amplas 
e se transforma em protagonista do seu próprio negócio.     

Empreendedorismo: conheça quatro 
tipos, segundo especialista da área

Boggy_CANVA

Cinco motivos para contratar pessoas 
com mais de 50 anos

Um estudo feito pela FGV 
(Fundação Getúlio Vargas) 
mostrou que 75% das 
companhias evitam contratar 
pessoas mais velhas. 

Muitas empresas ainda acreditam que 
profissionais mais jovens podem sair 

mais barato por não terem experiência 
e que eles costumam estar mais atuali-
zados com as tendências do mercado, 
dessa forma, as gerações mais antigas 
são excluídas do mercado. 

A equipe de recrutamento e seleção 
precisa se desprender da ideia de que 
as pessoas mais velhas são inflexíveis 
e pouco atualizadas quando falamos de 
tecnologia, ou ainda que elas são resis-
tentes às mudanças. 

Hoje vivemos esse encontro inédito de 
quatro gerações ocupando os mesmos 
espaços profissionais e isso pode ser 
aproveitado pelas empresas como forma 
de potencializar a troca de conhecimento 
entre essas diferentes faixas etárias.

 
Mas por que as empresas deveriam 

investir na contratação de pessoas com 
mais de 50 anos? 

 
1. Mais diversidade  -  Hoje em dia 

a diversidade já é um tópico mandató-
rio nas empresas, deixando de ser algo 
diferencial. Além disso, empresas com 
diversidade de idades incentivam a troca 
de experiências e de perspectivas entre 
os colaboradores. 

 
2. Mais experiência  -  Ter um pro-

fissional que já trabalhou em diferentes 
cenários pode ser um diferencial es-
tratégico para a empresa. Pessoas com 
mais experiência conseguem prever os 
movimentos do mercado e, dessa forma, 
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antecipar problemas e encontrar a solu-
ção mais rápido. 

 
3. Mais maturidade  -  Profissionais 

com muito tempo de carreira podem ter 
mais maturidade na hora de tomar uma 
decisão que pode contemplar pontos 
que profissionais mais jovens talvez não 
tenham percebido. Isso pode fazer com 
que o time tenha mais segurança na hora 
de tomar uma decisão. Eles ainda podem 
ser bons líderes, pois compartilham com 
o time os sucessos e os erros ao longo de 
sua carreira profissional. 

 
4. Habilidades de comunicação in-

terpessoal  -  Outro ponto é que esses 
profissionais costumam ter boas habili-
dades de comunicação interpessoal, pois 
desenvolveram ao longo da sua trajetória 
profissional. 

 
5. Redes de contato  -  Por já terem 

tido experiência profissional ao longo 
da carreira é normal que eles conheçam 

pessoas de diferentes áreas e diferentes 
empresas. Para quem trabalha com pros-
pecção de clientes, por exemplo, isto pode 
ser primordial. E por terem uma ampla 
experiência profissional eles também têm 
grande networking, e podem criar cone-
xões importantes para a sua empresa.

 
O que considerar na hora da contra-

tação? - Não é porque uma pessoa com 
mais de 50 anos traz diversos benefícios 
para a empresa que a contratação deve 
ser só de pessoas com essa faixa etária 
ou mais. Assim como em qualquer con-
tratação é preciso planejamento e agir 
estrategicamente. Entre os pontos a 
serem considerados estão: 

 
• Perfil da empresa - É preciso saber 

quais são as principais características e 
os valores prezados na cultura organi-
zacional, então juntar as informações 
com a dos candidatos e ver quais são os 
mais aderentes à vaga, revelando se há 
ou não um fit cultural.

 
• Características profissionais - É 

preciso desenhar quais devem ser as ca-
racterísticas do profissional que ocupará 
o cargo. A partir dessa definição será 
possível identificar em qual momento e 
para qual cargo será interessante con-
tratar pessoas mais velhas.

 
Como você pode perceber, a contratação 

de profissionais com mais de 50 anos traz 
diversos benefícios para a empresa. Sem 
contar que a marca passa a ser vista como 
promotora da diversidade e inclusão, estan-
do à frente do tempo. Ao abrir uma vaga e 
fazer contratações, incentive a equipe de 
recursos humanos a olhar os currículos 
enviados por pessoas mais velhas. Com isso, 
muitos talentos podem ser redescobertos.

 
(Fonte: Denise Asnis é sócia fundadora da Taqe, 

plataforma de recrutamento e seleção virtual, e 
profissional - https://www.taqe.com.br/).

Experiências de viagens e tecnologias  
conectadas

Para companhias aéreas e clientes que estão tentando fazer um 
voo de conexão, os minutos contam. Juntas, a American Airlines e 
a Microsoft estão aplicando o poder da IA, do machine learning e da 
análise de dados para reduzir o tempo de movimentação dos voos nas 
pistas de aeroportos, dando mais tempo aos passageiros para pegar o 
próximo voo, além de economizar combustível e diminuir as emissões 
de CO2 da frota. O programa de controle inteligente de portões de 
embarque da American Airlines fornece análise em tempo real de 
pontos de dados, incluindo informações de rota e pista para atribuir 
automaticamente o portão disponível mais próximo para a aeronave 
que chega. A empresa está atendendo às necessidades de seus funcio-
nários da linha de frente por tecnologia, equipando-os com soluções 
como ConnectMe, baseada no Microsoft Teams, utilizando PowerApps 
e Azure, que a companhia aérea desenvolveu com a Microsoft.   
Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: American Airlines

News@TI Reprodução: https://www.viasoftconnect.com.br/

CONSUMIDOR DE PRIMEIRA LINhA: 
DICAS PARA FIDELIzAR CLIENTES

    Leia na página 4

CONVENIêNCIA, INFORMAçãO E PERSONALIzAçãO

Inflação nos EUA 
A inflação nos Estados Unidos teve 

uma alta de 1% em maio, ficando acima 
do esperado, e levou o índice a ter 
um aumento de 8,6% no acumulado 
dos últimos 12 meses. O valor para o 
período é o maior em cerca de 40 anos, 
sendo superado apenas pelos 8,9% 
registrados em dezembro de 1981. 
A gasolina teve uma alta de 4,1%, os 
custos com serviços de energia subiram 
3,6% e os itens alimentares dispararam 
em 11,9% - sempre na comparação 
anual (ANSA).

Viasoft Connect reúne líderes da inovação  
em evento presencial

@Depois de dois anos no ambiente virtual devido à Covid-19, o Viasoft 
Connect, consolidado como o maior evento em gestão empresarial 

do Brasil, chega à sua 4ª edição e volta a acontecer presencialmente este 
ano, entre os dias 22 e 24 de junho, no Expo Unimed, em Curitiba (PR). 
Com o tema “Exponencial”, o Viasoft Connect vai reunir mais de 120 pa-
lestrantes, que estarão divididos em oito trilhas de conteúdos focadas em 
ESG, Marketing Experiencial, Mundo Startups, Pessoas e Performance, 
Gente e Gestão, Tecnologias exponenciais, Business do Futuro e Sales 
& Success. Haverá também uma feira de negócios com a presença de 
grandes marcas do mercado, rodadas de negócios e diversas atividades, 
gerando uma experiência completa para os participantes (https://www.
viasoftconnect.com.br/).   Leia a coluna completa na página 6

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/consumidor-de-primeira-linha-dicas-para-fidelizar-clientes/?swcfpc=1
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/boca-a-boca-o-marketing-mais-poderoso-que-existe/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empreendedorismo-conheca-4-tipos-segundo-especialista-da-area/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-grande-renuncia-e-uma-grande-oportunidade-para-a-reinvencao-da-ti/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-transformar-advogados-em-gestores-de-negocios/
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O trabalho híbrido 
e a importância de 

atuar em time

Ao longo dos 
últimos dois anos 
notamos realidades 
que, antes da 
pandemia, passavam 
despercebidas

Muitas dessas des-
cobertas estão 
relacionadas ao 

modelo de trabalho. En-
quanto alguns preferem 
o home office para eco-
nomizar o tempo de des-
locamento entre a casa e 
o escritório, outros enxer-
gam no ambiente corpo-
rativo a possibilidade de 
estar com outras pessoas 
do time, conhecer novos 
funcionários, bem como 
tirar dúvidas de forma 
mais rápida e resolver 
demandas de maneira ágil, 
dependendo do caso. 

No fim das contas, os 
que atuam com o modelo 
híbrido são os mais bene-
ficiados, já que, segundo 
pesquisa consultiva da 
Aberje, 70% das empresas 
nacionais e multinacionais 
adotaram esse formato 
entre seus colaboradores 
no começo deste ano. 
Com essa nova realidade 
de trabalho, o dia a dia 
das pessoas passa a exigir 
uma mobilidade e conec-
tividade ilimitadas. Nesse 
sentido, a Samsung aten-
de a essa nova demanda 
com dispositivos rápidos 
e eficientes, capazes de 
acompanhar os usuários 
em todas as suas ativi-
dades. 

O modelo híbrido tam-
bém traz à tona um concei-
to que conhecemos como 
nômade digital. Trata-se 
de um público que, com 
inúmeras possibilidades, 
pode escolher diferentes 
locais para trabalhar. Na 
Samsung, optamos por 
adotar o modelo híbrido 
de trabalho conhecido 
como 3x2, em que os cola-
boradores vão ao escritó-
rio até três dias da semana. 
A decisão, que faz parte da 
política de Home Office da 
Samsung para a América 
Latina, foi tomada após 
uma avaliação do cenário 
global e nacional, além 
também das opiniões de 
parceiros e colaboradores 
da empresa. 

Com essa iniciativa, a 
Samsung reforça seu com-
promisso em manter uma 
força de trabalho mais feliz 
e engajada, entendendo 
que o tempo em casa traz 
impactos positivos para as 
pessoas. A atuação não 
se limita ao trabalho de 
excelência para desenvol-
ver os melhores produtos 
do mercado. Das portas 
para dentro, é oferecido 
um ambiente de trabalho 
flexível, respeitoso e di-
versificado.

Ao analisar o mercado de 
forma macro, observamos 
um aumento na busca 

por profissionais com ha-
bilidades de resiliência, 
adaptação e trabalho em 
equipe. Essas têm sido 
qualidades fundamentais 
para empresas dos mais 
diversos setores, afinal de 
contas, o alinhamento en-
tre os times e a capacidade 
de aplicar ajustes de forma 
rápida foram grandes dife-
renciais para que muitos 
negócios mantivessem 
suas operações durante 
o cenário de incertezas 
que marcou os últimos 
dois anos. 

Nesse sentido, além 
de oferecer flexibilidade 
no regime de trabalho, é 
importante que a área de 
recursos humanos invista 
em atrativos para reter 
e lapidar os talentos da 
empresa, oferecendo um 
ambiente de trabalho aco-
lhedor e oportunidades 
de crescimento. Dessa 
forma, humanizamos o 
relacionamento entre os 
profissionais e a empresa, 
auxiliando cada indivíduo 
a potencializar suas com-
petências. 

Na Samsung, frequente-
mente são realizadas se-
ções de coaching, avalia-
ção 360º e feedbacks para 
que os colaboradores de-
senvolvam suas habilida-
des de gestão e obtenham 
sucesso na atuação de 
suas respectivas equipes, 
além de uma plataforma 
global com diversos cur-
sos para desenvolvimento 
e aperfeiçoamento das 
competências. 

Essas iniciativas corpo-
rativas são usadas como 
parte da estratégia para 
obter resultados positivos 
não apenas para a em-
presa, mas também para 
para os funcionários que, 
trabalhando de casa ou do 
escritório, estão sempre 
representando a empre-
sa. Por fim, do ponto de 
vista social, a flexibilidade 
do trabalho híbrido pode 
contribuir para uma ro-
tina mais saudável das 
pessoas. 

Comumente temos nos 
deparado com histórias 
de profissionais que, com 
o home office, encontra-
ram tempo para praticar 
exercícios, almoçar com 
os filhos, meditar, des-
cobrir um hobby novo, 
ingressar em cursos de 
idioma a distância e vá-
rias outras práticas que 
ajudam no bem-estar e no 
desenvolvimento de cada 
indivíduo. Agora, com a 
retomada das atividades, 
voltamos a ocupar lugares 
que tanto amamos e a es-
tar com nossos familiares 
e amigos, mas sem deixar 
de nos cuidarmos. 

Estamos todos ansiosos 
para compartilhar tudo de 
novo que vem por aí!

(*) - É diretor de recursos humanos 
na Samsung Brasil.

Fauze Diab (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ITAMAR DA SILVA CORDEIRO JUNIOR, profissão: técnico de mecânica 
industrial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-
nascimento: 26/12/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Itamar da Silva Cordeiro e de Dulcinéia da Silva Cordeiro. A pretendente: TAINA 
SANTOS DE PAULA, profissão: promotora de merchandising, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 10/05/1984, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio de Paula e de 
Nilza Luciana Santos.

O pretendente: EZEQUIEL TEIXEIRA, profissão: técnico de mecânica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/09/2000, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cristiane Karine Teixeira. A 
pretendente: PAULA DA CUNHA OLIVEIRA, profissão: assistente de SAC, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 23/02/2000, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Marcos de 
Oliveira e de Solange Maria da Cunha.

O pretendente: THIAGO DE SOUSA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 26/03/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gilberto Oliveira da Silva e 
de Neli Maria de Sousa Silva. A pretendente: JESSICA PEREIRA DE LIMA, profissão: 
autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: em Caruaru, PE, data-nascimento: 
27/08/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Joseval 
Ramos de Lima Nascimento e de Erika Pereira dos Santos Nascimento.

O pretendente: ABNER FERNANDES DE ARAUJO, profissão: farmacêutico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/10/1991, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Oseas Diogo de Araujo e de 
Marilia Fernandes Pereira de Araujo. A pretendente: PAULA CHARETTI REIS, profissão: 
jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nasci-
mento: 11/03/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Carlos Falcão Reis e de Vera de Fatima Charetti Reis.

O pretendente: RAPHAEL PIRES ALVES, profissão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 23/08/1994, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcelo Alves e de Fernanda 
Pires Caminha. A pretendente: BÁRBARA CLARA MARCELINO FREITAS, profissão: 
profissional de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Pau-
lista, SP, data-nascimento: 19/03/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Carlos de Freitas e de Marilda Marcelino Freitas.

O pretendente: IURI LEITE ARAGÃO NERY, profissão: analista sênior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 23/03/1997, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Silvio Nery e de Erineide Leite Aragão Nery. A 
pretendente: REBECA SOVIRE SILVA, profissão: estagiária, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 16/07/1995, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Pérsio Célio Silva e de Lucia 
Helena Sovire Silva.

Bruno Tortorello (*)

Este cenário influencia 
a logística e exige 
mais eficiência por 

parte de transportadoras e 
operadores.

Tal mudança se explica 
pelo crescimento significati-
vo do e-commerce no Brasil, 
que ganhou 36,7 milhões 
de novos consumidores, ou 
e-shoppers, entre 2019 e 
2021, e novas lojas virtuais 
durante a pandemia. Há 
cerca de dois anos uma en-
comenda pesava, em média, 
6,5 quilos, e hoje está na casa 
dos 3,5 quilos, demonstran-
do que os tipos de produtos 
ofertados se multiplicaram, 
pois hoje é possível comprar 
praticamente tudo pela 
internet. 

Contudo, essa redução de 
peso em tão pouco tempo 
traz impactos logísticos e 
requer que as transporta-
doras enxerguem este novo 
cenário com outros olhos. 

Pacotes menos pesados 
significam queda de renta-
bilidade no frete, mas, em 
contrapartida, a quantidade 
dobrada de encomendas mo-
vimentadas pode compensar 
essa perda. Para que essa 
relação seja verdadeira, é 
preciso cada vez mais efi-
ciência nas operações das 
transportadoras e operado-
res logísticos.

Eficiência logística abran-
ge diferentes aspectos, prin-
cipalmente uma operação 
completamente ajustada, 
que minimize os erros e 

A redução de peso traz impactos logísticos e requer que as 
transportadoras enxerguem este cenário com outros olhos.

Rafael Gibini (*) 
 
Tão incrível quanto pre-

ocupante, é exatamente 
isso que aponta o estudo da 
Universidade Newcastle, 
na Austrália. Ela mostra 
como os microplásticos 
entram de variadas formas 
em nosso organismo. Além 
disso, indica que o ser hu-
mano pode estar ingerindo, 
em média, cinco gramas 
destes microplásticos por 
semana, o equivalente a 
comer um cartão de crédito 
a cada sete dias. 

A descoberta mostra que 
além dos danos ao meio am-
biente, o plástico também 
causa danos à nossa saúde. 
Portanto, a chamada pela 
sustentabilidade nunca foi 
tão necessária. É preciso 
acelerar urgentemente as 
formas de reciclagem de 
materiais e, cada vez mais, 
mesmo com a complexi-
dade da logística reversa, 
desenvolver e buscar ma-
teriais de origem renová-
veis, como por exemplo, 
produtos à base de polpa 
de madeira.

Já existem ótimas inicia-
tivas no mundo. Na Sué-
cia e na Finlândia, berço 
mundial da indústria de 
papel e celulose já possível 
encontrar excelentes ações 
para reaproveitamento de 
materiais não renováveis 
e, principalmente, como 
estão surgindo novos pro-
dutos com base renovável, 
evitando o uso excessivo do 
plástico e o substituindo 
por produtos não nocivos 
ao meio ambiente.

Sem querer acirrar a 
briga entre o plástico e 
o papel, o objetivo aqui é 
propor uma reflexão sobre 
como essas duas indústrias 

juntas podem melhorar o 
mundo. Os movimentos 
por lá são realmente mo-
tivadores e, na prática, co-
meçam pelo consumidor, 
que está muito mais atento 
à origem dos produtos que 
consome e o impacto que 
eles geram no nosso am-
biente. É cultural e essa 
é a chave para a mudança 
no nosso consumo.

No comércio da região, é 
possível observar uma boa 
quantidade de produtos 
com características biode-
gradáveis ou ainda com a 
preocupação da sua pegada 
de carbono deixada. Há 
várias iniciativas ligadas 
ao bioplástico ou produtos 
com fibras renováveis da 
natureza e manejadas de 
forma correta. Algumas 
startups já estão com essa 
mentalidade e criando 
inovações nesse segmento. 
Embalagens 100% biode-
gradáveis e resistentes à 
umidade, calor e odor e o 
melhor: com preços com-
petitivos, algo bastante de-
safiador para essa categoria 
de produto.

Mudar a chave para esta 
questão pode nos ajudar a 
realizar melhores escolhas 
para o bem da humanidade. 
Saber optar por produtos 
compostáveis, reciclados 
ou biodegradáveis, apren-
der mais sobre cada um 
desses tipos de produtos, 
como podemos, individual-
mente, ter mais consciência 
sobre o impacto de nossas 
ações é um bom exercício 
para começar a fazer sua 
parte.

(*) - Formado em Administração 
de Empresas com MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios pela FGV-

SP, é CEO da Melhoramentos 
(www.melhoramentos.com.br).

E-commerce exige eficiência 
logística no segmento de 

cargas fracionadas
O mercado de cargas expressas fracionadas está em franca mudança, especialmente nos dois últimos 
dois anos, em que o peso médio das encomendas vem caindo, ao mesmo tempo que o volume, ou a 
quantidade de remessas, praticamente dobrou no período, e continua crescendo

compra foi positiva, o que 
demonstra que a logística vai 
bem, mas há espaço para ser 
aperfeiçoada, especialmente 
nos quesitos mais latentes 
apontados pelos e-shoppers, 
como a previsibilidade de 
data e horário de entrega, 
informações claras de ras-
treamento e várias opções 
de locais de entrega.

Sabendo dessas preferên-
cias e demandas dos consu-
midores, é fundamental que 
as transportadoras mante-
nham um tráfego constante 
de informações em tem-
po real em seus sistemas, 
buscando a eficiência nas 
operações e na comunicação 
com seus clientes. Adicio-
nalmente, é necessário ofe-
recer alternativas ao home 
delivery, como as soluções 
OOH (Out of Home, ou Fora 
de Casa), que englobam 
PUDOS (os pontos de Pick 
up e Drop off) e os lockers, 
e que também contribuem 
significativamente para a 
eficiência nas operações 
logísticas.

Sem dúvida são muitos os 
desafios que chegam com 
essa mudança de mercado, 
mas o posicionamento cor-
reto das empresas do setor 
pode dar uma contribuição 
importante - como já vêm 
fazendo - para o crescimento 
do e-commerce, apoiado em 
melhores soluções para to-
das as partes, especialmente 
para o consumidor. 

(*) - Com 22 anos de experiência no 
setor de logística, é CEO da Jadlog.

ofereça qualidade dos ser-
viços para embarcadores 
e consumidores, como o 
cumprimento de prazos, en-
trega dos produtos intactos, 
comunicação cada vez mais 
assertiva e processos padro-
nizados. São condições que 
se alinham às expectativas 
dos clientes e, paralelamen-
te, contribuem para a melhor 
experiência de compra no 
e-commerce.

Neste sentido, é impor-
tante que o e-commerce 
conte com transportadoras 
e operadores logísticos efe-
tivamente preocupados em 
aperfeiçoar a eficiência em 
suas operações por meio de 
investimentos pesados em 
automação, mecanização, 
tecnologia da informação, 
capilaridade, novas solu-
ções e opções de entrega, 
aumento e atualização de 
frota, entre outros pontos. 
Além disso, precisam in-
vestir em sustentabilidade, 

promovendo uma logística 
cada vez mais verde, nos 
grandes deslocamentos e na 
última milha. 

Outro ponto igualmente 
relevante é conhecer e en-
tender as preferências do 
consumidor e, a partir daí, 
direcionar os investimentos 
para atender todas essas 
demandas e ser cada vez 
mais eficiente nas entregas. 
Pesquisas como a E-Shopper 
Barômetro, da rede DPD-
group e Jadlog, fornecem 
um panorama destas prefe-
rências dos consumidores e 
insights para as transporta-
doras e operadores logísticos 
melhorarem suas atuações. 
A pesquisa constatou que 
63% da população online 
brasileira realiza compras 
pela internet, um índice 7 
pontos percentuais superior 
ao de 2019. 

E 78% dos consumidores 
disseram que a experiência 
de entrega de sua última 
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Você está ingerindo um cartão 
de crédito por semana

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

Tel: 3043-4171www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, ou 

ligue para
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Edital de Citação Prazo de 60 dias. Processo Nº 1003136-82.2018.8.26.0575 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de São José do Rio Pardo, Estado de SP, Dr(a). José Oliveira Sobral 
Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Logística e Transportes Rio Pardo Ltda ME, CNPJ 
62.240.387/0001-00, representante legal Luís Henrique Donizeti Ballico, CPF nº. 068.799.808-56, 
RG nº. 185627523, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento S.A, alegando em síntese: A Requerida contratou os serviços da Requerente 
para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária 
sua parada. As cobranças dos valores ocorreriam através de emissão de Fatura, com débito 
automático em conta corrente, sendo que os dados foram fornecidos antecipadamente pela 
requerida quando da contratação dos serviços. Ocorre que a Requerida não liquidou as faturas 
demonstradas na petição inicial, que totalizam R$ 12.673,15 (doze mil, seiscentos e setenta e três 
reais e quinze centavos). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Jose do Rio Pardo, aos 10 de maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0027446-25.2017.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Adriana Tayano Fanton Furukawa, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Rodrigues Rodrigues, CPF 107.886.708-91, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A. e outro, objetivando o cumprimento da sentença prolatada 
nos autos da ação Monitória n.º 1024567-62.2016.8.26.0602, julgada procedente, constituindo o 
título executivo judicial e acolhendo o valor do débito em R$7.990,06, atualizado até julho/2016. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$12.776,92, devidamente 
atualizada até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, advertido de que, se pretender garantir o Juízo a fim de obstar a incidência da multa 
prevista no artigo 523, §1º, do CPC, deverá - de imediato - especificar essa circunstância, sob pena 
de ser o depósito tomado como pagamento e desde logo liberado em favor da parte exequente, e, 
caso haja parte incontroversa do débito exequendo, deverá decliná-la quando da comprovação do 
depósito e ainda de que, também, exceto para as hipóteses em que o CPC impuser intimação por 
forma diversa (tal qual na presente situação), os prazos em face do executado revel que não esteja 
representado por advogado nos autos, nos termos do artigo 346 do CPC, fluirão da data da 
publicação do ato decisório no órgão oficial, facultando-lhe intervir no processo a qualquer 
momento, e o receberá no estado em que se encontrar, sem prejuízo de que, até que isso ocorra, 
perdurará a atuação e acompanhamento pelo respectivo curador especial, que será nomeado nos 
autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Sorocaba, aos 12 de maio de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0103168-97.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) João Carlos Gomes, RG Nº 7.757.226-9, CPF/MF Nº 035.769.088-54 que 
Credit  Brasil Fomento Mercantil Ltda ajuizou –lhe ação de Execução de Título Extrajudicial, 
também contra Comercial Coplanyl, CNPJ 04.313.783/0001-14, no valor de R$ 21.915,40, referente 
as notas promissórias vencidas e não quitadas. Fica o Executado citado por meio deste edital para 
pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos 
bens bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. 
No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 828 
do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do 
CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 19/05/2022.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo nº 1001968-49.2021.8.26.0281 Procedimento Comum 
- Indenização por Dano Material. Requerente: Concessionária Rota das Bandeiras S/A. Requerida: 
Denise Izabel da Silva Fiori, inscrito no CPF nº: 411.101.268-08. Edital de Citação: Prazo 30 dias, 
expedido nos autos da Ação da Indenizatória por dano material. O Dr. Orlando Haddad Neto, Juiz 
de Direito da 2ª VC da Comarca de Itatiba-SP, na forma da lei etc. Faz saber ao, réu, ausente, incer 
to, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização 
por danos materiais que a Concessionária Rota das Bandeiras S/A, move contra si, por conta dos 
danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que Ocorre que no dia 25/09/2019, por 
volta das 06h52min, a condutora do veículo, ora Requerida, trafegava pela Rodovia SP 065 - km 
141 + 300, Pista Sul, com o veículo que faz saber: marca/modelo: Ford/KA, Ano: 2006, Placa: DTX-
4282, Cor: Preta, segundo informações colhidas no local, a Requerida informou não lembrar-se do 
acidente, acredita que tenha dormido ao volante, só se recorda do momento que alguém abriu a 
porta de seu veículo. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 
nº201909251003191. Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e equipamentos        
indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela 
rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos 
reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 16.030,46 conforme 
demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do 
réu, para, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Itatiba, aos 25 de maio de 2022 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000407-60.2022.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber ao João Ricardo Nogueira, CPF 162.512.948-33, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessionária da Rodovia 
Presidente Dutra S/A, CNPJ 00.861.626/0001-92. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia indicada no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se 
houver, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 12 de maio de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002674-32.2021.8.26.0281 O MM. Juiz de Direito 
da 2ª VC, do Foro de Itatiba, Estado de SP, Dr.Orlando Haddad Neto, na forma da Lei, etc. Proces 
so nº: 1002674-32.2021.8.26.0281, Procedimento Comum-Indenização por Dano Material 
Requerente: Concessionária Rotas das Bandeiras S.A. Requerido: Joao Vitor Silva Rocha Sena, 
CPF Nº 447.144.808-04. Faz saber ao, réu, ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na 
respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a 
Concessionária Rotas das Bandeiras S.A move contra si, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 29/04/2020, por volta das 22h44min, o 
condutor do veículo, ora Requerido, trafegava pela Rodovia SP 065 - km 060 + 000, Pista Norte, 
com o veículo de sua propriedade, que faz saber: marca/modelo: GM/Montana, Ano: 2020, Placa: 
EIQ1523, Cor: Branca, quando ao atingir o local dos fatos, alega que um caminhão entro repenti 
namente a sua frente, momento em que tentou desviar e chocouse na defensa metálica localizada 
além do acostamento. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 
nº 02004291017193. (Doc. anexo). Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
2.912,90 (Dois Mil e Novecentos e Doze Reais e Noventa Centavos). Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 02/05/2022. 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000088-94.2021.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Manoel Ferreira dos Santos, qualificação ignorada e Abilio Luiz 
Ferreira, Brasileiro, RG 303107-SE, CPF 151.165.815-00, que lhe foi proposta uma ação de Cumpri 
mento de sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando o 
cumprimento da sentença proferida nos autos do processo nº 1010338-48.2016.8.26.0004, ação 
Procedimento Comum Cível. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinado a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
52.721,76 (janeiro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Decorrido os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular andamento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1104252-38.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 20ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Celia Maria Soares dos Santos, Brasileira, Casada, Vendedora, 
RG 12.133.613-X, CPF 066.010.598-54, com endereço à Rua Francisco Gomes, 18, Rio Pequeno, 
CEP 46100-000, Brumado/BA, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$ 3.523,84, referente às da taxa de conservação e melhoramentos 
do lote 23, da Quadra GK, do Loteamento Ninho Verde – Gleba II  - (atualmente denominado Ninho 
Verde II Eco Residence). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 22/10/2021. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012343-45.2011.8.26.0001 A MMª. Juíza de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rosana Turíbio, CPF/MF 083.361.768-02, nos autos da 
presente Ação de Cobrança, ora em fase de execução do julgado, movida por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., que foi realizado o bloqueio judicial sobre ativos financeiros de 
sua titularidade pelo Sistema SISBAJUD, no importe de R$ 10.316,83 (fls. 222/223). Estando a 
executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no 
prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, comprove a 
impenhorabilidade da quantia supra, sob pena de converter-se a indisponibilidade em penhora, 
quando terá então início o prazo de 15 dias, previsto para apresentação de eventual impugnação 
em relação a esta, independentemente de nova intimação, nos termos dos arts. 854, §5º c.c. 917, 
§1º ou 525, § 11º, conforme o caso, todos do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação, referida 
quantia será levantada pela parte exequente. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, em 23 de maio de 2022 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0010092-77.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Adriana Cardoso dos Reis, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Luís Lopes Gomes, CPF 040.328.468-63 e Laurindo dias da Silva 
Morais, CPF 040.328.468-63, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A, A ajuizou -lhe ação de Execução de Titulo 
Extrajudicial do valor de R$ 321.601,80, referente as duplicatas vencidas e não pagas. Ficam os 
Executados citados por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3 °, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art. 828 do CPC), No prazo para embargos, o 
executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 
cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe 
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês (art.916. Do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 13 de maio de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002393-59.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Sabrina Carolina Pereira, RG 37230374-2, CPF 446.221.628-81, que União 
Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 10.695,61. devidamente atualizada e, 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, referente ao 
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2022. 

Edital de Intimação Prazo 30 dias Proc Nº0000266-12.2022.8.26.0294.A Drª Ana Carolina Gusmão 
de Souza Costa, Juíza de Direito da 2ªVC do Foro de Jacupiranga /SP,  Faz Saber a JGS Cajati 
Transportes de Cargas Eireli ME,  CNPJ Nº 16.706.481/0001-95, que nos autos de cumprimento de 
Sentença ajuizado por  CGMP. Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.914,40, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, 
CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), 
podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. Nada mais. Jacupiranga, 20 de Maio  2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000082-23.2022.8.26.0596 Edital de Intimação 
–Prazo 20 dias. Proc. 0000082- 23.2022.8.26.0596. O Dr. Marcilio Moreira de Castro, Juiz de 
Direito da 2ªVC do Foro de Serrana /SP Faz Saber a João Batista Teixeira Leite, CPF Nº 186. 485. 
018-30, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP. Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 19.601,56 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10% (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Serrana, aos 19 de maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008586-16.2020.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Vivian Bastos 
Mutschaewski, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Paschoal Brilha, Brasileiro, CPF 
194.759.128-27, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
LMR Rolamentos Ltda, para recebimento de seu crédito no valor de R$ 24.711,92 (Nov/2021), com 
os acréscimos legais. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação, acerca DA PENHORA realizada 
sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 1.052,32 (fls. 60/62), bem 
como do prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
para, se o caso, apresente manifestação por simples petição (CPC, arts. 525, §11, e 771, parágrafo 
único). Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais. 27/05/2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007287-58.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio De Manoel Utida Cristovão, CPF Nº 049.633. 
458-11, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de 
R$ 64.416,74, (atualizado em 10/12/2021)que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 10/03/2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007079-91.2009.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional IX- Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Fabiana Pereira Ragazzi, 
na forma da Lei, etc.Faz Saber a(o)Gilson Willish Martos, RG 204838174, CPF 118.277.708-21,que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: Foi firmado entre as partes contrato de prestação de serviços educacionais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considera 
do revel, nos termos do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada Mais. 20/05/2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0027099-07.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a) Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Proc. 0027099-07.2021.8.26.0002. O Dr. 
Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ªVC do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a 
Maria José da Silva, CPF Nº 289.677.398-34, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado 
por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 37.989,21, que deverá ser devidamente atualizado até a data 
do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 %(art.523, §1º, CPC)podendo oferecer impugnação, no prazo de 
15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  03/02/2022. 

                  2020                   2021
Ativo 337.597.939,91 437.243.001,28
Ativo Circulante 85.594.419,00 110.110.810,55
Disponível 433.434,40 792.621,47
Caixa 10.000,00 10.000,00
Bancos c/Movimento 10,00 10,00
Aplicações 423.424,40 782.611,47
Clientes 85.155.224,00 109.311.799,40
Dividendos a Receber 81.800.023,94 109.311.799,40
Venda Part. Societária 3.355.200,06 -
Créditos - 459,70
Adiantamento a Terceiros - 459,70
Impostos a Recuperar 5.760,60 5.929,98
Impostos/Contrib. a Compensar 5.760,60 5.929,98
Ativo Não Circulante 252.003.520,91 327.132.190,73
Realizavel a Longo Prazo 15.097.334,26 8.355.375,47
Crédito de Empresas Ligadas 15.097.334,26 8.355.375,47
Investimentos Longo Prazo 236.906.186,65 318.776.815,26
Invest. Fasa America Latina 236.906.186,65 318.776.815,26

                  2020                   2021
Passivo 337.597.939,91 437.243.001,28
Passivo Circulante 11.575,68 70.031.627,98
Obrigações Fiscais 8,44 9,98
Obrigações Fiscais 8,44 9,98
Outras Obrigações 11.567,24 31.618,00
Outras Obrigações 11.567,24 31.618,00
Obrigações Sociais e Estatutar - 70.000.000,00
Obrigações Sociais e Estatutar - 70.000.000,00
Passivo Não Circulante 76.895.452,02 67.261.269,70
Outras Obrigações-Longo Prazo 76.895.452,02 67.261.269,70
Contas Correntes dos Socios 76.895.452,02 67.261.269,70
Patrimônio Líquido 260.690.912,21 299.950.103,60
Patrimonio Liquido 260.690.912,21 299.950.103,60
Capital Social 60.000.000,00 60.000.000,00
Reservas 200.690.912,21 200.690.912,21
Lucros/Prejuizos Acumulados - 39.259.191,39

                  2020                   2021
Despesas/Receitas Operacionais (110.914,07) (110.238,19)
Despesas Administrativas (110.914,07) (110.238,19)
Resultado Financeiro (5.270,33) (13.078,43)
Receitas Financeiras 119,42 3.380,03
Despesas Financeiras (5.389,75) (16.458,46)
Resultado com Operações
  Descontinuadas 37.030.050,60 205.972.016,83
Outras Receitas Operacionais 37.030.050,60 205.972.016,83
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Período 36.913.866,20 205.848.700,21

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021

                  2020                   2021
(Prejuízo)/Lucro líquido
  do exercício 36.913.866,20 205.848.700,21
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 36.913.866,20 205.848.700,21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021
Lucros ou

Capital Capital a Reserva Reserva Reserva Prejuízos
            social Integralizar       de Legal      de Capital          de Lucro     Acumulados                     Total

Saldos em 31/12/2018 60.000.000,00 - 3.177.142,02 27.549.950,30 104.933.314,15 - 195.660.406,47
Lucro líquido do exercício 2019 - - - - - 28.116.639,54 28.116.639,54
Constituição de reservas - - - - 28.116.639,54 (28.116.639,54) -
Saldos em 31/12/2019 60.000.000,00 - 3.177.142,02 27.549.950,30 133.049.953,69 - 223.777.046,01
Lucro líquido do exercício 2020 - - - - - 36.913.866,20 36.913.866,20
Constituição de reservas - - - - 36.913.866,20 (36.913.866,20) -
Saldos em 31/12/2020 60.000.000,00 - 3.177.142,02 27.549.950,30 169.963.819,89 - 260.690.912,21
Lucro líquido do exercício 2021 - - - - - 205.848.700,21 205.848.700,21
Lucro Distribuído - - - - - (166.589.508,82) (166.589.508,82)
Saldos em 31/12/2021 60.000.000,00 - 3.177.142,02 27.549.950,30 169.963.819,89 39.259.191,39 299.950.103,60

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021

                    2020                     2021
Fluxos de caixa das
  atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) antes do
  imposto de renda e
   contribuição social 36.913.866,20 205.848.700,21
Ajustes por:
Ganho por Equivalência
  Patrimonial (37.030.050,60) (205.972.016,83)

(116.184,40) (123.316,62)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) Outros créditos a terceiros - (459,70)
(Aumento) redução em
  impostos a recuperar (9,86) (169,38)
Aumento (redução) em contas
  a pagar e provisões (438.414,71) 20.050,76
Aumento (redução)
  em impostos a recolher (11,23) 1,54
Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais (438.435,80) 19.423,22
Fluxos de caixa das
  atividades de investimentos
Pagamento de
  participações societárias (21.684.613,00) -
Ágio na aquisição de
  Partipação Societária. - -
Empréstimos e adiantamentos
  de caixas realizados a terceiros (670.000,00) -
Recebimentos de dividendos 23.186.091,63 96.589.612,76
Recebimento de venda de
  participação societária 902.143,62 3.355.200,06
Aumento de capital em
  participações societárias (1.003.198,42) -
Dividendos a pagos - (96.589.508,82)
Caixa líquido usado nas
  atividades de investimento 730.423,83 3.355.304,00
Fluxos de caixa das
  atividades de financiamentos
Recebimento de mútuos 378.911,59 6.741.958,79
Pagamento de mútuos (134.178,76) (9.634.182,32)
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento 244.732,83 (2.892.223,53)
Aumento (redução) do caixa
  e equivalentes de caixa 420.536,46 359.187,07
Demonstração do aumento (redução)
  do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 12.897,94 433.434,40
No fim do exercício 433.434,40 792.621,47

420.536,46 359.187,07

1. Contexto Operacional: A Sapi Holding S.A. foi criada em 2011 e
seu objeto social consiste na participação em outras sociedades, naci-
onais ou estrangeiras na qualidade de sócia, acionista ou quotista.
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Norma Brasi-
leira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 1000 - Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC. A moeda funcional da companhia é o Real, mes-
ma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financei-
ras. 3. Resumo das principais práticas contábeis: a. Apuração do
resultado: O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é
apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos
exercícios. b. Ativo e Passivo circulante e não circulante: Os ativos
e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valo-
res conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorri-
das até a data do balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida no
balanço patrimonial quando a companhia possui uma obrigação real le-
gal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável
que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido. c. Imposto de Renda e Contribuição Social: O
Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e di-
ferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribui-
ção social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a
30% do lucro real. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos origi-
nais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignifi-
cante risco de mudança de valor.

                 2020                  2021
Caixa e Bancos 433.434,40 792.621,47

       433.434,40        792.621,47
5. Dividendos a Receber                  2020                  2021
1) Dividendos a rec. Fasa 81.800.023,94 109.311.799,40

  81.800.023,94 109.311.799,40
Nota 1: Em 2021 a companhia recebeu a totalidade de dividendos de
2020. Em 2021 foram aprovados em Assembleia Geral Ordinária, Di-
videndos, a serem pagos pela Fasa América Latina Participações
Societárias S/A no ano de 2022.
6. Venda participação societária                  2020                  2021
Sapi SPA 3.355.200,06 -

    3.355.200,06                        -
Em 2019 a companhia vendeu todas suas quotas na Sapi e Federhen
Participações Ltda para Sapi SPA. Em 2021 a cia recebeu todo valor

referente a venda.
7. Impostos a recuperar                   2020                   2021
IRPJ saldo negativo 2016 106,67 58,58
IRPJ saldo negativo 2017 1.874,02 1.874,02
IRPJ saldo negativo 2018 975,70 975,70
IRPJ saldo negativo 2019 2.794,35 2.794,35
IRPJ saldo negativo 2020 9,86 9,86
IRPJ saldo negativo 2021 - 67,31
IRRF a compensar - 150,16

           5.760,60            5.929,98
8. Créditos com empresas ligadas                  2020                   2021
Crédito Mutuo TDV 15.097.334,26 8.355.375,47

  15.097.334,26     8.355.375,47
9. Investimento longo prazo: Participações em empresas coliga-
das: Fasa América Latina Partic. S/A: Em 31 de dezembro de 2021 a
companhia possuí participação societária na empresa Fasa América
Latina Participações Societárias S/A, representada por 57.715.966
ações e 27,2666% do capital social da empresa. O investimento em
coligada no balanço individual foi contabilizado por meio do método de
equivalência patrimonial e reconhecido inicialmente pelo custo. Os in-
vestimentos da Companhia incluem o ágio identificado na aquisição.

                  2020                   2021
Investimento-Fasa América Latina 143.744.903,38 225.615.531,99
Ágio Invest -Fasa América Latina 93.161.283,27 93.161.283,27

236.906.186,65 318.776.815,26
1. Em 2021 a companhia, através do método de equivalência
patrimonial, apurou uma participação positiva no investimento de
R$ 205.972.016,83, correspondendo a 27,2666% de participação
sobre a Fasa América Latina S/A.
10. Obrigações Fiscais                   2020                   2021
Pis a recolher 3,54 9,98
Cofins a recolher 4,90 -

                  8,44                   9,98
11. Outras Obrigações                   2020                   2021
Contas a pagar 5.610,00 26.201,96
Contas a pagar - Brandi Adv 5.957,24 5.416,04

         11.567,24          31.618,00
12. Outras Obrigações Sociais e Estatutárias

                  2020                   2021
Participação societária a pagar - 70.000.000,00

                        -   70.000.000,00
(a) Esta obrigação societária corresponde a distribuição de lucros, a
serem pago aos acionistas: Sapi La am e TDV.
13. Mútuos a pagar - empresas ligadas

                  2020                   2021
Mútuo a pagar - SAPI LA.AM 76.895.452,02 67.261.269,70

  76.895.452,02   67.261.269,70
14. Patrimônio líquido: 1. Capital social: O capital social subscrito e
integralizado é de R$ 60.000.000,00 dividido em 10.000 ações ordinári-
as, sendo 1.260 ações ordinárias pertencentes à TDV do Brasil Parti-

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 Demonstração do Resultado

SAPI HOLDING S.A.SAPI HOLDING S.A.SAPI HOLDING S.A.SAPI HOLDING S.A.SAPI HOLDING S.A.
CNPJ/MF 13.846.725/0001-47

Arnaldo Lopes
Administrador - CPF/MF 146.362.628-24

Antonio Carlos Lopes
Contador - CRC/CT 1SP104823/O-3

Notas Explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.020 e 2.021

cipações S/A e 8.740 ações ordinárias pertencentes à SAPI LA.AM
Participações Ltda. 2. Reserva de Capital - Ágio na emissão de
ações: A companhia possui saldo de reserva de ágio na emissão de
ações no valor de R$ 27.549.950,30. 3. Reserva Legal: O saldo em 31
de dezembro de 2021 de reserva legal é de R$ 3.177.142,02. 4. Reser-
va de Lucros: A companhia no exercício de 2021 auferiu lucro, no va-
lor de R$ 205.848.700,21, que parte dele, R$ 166.589.508,82 , foram
distribuídos aos acionistas, ficando com um total de R$ 209.223.011,28
a disposição dos acionistas.

                  2020                   2021
Ativo 311.649.147,48 408.572.372,47
Ativo Circulante 10.577,11 61.255.451,14
Disponível 5.163,01 70.452,77
Bancos c/Movimento 5.163,01 70.452,77
Clientes - 61.180.000,00
Dividendos a Receber - 61.180.000,00
Créditos 3.757,21 4.438,98
Adiantamento a Terceiros 3.757,21 4.438,98
Impostos a Recuperar 1.656,89 559,39
Impostos/Contrib. a Compensar 1.656,89 559,39
Ativo Não Circulante 311.638.570,37 347.316.921,33
Realizavel a Longo Prazo 76.895.452,02 78.261.269,70
Crédito de Empresas Ligadas 76.895.452,02 67.261.269,70
Crédito com Terceiros - 11.000.000,00
Investimentos 234.743.118,35 269.055.651,63
Participações Permanentes 234.743.118,35 269.055.651,63

                  2020                   2021
Passivo 311.649.147,48 408.572.372,47
Passivo Circulante 12.363,09 70.018.952,18
Outras Obrigações 12.363,09 18.952,18
Outras Obrigações 12.363,09 18.952,18
Obrigações Sociais e Estatutar - 70.000.000,00
Obrigações Sociais e Estatutar - 70.000.000,00
Patrimônio Líquido 311.636.784,39 338.553.420,29
Patrimônio Líquido 311.636.784,39 338.553.420,29
Capital Social 158.412.911,00 158.412.911,00
Lucros/Prejuízos Acumulados 153.223.873,39 180.140.509,29

                  2020                   2021
Despesas/Receitas Operacionais (183.525,35) (50.170,54)
Despesas Administrativas (183.525,35) (50.170,54)
Resultado Financeiro (3.420,67) (2.533,34)
Receitas Financeiras 0,85 -
Despesas Financeiras (3.421,52) (2.533,34)
Resultado com Operações
  Descontinuadas 32.262.719,06 179.911.763,98
Outras Receitas Operacionais 32.262.719,06 179.911.763,98
Lucro (Prejuízo)
  Líquido do Período 32.075.773,04 179.859.060,10

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021

                  2020                   2021
(Prejuízo)/Lucro
  líquido do exercício 32.075.773,04 179.859.060,10
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 32.075.773,04 179.859.060,10

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021
Capital Capital a Reserva Lucros ou Prejuízos

             Social Integralizar          de Capital               Acumulados                  Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 130.297.104,00 - - 96.783.039,77 227.080.143,77
Aumento do Capital Social 27.820.933,00 - - - 27.820.933,00
Lucro líquido do exercício 2019 - - - 24.365.060,58 24.365.060,58
Saldos em 31 de dezembro de 2019 158.118.037,00 - - 121.148.100,35 279.266.137,35
Aumento do Capital Social 294.874,00 - - - 294.874,00
Lucro líquido do exercício 2020 - - - 32.075.773,04 32.075.773,04
Saldos em 31 de dezembro de 2020 158.412.911,00 - - 153.223.873,39 311.636.784,39
Lucro líquido do exercício 2021 - - - 179.859.060,10 179.859.060,10
Distribuição de Lucros - - - (152.942.424,20) (152.942.424,20)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 158.412.911,00 - - 180.140.509,29 338.553.420,29

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021

                    2020                     2021
Fluxos de caixa das
  atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) antes
  do imposto de renda
   e contribuição social 32.075.773,04 179.859.060,10
Ajustes por:
Resultado por Equivalência
  Patrimonial (32.262.719,06) (179.911.763,98)

(186.946,02) (52.703,88)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em
  Adiantamento a terceiros - (681,77)
(Aumento) redução
  em impostos a compensar - 1.097,50
Aumento (redução) em contas
  a pagar e provisões (2.023,09) -
Aumento (redução)
  em Obrigações a pagar - 6.589,09
Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais (2.023,09) 7.004,82
Fluxos de caixa das
  atividades de investimentos
Dividendos a pagos a Matriz - (82.942.424,20)
Dividendos Recebidos - 84.419.230,70
Empréstimos e adiantamentos de
  caixas realizados a terceiros (378.911,59) (11.000.000,00)
Recebimento devolução de
  empréstimos realizados a terceiros 134.178,76 9.634.182,32
Caixa líquido usado nas
  atividades de investimento (244.732,83) 110.988,82
Fluxos de caixa das
  atividades de financiamentos
Integralização de capital 294.874,00 -
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento 294.874,00 -
Aumento (redução) do caixa
  e equivalentes de caixa (138.827,94) 65.289,76
Demonstração do aumento (redução)
  do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 143.990,95 5.163,01
No fim do exercício 5.163,01 70.452,77

(138.827,94) 65.289,76

1. Contexto Operacional: A Sapi LA.AM Participações Ltda. foi
criada em 2010 e seu objeto social consiste na participação em outras
sociedades, nacionais ou estrangeiras na qualidade de sócia, acionista
ou quotista. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Norma
Brasileira de Contabilidade Técnica Geral NBC TG 1000 – Contabili-
dade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade - CFC. A moeda funcional da empresa é o Real,
mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações fi-
nanceiras. 3. Resumo das principais práticas contábeis: a. Apura-
ção do resultado: O resultado das operações (receitas, custo e des-
pesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência dos exercícios. b. Ativo e Passivo circulante e não
circulante: Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Uma provi-
são é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa possui
uma obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido. c. Imposto de Renda e
Contribuição Social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social do
exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável exceden-
te de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compen-
sação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limi-
tada a 30% do lucro real. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e
equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros
investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos origi-
nais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignifi-
cante risco de mudança de valor.

                  2020                   2021
Caixa e Bancos 5.163,01 70.452,77

           5.163,01          70.452,77
5. Dividendos a Receber                   2020                   2021
Dividendos a rec. Sapi Holding S/A - 61.180.000,00

                        -   61.180.000,00

6. Adiantamento de terceiros                   2020                   2021
Adiantamento de terceiros 3.757,21 4.438,98

           3.757,21            4.438,98
7. Impostos a recuperar                   2020                   2021
Saldo negativo IRPJ - 2013 1.097,50 -
Saldo negativo IRPJ - 2018 349,62 349,62
Saldo negativo CSLL - 2018 209,77 209,77

           1.656,89               559,39
8. Créditos com empresas ligadas

                  2020                   2021
Crédito Mutuo Sapi Holding 76.895.452,02 67.261.269,70

  76.895.452,02   67.261.269,70
                  2020                   2021

Crédito c/ terceiros - Huyer - 11.000.000,00
                        -   11.000.000,00

9. Investimento longo prazo: Participações em controladas: Em
31 de dezembro de 2021, a empresa possui participação societária na
empresa Sapi Holding S/A, representada por 8.740 ações represen-
tando 87,40% do capital social da empesa. O investimento em contro-
lada no balanço individual foi contabilizado por meio do método de
equivalência patrimonial e reconhecido inicialmente pelo custo. Os in-
vestimentos da Companhia incluem o ágio identificado na aquisição.

                  2020                   2021
Investimento-Sapi Holding 227.843.857,27 262.156.390,55
Ágio Invest -Sapi Holding 6.899.261,08 6.899.261,08

234.743.118,35 269.055.651,63
• Em 31/12/2021, a companhia através do método de equivalência
patrimonial, apurou uma participação positiva no investimento de
R$ 179.911.763,98 correspondendo a 87,40% de participação sobre
a Sapi Holding S/A.
10. Obrigações Fiscais                   2020                   2021
I.R.F a recolher - -
Pcc a recolher - -

                        -                         -
11. Outras Obrigações                   2020                   2021
Contas a pagar 2.176,00 15.798,24
Contas a pagar - Brandi Adv 10.187,09 3.153,94

         12.363,09          18.952,18
12. Obrigações Estatutárias                   2020                   2021
Lucros a pagar - 70.000.000,00

                        - 70.000.000,00

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 Demonstração do Resultado

SAPI LA.AM PSAPI LA.AM PSAPI LA.AM PSAPI LA.AM PSAPI LA.AM PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES LAÇÕES LAÇÕES LAÇÕES LAÇÕES LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ/MF:. 13.183.727/0001-01

Arnaldo Lopes
Administrador - CPF/MF 146.362.628-24

Antonio Carlos Lopes
Contador - CRC/CT 1SP104823/O-3

Notas Explicativas às demonstrações financeiras Exercício findo em 31 de dezembro de 2.020 e 2.021

13. Patrimônio líquido: 1. Capital social: O capital social subscri-
to e totalmente integralizado conforme Instrumento particular de
alteração de contrato social é de R$ 158.412.911,00, dividido em
158.412.911 quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00. As quo-
tas são distribuídas da seguinte forma: a) S.A.P.I - Società
Azionaria Prodotti Industriali-società Per Azioni possui
158.412.911 quotas, no valor nominal total de R$ 158.412.911,00.
2. Reserva de Lucros: a) A empresa possui no final de 2021, um
saldo total de reservas de lucros de R$ 180.140.509,29 a disposi-
ção dos sócios.
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Depois de dois anos desafiadores em razão da pandemia, há um debate intenso entre companhias e consultores de tendências 
sobre os novos hábitos dos consumidores. Embora a futurologia não seja um exercício exato, algumas exigências já  

estão claras, e devem ser levadas em consideração pelas companhias para que elas ofereçam  
uma experiência de primeira linha a seus clientes.

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13 de junho de 20224

Urupong_CANVA

2Informação disponível e atraente  -  O amplo 
acesso a dados também vale para o consumidor. Hoje, ele 
sabe que pode tomar decisões de compra de maneira mais 
consciente ao procurar mais informações sobre o produto ou 
serviço antes de fechar negócio. Isso significa, por exemplo, 
acessar resenhas de quem já adquiriu o item, ler artigos 
em blogs para tirar dúvidas ou entender melhor como ele 
funciona, conferir as redes sociais da marca, entre outros.

 

“O atendimento de excelência está hoje baseado 
em três pilares fundamentais: conveniência, 
informação e personalização. As soluções 

estratégicas ou tecnológicas adotadas pelas equipes de 
Marketing e Vendas devem girar sempre em torno delas”, 
afirma Thaís Faccin, sócia da Jahe Marketing. Outro fator 
decisivo para as empresas na hora de aprimorar a experi-
ência dos consumidores será encontrar um equilíbrio entre 
a automação e a busca pelo atendimento humanizado.

 
“É inegável o avanço de tendências tecnológicas, como 

IA (Inteligência Artificial), digitalização e automação. Por 
outro lado, as pessoas nunca valorizaram tanto a interação 
humana - tanto que o marketing conversacional, em que as 
trocas acontecem em tempo real e não há um script formal 
a ser seguido vem crescendo muito. Achar esse meio termo, 
portanto, será decisivo para os negócios”, diz Satye Inatomi, 
também sócia da Jahe Marketing.

 
Neste cenário, as especialistas dão dicas de medidas que 

podem ajudar as companhias a oferecer uma experiência 
do consumidor de primeira linha:

 

1 Personalização  -  Essa é a palavra-chave na ex-
periência do consumidor, que está cada dia mais exigente 
e valoriza as marcas que entendem suas necessidades indi-
viduais. “Resumidamente, os emails marketing, os pop-ups 
apelativos e o atendimento telefônico com script, sozinhos, 
já não convencem mais”, afirma Faccin.

 
Mais do que receber um email com o seu nome, o consu-

midor quer ter acesso a recomendações de produtos que 
têm a sua cara, ser avisado sobre a redução de preço de um 
item que foi visualizado por ele, receber dados divertidos 
sobre a utilização dos serviços de determinada marca. 

 
“O ambiente digital nos permite ter acesso a uma quanti-

dade enorme de dados sobre como a audiência se relaciona 
com uma marca, especificamente. Eles podem e devem ser 
usados para personalizar as comunicações e ofertas. Isso 
contribui muito para fidelizar o cliente”, diz.

 

“Os consumidores querem ter acesso a conteúdo informa-
tivo e atraente sobre as marcas e aquilo que oferecem. E ele 
precisa ter qualidade e ser acessível. Por isso, é importante 
dar destaque às avaliações de quem já comprou, seja no 
site ou nas redes, responder rapidamente a dúvidas e ter 
um FAQ bem-desenvolvido”, comenta Inatomi.

 
Ela destaca também a relevância de produzir conteúdo 

próprio, nas plataformas terceiras (como Instagram, Face-
book ou TikTok) e nas próprias, como um blog no site da 
companhia. “Mas quando falamos na produção de conteúdo 
para sites e redes sociais, é necessário considerar que os 
‘textões’ estão cada vez menos atrativos. 

Uma pesquisa da empresa canadense Venngage mostra 
que postagens com imagens aumentam em 180% o enga-
jamento, enquanto 85% das pessoas têm mais chances de 
adquirir um produto ou serviço após assistir a um vídeo”.

 

3Integração entre online e offline  -  A pandemia 
foi decisiva para integrar de vez as operações on e offline 
das companhias. “Sabemos que as empresas que já atuavam 
e tinham o know-how digital acabaram saindo na frente, 
enquanto as que não investiam em vendas, comunicação, 
e suporte online sofreram”, diz Thaís Faccin. Agora, os 
consumidores esperam que as experiências digital e física 
se complementem, sem distinção dos canais. 

Ela dá exemplos de lojas em que o cliente pode experi-
mentar os produtos e finalizar a compra por aplicativo, com 
entrega direto em casa. Ou estabelecimentos que oferecem 
a opção de comprar online e retirar em uma loja algumas 
horas depois.

“Também é preciso admitir que o uso de canais 100% 
online traz muita facilidade e comodidade para os consu-
midores. Por isso, as lojas físicas precisam ser, cada vez 
mais, um ponto de experiência, oferecendo benefícios e 
cativando o cliente”, acrescenta. 

 

4 Colaboradores engajados  -  Por fim, uma das 
principais apostas para oferecer uma boa experiência 
ao consumidor é engajar os próprios colaboradores. 
De acordo com a pesquisa da PwC, mais de 60% dos 
consumidores abandonam uma marca após alguma má 
atitude dos funcionários, e 46% a deixam de lado após 
notar a falta de conhecimento dos colaboradores - por 
exemplo, ao questionar sobre o funcionamento de um 
produto ou serviço.

 
“Por esse motivo, garantir um ótimo relacionamento entre 

todo o quadro de funcionários e os seus consumidores é 
uma parte vital da estratégia. Para isso, é necessário que os 
colaboradores estejam satisfeitos. Então, o primeiro passo 
é garantir que a empresa tenha um ambiente de trabalho 
inspirador, com boas remunerações e promoção de uma 
política contra abusos de qualquer natureza", afirma Satye 
Inatomi.

 
Além disso, é preciso manter a equipe motivada e devi-

damente treinada. “A capacitação deve ser constante para 
que todos se mantenham atualizados sobre as novidades 
da companhia e do mercado. Uma vez que o funcionário 
está satisfeito, ele se torna uma vitrine da marca, já que 
poderá falar positivamente sobre o assunto em seus círculos 
pessoais e em suas redes sociais - hoje uma das principais 
fontes de influência de consumidores. -  Fonte e outras 
observações: (https://www.jahemarketing.com.br/).
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COnsuMIdOr de PrIMeIra lInha: 
dICas Para fIdelIzar ClIentes

COnvenIênCIa, InfOrMaçãO e PersOnalIzaçãO



www.netjen.com.br

Seu candidato 
passou por um 

background check?

Os termos 
“background 
check” (checagem 
de antecedentes) 
e “análise de 
integridade” fazem 
parte da contratação 
de profissionais que 
vão lidar com as 
decisões do negócio

E no campo público, 
será que esses me-
canismos podem ser 

utilizados de forma análoga? 
A resposta felizmente é 
positiva: utilizando-se de 
modelos analíticos desen-
volvidos e aprimorados no 
campo empresarial ao longo 
dos últimos anos é possível 
oferecer ao universo polí-
tico uma metodologia efi-
ciente para a análise da vida 
pregressa dos candidatos 
que pretendem concorrer 
às eleições. 

Essa metodologia pode 
ser aplicada na realização 
de um levantamento de-
talhado da biografia dos 
candidatos para detectar 
possíveis desvios éticos e 
comportamentais.

O background check per-
mite aos partidos e organiza-
ções políticas enxergarem a 
coerência do candidato nas 
mais variadas dimensões. 

De comentário homofó-
bico numa rede social ao 
envolvimento num crime, 
dos locais onde realmente 
trabalhou e estudou à sua 
situação frente às autori-
dades fiscais, ou seja, tudo 
o que é passível de registro 
público pode ser recupera-
do e analisado. Isso ajuda a 
entender o alinhamento do 
candidato em relação aos 
propósitos que declara ter.

É crítico conhecer esse 
histórico proativamente 
e não por terceiros, como 
partidos adversários ou de 
reportagens investigativas 
da imprensa. Adicional-
mente, o background check 

pode ser usado como uma 
ferramenta de preparo a 
interpretações que possam 
explorar eventuais dilemas 
éticos e morais do candidato 
quando houver um ataque.

Após este olhar sobre 
o histórico do candidato, 
condição sine qua non para a 
aceitação da sua candidatu-
ra, é possível também reali-
zar a análise de integridade, 
que traz uma visão voltada 
ao futuro. Nesta etapa, ava-
lia-se a flexibilidade moral 
do candidato diante de 
dilemas éticos encontrados 
no dia a dia de um cargo 
público, complementado 
com insumos já obtidos no 
background check.

Esta análise não se trata 
de um processo investi-
gativo. A ideia é entender 
a forma de pensar de um 
candidato, de como ele 
lida com dilemas e qual sua 
flexibilidade diante deles, 
ou seja, ajuda a entender o 
que o candidato faria numa 
determinada situação. 

Juntas, a análise de in-
tegridade e o background 
check são poderosas fer-
ramentas que podem ser 
utilizadas de forma massi-
ficada pelos partidos e or-
ganizações políticas, o que 
de fato já tem ocorrido nos 
últimos anos com importan-
tes organizações políticas 
apartidárias e com um dos 
maiores partidos do Brasil. 

Conhecer profundamente 
quem será o seu candidato 
é tão ou mais importante 
quanto saber quem será 
um gestor empresarial. 
Portanto, cabe aos eleitores 
demandarem esta conduta 
pelos partidos e organiza-
ções políticas de sua afinida-
de, afinal, é a população que 
“contrata” representantes 
para conduzirem a gestão da 
cidade, estado e país. 

(*) - É CEO da ICTS Protiviti, 
especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, ESG, 
auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados.

Fernando Fleider (*)

D - Parking & Mobility 
A Estapar, maior empresa de estacionamentos do Brasil, ganha, pela 
primeira vez, o Prêmio de Mérito do Instituto Internacional de Mobilidade 
e Estacionamento (International Parking & Mobility Institute – IPMI), a 
maior associação de profissionais de estacionamento, transporte e mobi-
lidade do mundo, na categoria Inovação em um programa de mobilidade, 
transporte ou estacionamento, com o case da Zona Azul Digital da cidade 
de São Paulo. Anualmente, o IPMI Awards of Excellence promove e celebra 
indivíduos e organizações da indústria de estacionamento, transporte e 
mobilidade de todo o mundo. Neste ano, um painel de juízes especialistas 
de todos os segmentos do setor de estacionamento, mobilidade e transporte 
avaliaram todos os inscritos. Saiba mais: (https://www.estapar.com.br/).

E - Feira Literária 
Confirmada a realização da 3ª Feira Literária de Tiradentes (FLITI). O 
evento que ocorre entre os dias 6 e 9 de outubro, na cidade mineira de 
Tiradentes tem como principal objetivo ampliar o acesso da população 
a escritores locais e nacionais, editoras e livreiros, propondo popularizar 
o livro através da democratização do acesso, fomento à leitura, à arte, à 
cultura, além de incentivar o mercado econômico do setor. O evento será 
em homenagem ao conjunto da obra do escritor e ilustrador Ziraldo e a 
celebração dos seus 90 anos de idade. A Feira está entre os principais 
eventos de difusão do livro e o incentivo ao hábito da leitura, propor-
cionando o contato com autores locais e do estado de Minas Gerais. 
Outras informações: tel. 21 96404-9863 (@flitifeiraliterariatiradentes). 

F - Fispal e TecnoCarne 
Os desafios e oportunidades da digitalização nos setores de alimentos, 
bebidas, proteínas e embalagens serão tema do Fórum Transformação 
Digital 2022, um dos seis fóruns que compõem o congresso Arena 
Fispal Tec, que acontece entre os próximos dias 21 a 23, no São Paulo 
Expo. Os outros fóruns são: embalagens, gestão industrial, laticínios, 
TecnoCarne e ESG. Para discutir o tema Transformação Digital, estarão 
reunidos profissionais e empresas de renome no mercado, a exemplo de 
Bauducco, BRF, Clark Material Handling, Infracommerce, Kraft Heinz 
Magnopus, Mondelez, Nestlé, PepsiCo e Telefónica Tech. Em debate 
assuntos centrais para a inovação na produção, distribuição e gestão, 
como metaverso, realidade aumentada, inteligência artificial e compu-
tação quântica. Saiba mais em: (https://www.fispaltecnologia.com.br/pt/
atracoes-evento-hibrido-2022/arena-fispal-tec1.html#23). 

A - Agentes de Inovação
O Sebrae-SP lançou dois editais para selecionar bolsistas que atuarão no 
projeto Agentes Locais de Inovação (ALI), incluindo a modalidade rural. 
O valor das bolsas varia de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil, dependendo do nível 
de escolaridade do participante. A primeira seleção terá 400 vagas para 
pessoas com Ensino Superior,  com mais 1.200 oportunidades voltadas 
ao cadastro reserva. Será preciso ter experiência como profissional de, 
pelo menos, seis meses em gestão e/ou empreendedorismo e/ou ino-
vação e/ou pequenos negócios e/ou outra área de atuação empresarial 
e/ou institucional. Também serão oferecidas 40 bolsas destinadas a 
candidatos com pós em qualquer área de conhecimento, além de 120 
para cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever em (https://
www.concepcaoconsultoria.com.br/). 

B - Qualificação de Fornecedores 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Qualificação de For-
necedores da indústria de HPPC, edição 2021, da ABIHPEC, que visa 
promover e fortalecer a cadeia produtiva do setor. A associação con-
vida empresas fornecedoras de ingredientes, embalagens, fragrâncias 
e terceiristas do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
para se inscreverem. Objetiva incentivar a melhoria contínua das 
etapas de produção, a prestação de serviços, a sustentabilidade no 
desenvolvimento de soluções, entre outros aspectos; apontando boas 
práticas e oportunidades de melhoria contínua necessárias ao apri-
moramento dos fornecedores. Inscrições: (https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeSW7gmRKv5xuyfNNbIFC2SA_gD79y_J_PBXA-
F4v5dxc18AkA/viewform).

C - Ciências e Negócios  
Entre os próximos dias 20 e 24, de forma híbrida, acontece a V Scien-
ce meets Business (SciBiz Conference), uma conferência organizada 
pela USP que reúne executivos, startups, cientistas, investidores, 
estudantes e governos para compartilhar conhecimento, criar soluções 
e gerar oportunidades de negócios. A missão do evento é integrar pes-
quisadores, empreendedores e investidores, acelerando e escalando 
o processo de transformação da invenção em inovação. Terá mais 
de 50 painéis que reunirão especialistas nacionais e internacionais. 
Além disso, haverá a Feira de Startups, com a presença de mais de 
200 startups com Showroom de Tecnologias. Saiba mais em: (https://
scibizconference.com/).

G - Aposta no Turismo
Um dos maiores eventos do Brasil sobre o turismo como alternativa de de-
senvolvimento, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos volta a ser realizado 
após dois anos de adiamento em função da pandemia. A terceira edição 
será realizada dias 17 e 18 de agosto em Gramado, em meio ao 50° Festival 
de Cinema. É direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes 
de destinos turísticos, aos legisladores para a implantação de diretrizes em 
suas comunidades. Cabe ressaltar a importância dos estudantes de turismo, 
também como foco do evento. Entre os temas abordados estão: cinema x 
turismo, marcas internacionais, turismo de eventos, inovação no turismo, 
turismo gastronômico, experiências do entretenimento, espetáculos, shows 
e turismo, incentivos para o turismo, turismo esportivo e capitalismo cons-
ciente. Outras informações: (www.forumgramado.com.br).

H - Mais Valiosas
A Superunion, a WPP, a IstoÉ Dinheiro e a consultoria TM20 apresentaram 
na sexta-feira (10), a edição 2022 do prêmio ‘As Marcas Mais Valiosas do 
Brasil’. O estudo apresentou três rankings, sendo o primeiro: As Marcas 
Brasileiras Mais Fortes, com Nubank na liderança; o segundo, com as 
Marcas Internacionais Mais Fortes presentes no Brasil, com Google no 
topo; e o terceiro, que aponta as Marcas Brasileiras Mais Valiosas, com o 
Mercado Livre em primeiro lugar. Os critérios para a elaboração do ranking 
das marcas mais valiosas e mais fortes do Brasil obedecem a normas e 
um processo rígido de avaliação de marcas, com dois componentes muito 
importantes: análise financeira e análise de atributos da marca.

I - Mata Atlântica 
Com o propósito de sensibilizar as pessoas, através da arte, sobre a im-
portância de se preservar a Mata Atlântica, a intervenção artística ‘Big 
Heart Parade’ reúne esculturas no formato de corações, inspiradas em 
espécies típicas da região, criadas por artistas engajados com a causa 
ambiental. A exposição assinada pela Toptrends, empresa especializada 
em marketing cultural, com curadoria de Thiago Cóstackz, artista plás-
tico multimídia, pode ser conferida, gratuitamente, no Cetenco Plaza 
(Av. Paulista, 1842). A iniciativa também faz uma homenagem ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, e conta com o patrocínio da Liberty Seguros.

J - População Refugiada 
A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) inicia uma série de atividades 
e eventos no Brasil reunindo pessoas refugiadas, organizações e instituições 
parceiras para marcar o Dia Mundial do Refugiado (observado em todo o 
mundo no dia 20 de junho) e reforçar a mensagem de que todas as pessoas 
– não importa quem, onde ou quando – têm o direito de serem protegidas 
contra guerras, perseguições e violações dos seus direitos humanos. O tema 
é: “Seja quem for, seja quando for, seja onde for: todas as pessoas têm direito 
a buscar proteção”. Este tema reflete a necessidade da garantia de direitos 
por parte de quem foi forçado a abandonar seus lares por causa de conflitos 
e violência, buscando meios dignos para reconstruir suas vidas. Saiba mais 
em: (https://www.acnur.org/portugues/diadorefugiado/).
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No segundo ano de pande-
mia, em 2021, o rendimento 
médio dos brasileiros caiu 
para o menor patamar regis-
trado desde 2012. De acordo 
com o IBGE, o rendimento 
médio mensal real domiciliar 
per capita em 2021 foi de R$ 
1.353. Em 2012, primeiro ano 
da série histórica da pesquisa, 
esse rendimento era o equi-
valente a R$ 1.417. Em 2020, 
no primeiro ano de pandemia, 
era de R$ 1.454.

Esses valores referem-se a 
uma média de quanto rece-
be cada um dos brasileiros, 
por mês. Os valores de anos 
anteriores são atualizados 
pela inflação do período para 
que possam ser comparados. 
Esses rendimentos tratam-se 
de médias, o que significa que 
há grupos que ganham mais, 
grupos que ganham menos e 
ainda aqueles que não pos-
suem rendimento. A pesquisa 
mostra que, em média, os 
brasileiros estão recebendo 
menos e também que menos 
brasileiros possuem algum 
rendimento. 

O percentual de pessoas 
com rendimento na popula-
ção do país caiu de 61% em 
2020 para 59,8% em 2021, o 
mesmo percentual de 2012 e 
também o mais baixo da série 
histórica. O IBGE considera 

O percentual de pessoas com rendimento caiu de 61% em 2020 
para 59,8% em 2021, o mesmo percentual de 2012 e também o 

mais baixo da série histórica.

Segundo a Confedera-
ção Nacional da Indús-
tria (CNI), o Índice de 

Confiança do Empresário 
Industrial (Icei) subiu 1,3 
ponto em junho, de 56,5 para 
57,8. O índice está acima 
da média história, de 54,2 
pontos. 

O Icei tem linha divisória 
de 50 pontos, indicando 
confiança acima desse nível 
e falta de confiança abai-
xo desse valor. Divulgado 
mensalmente, o indicador 
antecede o desempenho 
industrial e sinaliza a tendên-
cia da produção industrial 
para os próximos meses. 
Todos os componentes do 
índice subiram. O Índice de 
Condições Atuais avançou 

A confiança do empresário da indústria atingiu o maior nível 
desde outubro do ano passado.

Comércio varejista 
cresceu 0,9% em abril

O volume de vendas do comér-
cio varejista do país cresceu 0,9% 
de março para abril deste ano. 
Segundo dados divulgados pelo 
IBGE, esta é a quarta alta con-
secutiva do indicador. Também 
foram registrados crescimentos 
na média móvel trimestral (1,2%), 
na comparação com abril de 2021 
(4,5%), no acumulado do ano 
(2,3%) e no acumulado de 12 
meses (0,8%). Quatro das oito 
atividades pesquisadas tiveram 
alta na passagem de março para 
abril: móveis e eletrodomésticos 
(2,3%), tecidos, vestuário e 
calçados (1,7%), artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédicos 
e de perfumaria (0,4%) e outros 
artigos de uso pessoal e domés-
tico (0,1%). A receita nominal 
do varejo cresceu 1,3% na com-
paração com março, 22,3% em 
relação a abril de 2021, 16,8% 
no acumulado do ano e 14,5% no 
acumulado de 12 meses. O varejo 
ampliado, que também mede as 
atividades de veículos e materiais 
de construção, cresceu 0,7% 
de março para abril. Veículos, 
motos, partes e peças recuaram 
0,2% e material de construção 
caiu 2%. O comércio varejista 
ampliado também cresceu 1,1% 
na média móvel trimestral, 1,5% 
na comparação com abril do ano 
passado, 1,4% no acumulado 
do ano e 2,2% no acumulado 
de 12 meses. A receita nominal 
do varejo ampliado apresentou 
altas na comparação com março 
(1,3%), em relação a abril de 2021 
(18,7%), no acumulado do ano 
(16,5%) e no acumulado de 12 
meses (16,8%) (ABr).

Confiança do empresário da 
indústria sobe 1,3 ponto em junho
Apesar da queda recente da atividade industrial, a confiança do empresário da indústria aumentou e 
atingiu o maior nível desde outubro do ano passado

presários para os próximos 
seis meses, avançou um pon-
to, para 61. Ao se afastar para 
mais acima da linha divisória 
de 50 pontos, o índice indica 
maior otimismo da indústria. 

Segundo o gerente de 
Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo, ainda há 
desconfiança sobre a econo-
mia no curto prazo, mesmo 
com a alta recente do índice. 
A avaliação das condições 
atuais da empresa e para os 
próximos seis meses tornou-
se mais positiva. A pesquisa 
ouviu 1.573 empresas em 
todo o país entre 1º e 7 de 
junho. Desse total, 603 são 
de pequeno porte, 592 de 
médio porte e 378 de grande 
porte (ABr).

2,1 pontos, de 49,4 pontos 
para 51,5. 

Ao ultrapassar o ponto de 
corte de 50 pontos, o índice 
demonstra transição de uma 
percepção negativa para 

uma percepção positiva do 
setor industrial em relação às 
condições atuais em relação 
aos últimos seis meses. O 
Índice de Expectativas, que 
mede as previsões dos em-
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Rendimento dos brasileiros é o 
menor desde 2012, aponta IBGE

no levantamento os rendimen-
tos provenientes de trabalhos; 
de aposentadoria e pensão; de 
aluguel e arrendamento; de 
pensão alimentícia, doação e 
mesada de não morador; além 
de outros rendimentos. 

Considerados apenas os 
brasileiros que possuem rendi-
mento, a média mensal regis-
trada em 2021 foi R$ 2.265, a 
menor da série histórica. 

As menores médias desde 
2012 entre as pessoas com 
rendimento também foram 
registradas em aposentadoria e 
pensão, com média de R$1.959 
e em outros rendimentos (R$ 
512). “A pandemia afetou mui-
to o mercado de trabalho em 
2020 por causa do isolamento 
social que teve que ser feito 

para frear a pandemia. Então, 
o mercado de trabalho perdeu 
muita ocupação. O mercado 
de trabalho está retomando, 
mas o ritmo ainda está menor 
do que o de 2019”, diz a ana-
lista da pesquisa Alessandra 
Scalioni Brito.

Alessandra aponta ainda 
a inflação como um dos 
fatores que impactaram os 
rendimentos dos brasileiros, 
tanto provenientes do traba-
lho quanto de outras fontes, 
como aposentadorias, pensão 
alimentícia, entre outras. 
Em 2021, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, foi de 
10,06% - a maior taxa acumu-
lada no ano desde 2015 (ABr).
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OpiniãO
Regulamentação é 
fundamental para o 

futuro das criptomoedas

No mundo todo, cada 
vez mais investidores 
se interessam por 
criptomoedas e, no 
Brasil, esse cenário 
não foge à regra. 

Dados da Receita 
revelam que os bra-
sileiros movimenta-

ram um total de R$ 200,7 
bilhões em operações com 
criptomoedas no ano pas-
sado e, esse montante, já 
representa mais do que o 
dobro do investimento no 
mesmo período de 2020. Os 
números são animadores e 
indicam um panorama favo-
rável para o mercado, mas 
mostram que ainda existem 
pontos que podem ser aper-
feiçoados para gerar ainda 
mais investimentos no setor. 

Além disso, uma das maio-
res preocupações de quem 
investe em criptomoedas 
está na altíssima volatili-
dade desses ativos, uma 
característica que demanda 
um profundo conhecimento 
no funcionamento das ope-
rações. Esses ativos sofrem 
diversas influências, tanto 
macroeconômicas, como  
diretas por meio de comen-
tários do próprio Elon Musk, 
por exemplo.  

O CEO da Tesla é conside-
rado o homem mais rico do 
mundo e realizou algumas 
postagens no Twitter rela-
cionadas ao universo cripto 
e isso fez, entre outras coi-
sas, o Bitcoin subir e cair de 
acordo com seus posts, além 
de ser um influenciador 
direto da moeda Dogecoin 
mostrando seu favoritismo 
a este projeto. 

Em um mercado regula-
do, pessoas politicamente 
expostas ou executivos 
chefes de companhias, não 
podem se pronunciar desta 
forma, é contra as regras, 
pois tais pronunciamentos 
podem gerar especulações 
e consequentemente fazer 
com que os preços sofram 
influência e acabem ‘mani-
pulados’. 

Para evitar esse tipo de 
situação, alguns  países já 
iniciaram o processo de 
regulamentação desses 
ativos. Um dos exemplos 
mais recentes neste sentido 
vem dos Estados Unidos, em 
que o presidente Joe Biden 
instituiu, em março deste 
ano, agências regulatórias 
para supervisionar a indús-
tria cripto.

Atualmente, entre os dez 
maiores mercados de crip-

tomoedas no mundo e líder 
na América Latina, o Brasil 
tem feito esforços para ser 
o primeiro país da região a 
acompanhar esse movimen-
to. Em abril, o Senado apro-
vou o projeto, conhecido 
como a Lei Bitcoin, que visa 
regulamentar operações em 
criptomoedas e empresas 
deste setor no Brasil. 

Dentre os pontos de 
destaque dessa regulamen-
tação, é preciso ressaltar a 
segurança jurídica que trará 
para o setor a partir dessa 
movimentação. Alvo de 
inúmeros crimes ciberné-
ticos, além de lavagem de 
dinheiro, as criptomoedas 
vão passar a contar com 
leis protetoras que deverão 
punir quem comete tais 
atos, deixando inclusive as 
transações mais seguras 
para quem é entusiasta 
deste mercado.

Por outro lado, é preciso 
dizer que as possíveis novas 
leis não abrangem todas as 
possibilidades de negocia-
ções com criptomoedas. Os 
projetos tratam da regula-
ção e alguns conceitos sobre 
o tema, mas não destacam 
as modalidades e formas de 
retorno a partir do uso de 
criptomoedas.

Apesar de alguns ainda 
apontarem que o texto da 
lei reforça uma burocracia 
excessiva e, possivelmente, 
pode encarecer a atividade 
de quem já investe nesse 
setor, contudo ainda há um 
sentimento extremamente 
positivo a favor da formali-
zação desta atividade. Além 
de desmistificar o mercado 
para o público, a clareza do 
projeto sobre como os cripto 
ativos serão regulamenta-
dos no Brasil legitima o setor 
e oferece maior confiança 
institucional.

A expectativa a longo 
prazo é que esse processo 
regulatório garanta inclu-
sive a entrada de novos 
investidores neste mercado, 
isso irá fomentar a economia 
local com geração de renda 
e emprego aos brasileiros e 
também pode aumentar a 
liquidez de produtos base-
ados em cripto ativos. 

Com toda certeza a regu-
lação do mercado cripto no 
Brasil é um grande passo 
para que o país possa figurar 
entre os maiores mercados 
globais e ainda se tornar 
destaque entre eles. 

(*) - É CEO da BlueBenx, plataforma 
multifinance que oferece uma conta 
digital completa e uma exchange de 

criptomoedas (https://bluebenx.com/).

Roberto Cardassi (*)

Quatro vantagens de modernizar 
seu escritório de advocacia

Advogado e cofundador de lawtech que atua no mercado jurídico para mais de 15 mil advogados, 
elenca dicas de como automatizar a rotina do advogado

Durante muito tempo os advogados 
ficaram conhecidos como conserva-
dores por se colocarem distantes das 
atualizações tecnológicas das grandes 
corporações. Isso tem mudado ao longo 
dos anos. De 2017 até 2021, a Associa-
ção Brasileira de Lawtechs e Legaltechs 
notou crescimento de mais de 300% no 
número de startups de Direito, que tem 
como finalidade auxiliar os profissionais 
desse setor em sua rotina de trabalho, 
deixando-as menos antiquadas.

 
“Um bom software hoje pode facilitar 

muita coisa na rotina de um escritório. 
A pandemia deixou mais do que clara 
a necessidade dos advogados se atu-
alizarem também. Com as lawtechs e 
legaltechs, muitos escritórios aumenta-
ram o número de processos e clientes, 
assim como otimizam a rotina de tarefas 
e facilitam a vida profissional”, comenta 
Renan Oliveira, advogado tributarista 
e cofundador da Previdenciarista. Em 
2021, a plataforma adicionou o Prev 
Casos à plataforma, que funciona como 
um “tinder” entre advogados e segura-
dos do INSS em busca de orientação 
jurídica.

 
Pensando nisso, o advogado elencou 

quatro vantagens em modernizar o 
escritório de advocacia:

 
1 - Acessibilidade e Segurança

Esquecer um arquivo em casa ou 
no escritório pode causar atrasos em 
uma reunião. Perder um documento 
pode causar muita dor de cabeça. 
Mas a tecnologia pode te ajudar nisso 
tudo. “Salvar arquivos em nuvens é 
muito mais prático. Você consegue 
guardar muito mais documentos do 
que seria capaz de arquivar em uma 
pasta e também pode acessá-los de 

ficar preenchendo campo por campo 
da documentação de um processo”.

 
3 - Agilidade

Todo mundo já escutou a frase 
“tempo é dinheiro”, mas entregar 
qualquer material sem qualidade não 
conta. A tecnologia é uma ferramenta 
aliada nesse processo. “No Prev, por 
exemplo, criamos uma calculadora 
inteligente ligada ao sistema do INSS. 
Assim, com poucos dados do segurado, 
conseguimos realizar o cálculo da vida 
toda de serviço dele em menos de cinco 
minutos, enquanto esse processo, se 
feito a mão, poderia levar horas para 
chegar a um resultado”, explica Renan.

 
4 - Organização e acompanhamento

“Check lists, agendas e aquela pa-
pelada toda que antes ficava na mesa, 
pode nem existir mais se você usar as 
ferramentas certas”, comenta o advo-
gado. Na plataforma Previdenciarista 
é possível ter o seu próprio “arquivo” 
dentro da plataforma, facilitando o 
gerenciamento de todas essas informa-
ções e andamentos de cada atividade.

News@TI
em tráfego para apresentar informações e estatísticas. A solução 
DSS-T9100, com arquitetura de nuvem de vídeo avançada, recebe 
dados que as câmeras capturam, como, placas e cor do veículo, 
seja automóvel, moto, caminhão ou ônibus. Os dispositivos ajudam 
a detectar infrações como passagem em sinal vermelho, estacio-
namento na faixa de pedestre, conversão proibida, entre outros, 
permitindo uma visão geral de tudo o que está ocorrendo em tempo 
real. “A plataforma pode ser integrada a órgãos públicos para cruzar 
informações e colaborar nas identificações de infrações”, explica 
Fábio Nascimento, engenheiro de pré-vendas. O software de fácil 
operação também realiza a busca de eventos gravados e viabiliza a 
obtenção de estatísticas e relatórios do fluxo de veículos ao longo 
do tempo em determinada rua ou faixa. Com isso, é possível prever 
os horários de maior congestionamento para tomar ações para que 
o trânsito flua melhor. 

DP6 abre inscrições para o Programa de 
Estágio 2022

@A DP6, consultoria de inteligência e tecnologia de marketing 
analytics, está com inscrições abertas, até 8 de julho, para o 

seu Programa de Estágio 2022. Com 15 vagas ao todo, a proposta 
do programa é voltada para pessoas diversas e que se identifiquem 
com as áreas de atuação Engenharia de Dados e Análise e Estratégia 
de Dados para Marketing. O programa está em busca de pessoas 
talentosas que queiram transformar experiências e é aberto para 
alunos de todos os cursos de nível superior. O modelo de trabalho 
das vagas poderá ser remoto ou híbrido, podendo o estagiário de-
cidir qual prefere. As inscrições podem ser feitas através do site da 
Eureca, consultoria que ajuda a conectar os jovens às oportunidades 
de trabalho. Acesse o link para se inscrever (https://oportunidades.
eureca.me/oportunidade/programa-de-estagio-dp6-2022?utm_
source=gmail&utm_medium=email&utm_campaign=+%5Bdp6.03
%5D+%5B2022%5D+%5BPrograma+de+Est%C3%A1gio%5D&u
tm_content=parceria+maindi).

Oportunidades de geração de renda aos 
empreendedores de Belo Horizonte e região

@A Planet Franchise, na Grande Belo Horizonte e região, será 
totalmente online e permite ao visitante, credenciado na plata-

forma https://www.planetfranchise.com.br/, agendar gratuitamente 
um horário para dialogar com gestores das marcas expositoras e obter 
informações sobre cada modelo de negócio. Importante registrar que, 
a plataforma limita o agendamento das reuniões com os gestores das 
marcas em exposição, de acordo com precedência do agendamento. 
“A Planet Franchise vai oportunizar aos investidores da Grande Belo 
Horizonte e região, a possibilidade de abertura de um negócio novo 
e lucrativo, em uma cidade que se destaca pelo elevado Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), que, de acordo com o IBGE, é 
de 0,810, o segundo maior de Minas Gerais”, ressalta José Roberto 
Sevieri, diretor da Planet Franchise.

Líder em plataformas de gerenciamento de 
riscos de terceiros

@A OneTrust, plataforma de referência no mercado para gerar 
confiança, segue demonstrando liderança no fornecimento de uma 

plataforma diferenciada para ajudar as empresas a reduzir os riscos de 
terceiros e construir confiança mútua entre o negócio e seus tercei-
rizados, em todos esses domínios de risco. É o que aponta o relatório 
Forrester WaveTM: Third-Party Risk Management Platforms, Q2 2022, 
que avalia as plataformas de gerenciamento de riscos de terceiros mais 
relevantes e como elas se acumulam usando um rigoroso conjunto de 
critérios (OneTrust.com/br).

Kronoos traz ao mercado novas soluções 
com foco no segmento jurídico

@Fundada em 2017, por Alexandre Pegoraro, a Kronoos é uma 
plataforma de Big Data Analitycs com foco em compliance e 

prevenção à lavagem de dinheiro que vem se destacando no mercado 
com uma prestação de serviço única. O objetivo é oferecer para em-
presas de diferentes segmentos e tamanhos a possibilidade de uma 
Due Diligencie robusta, assertiva, acessível e transparente. A ideia 
surgiu quando Alexandre identificou a oportunidade de desenvolver 
uma plataforma, para fornecer informações que de fato mostrem a 
idoneidade de CPFs e CNPJs, que em algum momento possam ter 
alguma relação comercial. “Sempre atuei no segmento de consultoria 
e compliance e dentro desse contexto, percebi que era um mercado 
ainda pouco explorado e necessário para que as empresas possam 
atuar com mais segurança em seus segmentos. A ideia é que por meio 
de dados possamos evitar alianças que possam favorecer fraudes, 
lavagem de dinheiro e outras irregularidades”, destaca Alexandre 
Pegoraro, advogado e CEO da Kronoos (https://kronoos.com/).

Evento sobre a importância de reciclar o resíduo 
sólido convida a sociedade para o debate

@O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás 
apenas de EUA, China e Índia, e pesquisas recentes apontam 

que a geração só aumenta. Em 2019, o Brasil produziu 79,1 milhões 
de resíduos sólidos urbanos (RSU). Com a pandemia da COVID-19 
nos últimos dois anos, o consumo desses produtos cresceu cerca de 
4% nos lares dos brasileiros. Especialistas indicam que este aumento 
considerável está diretamente relacionado às novas dinâmicas sociais. 
Mais famílias passaram a trabalhar em esquema home office, com a 
diminuição do consumo de alimentos em restaurantes, por exemplo. 
Com isso, o delivery se fez mais presente para grande parte dos con-
sumidores (https://encontrolixozerosp.com.br/).

Plataforma para monitoramento de condições 
de tráfego urbano e nas estradas

@A Dahua Technology, especialista em soluções de AIoT inteli-
gentes e segurança eletrônica, lança plataforma inédita focada 

ricardosouza@netjen.com.br

qualquer celular ou computador em 
qualquer lugar que estiver”, explica 
o advogado.

 
Mas e a segurança? Perdi meu ce-

lular, perderei o arquivo? “Não. Essas 
tecnologias possuem softwares que 
possibilitam o arquivo ficar protegido 
fora do aparelho, tanto que você con-
segue acessá-lo de outros aparelhos. 
Para garantir a segurança do conteúdo 
é preciso sempre uma boa senha e to-
mar os mesmos cuidados que tomamos 
quando falamos de senha de banco 
ou das nossas redes sociais”, comenta 
Renan.

 
2 - Praticidade

“Crescemos imaginando que no futu-
ro os robôs fariam boa parte ou quase 
tudo o que precisamos fazer hoje. A tec-
nologia já permite que alguns serviços 
sejam feitos por inteligência artificial, 
por exemplo”. O advogado usa como 
exemplo processos e petições preen-
chidas automaticamente, após um ou 
dois dados inseridos. “Isso é muito mais 
prático e menos burocrático do que 

AI/Previdenciarista

Advogado Virtual

Renan Oliveira, advogado e cofundador 
do Previdenciarista.

Curso Técnico em Informática, 
totalmente gratuito

O Colégio Engenheiro Salva-
dor Arena (antigo Colégio Ter-
momecanica) inaugura uma nova 
opção de formação profissional: o 
Curso Técnico em Informática, 
totalmente gratuito. Destinado 
a candidatos que terminaram o 
Ensino Médio, mas que ainda não 
possuem curso superior, o novo 
curso tem duração de três semes-
tres, na modalidade presencial, e 
a primeira turma terá início no 
segundo semestre de 2022.

Desenvolvido para atender a uma 
crescente necessidade do mercado 
por profissionais da área de Tecno-
logia da Informação (TI), o Colégio 
desenvolveu uma grade que visa 
capacitar os alunos a atuar nas áreas 

de desenvolvimento e consultoria 
em sistemas, Help-Desk, análise de 
dados, telecomunicações.

A grade contempla conteúdos 
formativos para montagem, insta-
lação e configuração de sistemas 
operacionais, aplicativos e para 
Microcomputadores, Periféricos, 
Tablets, Celulares e servidores, 
manutenção de computadores de 
uso geral, de redes de computado-
res locais de pequeno porte, além 
de apresentar conteúdos para o 
desenvolvimento de algoritmos 
para softwares, tanto para o de-
senvolvimento de aplicativos em 
microcomputadores, quanto para 
web e mobile (http://colegiosalva-
dorarena.org.br/).
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016275-54.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Claudia Status Ferreira, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por 
ADIDAS AG E/O, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento de 1/3 (um 
terço) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários dos patronos dos autores, 
arbitrados no valor equivalente a 15% (quinze por cento) daquele atribuído à causa, a ser corrigido 
monetariamente pelos índices constantes da Tabela de Atualização do Tribunal de Justiça deste 
Estado desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o 
trânsito em julgado da presente (artigo 85, parágrafo 16 do Novo Código de Processo Civil) e art 
536, da obrigação de não fazer, no sentido de que se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir, 
manter em estoque, expor à venda e/ou divulgar, a qualquer título, produtos contrafeitos que 
ostentem reprodução indevida, imitação ou façam referência aos produtos e às marcas 
nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais de propriedade das autoras. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 13 de maio de 2022 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003424-50.2019.8.26.0072 O MM. Juiz de Direito 
da 2ª Vara, do Foro de Bebedouro/SP, Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Josue Simões Neto, RG 32.129.284-4, CPF 253.575.528-94, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 17.681,51, referente as faturas vencidas e não pagas, devidamente 
atualizada e, para que efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 
O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Bebedouro, aos 25/05/2022  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0017794-92.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional V- São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Trazibulo José 
Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Benjamim Rodrigues Caramelo, Brasileiro, 
Casado, RG 2.854.630, CPF 323.532.008-34 que  por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri 
mento de sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 40.913,49 (quarenta mil, novecentos e treze reais 
e quarenta e nove centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2022. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1034144-19.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Dominiquea Lira Fagundes, RG 539052073, 
CPF 439.494.668-94, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, alegando em síntese ser credora sua credora no no valor de R$ 2.318,54, decorrente do 
inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000285-56.2022.8.26.0405 Edital de Citação – 
Prazo 20 dias. Proc. 1000285-56.2022.8.26.0405. A Drª. Renata Soubhie Nogueira Borio, Juíza de 
Direito da 6ª VC do Foro de Osasco – S/P. Faz Saber a Espólio de Nelson Correa de Mello, 
brasileiro, solteiro, aposentado, RG Nº 26643844 , CPF/MF Nº 282.830.238-53, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 59.390,57, 
referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote ``06´´, da Quadra DQ, do Loteamento 
Sta. Cristina – Gleba III – (atualmente denominado Riviera De Sta. Cristina III. Estando o espólio 
réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. Osasco, 18 de Maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000780-65.2022.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a) Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Ester Munoz Iglesias, CPF 091.292. 
268-05, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 78.015,72, em dezembro/2021, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo 11 de fevereiro de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000080-65.2020.8.26.0609 O MM. Juiz de Direito 
da 3ªVC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr. Nelson Ricardo Casalleiro, na forma da 
Lei, Faz Saber a Guiomar Xavier Macedo, CPF 051.355.458-08, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, visando 
ao recebimento do valor de R$ 2.094,16 (valor de janeiro de 2020), referente às taxas de conserva 
ção e melhoramentos do lote 16 da quadra CV do loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba IV 
(atualmente denominado Riviera de Santa Cristina IV). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 08 de março de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008464-41.2022.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a) Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Barbara Santanna, CPF 026.942.861-51, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV 
do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.379,23 (em abril/2022), devi 
damente atualizada, sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 04/05/2022.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0006474- 80.2020.8.26.0100. A Drª. Daniela Dejuste de 
Paula, Juíza de Direito da 30ªVC do Foro da Capital/SP, faz saber a Pagian Textil Ltda, CNPJ Nº 
21.960.705/0001-20, que Ventuno Produtos Texteis Ltda ajuizou –lhe ação de Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica no valor de R$ 69.231,72. Referente a confissão de 
dívida firmado ao cliente para que a responsabilidade pelo pagamento da dívida decorrente da ação 
de execução nº 1003643-18.2015.8.26.0100 seja estendida a ela. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que a requerida deve se manifestar e indique as 
provas cabíveis no prazo de 15 dias. Veja: Cite-se-a por mandado, para manifestação e 
requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 dias (CPC, art. 135) ou conteste a ação sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. São Paulo, 07 de Março de 2022. 

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
C.N.P.J.  Nº 61.602.199/0001-12

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras 
dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Indepen-
dentes, devidamente acompanhadas de relatório dos auditores independentes, sem 
ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. A DIRETORIA

BALANçOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAçõES DAS MUTAçõES DO PATRIMôNIO LíqUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por ação)

DEMONSTRAçõES DE RESULTADOS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAçõES DOS fLUxOS DE CAIxA - MéTODO INDIRETO - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

NOTAS ExPLICATIvAS àS DEMONSTRAçõES fINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
 1. CONTExTO OPERACIONAL - A Companhia Ultragaz S.A. (“Sociedade”) está do-
miciliada no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343 em São Paulo 
- SP e tem por atividade principal a distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP a 
consumidores residenciais, comerciais e industriais no território nacional nas Regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. a. Esclarecimentos sobre os impactos da COVID-19 
- A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (CO-
VID-19) em 11 de março de 2020. Para conter a disseminação do vírus no Brasil, o 
Ministério da Saúde (MS) e os governos estaduais anunciaram diversas medidas para 
reduzir a aglomeração e movimentação de pessoas, incluindo o fechamento de esta-
belecimentos comerciais, parques e áreas comuns. Diante desse cenário, a Ultrapar 
constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e monitoramento dos principais 
riscos e potenciais impactos e adoção de medidas preventivas e emergenciais para 
mitigar os efeitos da pandemia. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Socie-
dade atua em inúmeras frentes para garantir a saúde e segurança de seus colabora-
dores e parceiros, a estabilidade e a continuidade de suas operações e a solidez fi-
nanceira. Todas as atividades das empresas controladas pela Sociedade são 
classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o enfrenta-
mento da pandemia. A Sociedade adotou com agilidade o regime de home office para 
o público administrativo, com todo o suporte necessário para a continuidade operacio-
nal. Além das preocupações básicas de segurança com os colaboradores, as empre-
sas praticaram diversas iniciativas voltadas ao bem-estar, como lives direcionadas, 
apoio psicológico e preocupação com a ergonomia, seguindo o princípio de valoriza-
ção das pessoas. As medidas emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efei-
tos da crise, bem como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas 
para manterem as atividades das controladas em operação, garantindo a entrega dos 
serviços essenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos cola-
boradores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informações financeiras, 
após 31 de dezembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos impactos comerciais, 
operacionais e financeiros da pandemia, pois dependerá de sua duração e dos impac-
tos nas atividades econômicas, bem como das ações governamentais, empresariais e 
individuais em resposta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos finan-
ceiros, projeções e testes de redução ao valor recuperável, em conexão com a prepa-
ração dessas demonstrações financeiras, podem ser impactadas pela pandemia e 
podem afetar adversamente a posição financeira da Sociedade. Impactos operacio-
nais - O volume de vendas da Sociedade apresentou ligeira retração em comparação 
ao ano anterior, reflexo da queda de vendas no segmento envasado, que teve seu 
consumo alavancado em 2020 em decorrência das medidas de isolamento social do 
COVID-19. No segmento do granel, o volume cresceu, devido maiores vendas para a 
indústria e retomada do segmento de comércio e serviços, setor afetado em 2020 
devido às restrições causadas pela pandemia. Em 2021 a receita líquida da Socieda-
de e os custos dos produtos vendidos cresceram, principalmente em função dos su-
cessivos reajustes nos preços do GLP pela Petrobrás. As despesas gerais, adminis-
trativas e de vendas apresentaram aumento em decorrência de pressões inflacionárias 
principalmente nas linhas de pessoal, fretes e materiais. 
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRáTICAS CONTáBEIS - As demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos 
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcio-
nal da Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas na preparação das de-
monstrações financeiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princí-
pio da competência de exercícios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de 
custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de contratos referem-
se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes registrados no momen-
to de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de vendas no resultado 
conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de amorti-
zação de cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças nos termos dos 
contratos. d) Os investimentos em controladas, empreendimentos controlados em 
conjunto e coligadas estão demonstrados pelo método de equivalência patrimonial e 
os demais ao custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas. e) O ativo de di-
reito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das 
parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrenda-

mento. A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo 
da vigência estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos paga-
mentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remen-
suração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida 
no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do 
contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. f) O imobilizado 
é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros in-
corridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, 
quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depre-
ciações são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil dos 
bens e são revisados anualmente. g) O intangível compreende os ativos adquiridos de 
terceiros, e quando aplicável são amortizados conforme as condições estabelecidas 
nos contratos ou pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são re-
visados anualmente. h) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores 
realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e 
variações monetárias e cambiais incorridos. A autorização para a emissão destas 
demonstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 08 de 
junho de 2021.
3. PATRIMôNIO LíqUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o 
capital social, subscrito e integralizado, está representado por 3.233.178.232 ações 
com valor nominal de R$ 0,3204 cada uma (R$ 0,3202 em 31 de dezembro de 2020), 
sendo 3.185.622.551 ações ordinárias e 47.555.681 ações preferenciais. b. Instru-
mento patrimonial outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em 
ações, que estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordi-
nárias de emissão da controladora Ultrapar. c. Reserva de reavaliação - A reserva de 
reavaliação, constituída anteriormente à adoção das normas internacionais de conta-
bilidade (CPC) instituídas pela Lei 11.638/07, é realizada com base nas depreciações, 
baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados e é transferida para lucros 
acumulados com os encargos tributários correspondentes. d. Reservas de lucros - 
Reserva legal - Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% 
do seu lucro líquido anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor do capital 
social. Essa reserva pode ser usada para aumento de capital ou para absorção de 
prejuízos, porém, não pode ser usada para distribuição de dividendos. Reserva de 
retenção de lucros - É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamen-
to de capital, principalmente em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e 
novos investimentos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por 
Ações e inclui tanto a parcela do lucro líquido do exercício como a realização da reser-
va de reavaliação. e. Ajustes de avaliação patrimonial - Os ganhos e perdas atua-
riais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por 
atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de 
avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não serão 
reclassificados subsequentemente para o resultado. A composição e movimentação 
dos ajustes de avaliação patrimonial da Sociedade é demonstrada conforme a seguir:

Ganhos/  
(perdas)  

atuariais de  
benefícios  

pós emprego

valor  
justo de  

aplicações  
financeiras Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (1.409) (39) (1.448)
Variação de valor justo dos instrumentos 
  financeiros - 39 39
Ganhos atuariais em benefício pós-emprego 911 - 911
IRPJ e CSLL sobre ganhos atuariais (740) - (740)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (1.238) - (1.238)
Variação de valor justo dos instrumentos 
  financeiros - (55) (55)
Ganhos atuariais em benefício pós-emprego 811 - 811
IRPJ e CSLL sobre ganhos atuariais (276) - (276)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (703) (55) (758)
f. Dividendos e destinação do resultado do exercício - Aos acionistas é assegura-
do, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado. As 
ações preferenciais têm prioridade na distribuição de um dividendo fixo de 8% ao ano 
sobre o seu valor nominal, que poderá ser acrescido de até 4% nas mesmas bases, 
caso o resultado o comporte, bem como no reembolso do capital, em caso de liquida-

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção  -  130 
Fornecedores  120.601  75.480 
Salários e encargos sociais  69.698  64.719 
Obrigações tributárias  13.603  20.889 
Dividendos a pagar  20.758  4.519 
Imposto de renda e contribuição social a pagar  29.633  18.276 
Benefícios pós-emprego  -  640 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  2.428  16.637 
Seguros a pagar  -  10.281 
Arrendamento a pagar  27.418  30.593 
Demais contas a pagar 31.131  23.707 
Total do passivo circulante 315.270  265.871 

Não circulante
Sociedades relacionadas  42  138 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  361.689  340.619 
Benefícios pós-emprego  2.409  5.313 
Arrendamento a pagar  78.672  96.053 
Demais contas a pagar  7.501  6.743 
Total do passivo não circulante  450.313  448.866 

Patrimônio líquido
Capital social 1.035.385  1.035.385 
Instrumento patrimonial outorgado  8.629  7.132 
Reserva de reavaliação  6.330  6.392 
Reservas de lucros  597.525  470.217 
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios  65.172  - 
Ajustes de avaliação patrimonial  (758)  (1.238)
Total do patrimônio líquido 1.712.283  1.517.888 
Total do passivo e do patrimônio líquido  2.477.866  2.232.625 

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  125.206  48.657 
Aplicações financeiras  143.565  114.160 
Contas a receber de clientes  405.495  301.723 
Estoques  146.731  114.871 
Tributos a recuperar  22.324  26.503 
Imposto de renda e contribuição social a recuperar  13.105  20.914 
Demais contas a receber  20.231  21.190 
Despesas antecipadas  21.987  22.228 
Dividendos a receber  635  1.112 
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade  1.322  1.422 
Total do ativo circulante  900.601  672.780 

Não circulante
Contas a receber de clientes  19.737  19.925 
Sociedades relacionadas  490  490 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  111.464  106.474 
Tributos a recuperar  39.014  25.783 
Imposto de renda e contribuição social a recuperar  2.688  - 
Depósitos judiciais  451.298  441.504 
Demais contas a receber  2.984  3.312 
Despesas antecipadas  12.923  18.474 
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade  2.498  3.797 
Total do ativo realizável a longo prazo  643.096  619.759 

Investimentos  39.187  40.222 
Ativos de direito de uso  69.783  87.983 
Imobilizado  724.879  714.718 
Intangível  100.320  97.163 
Total do ativo não circulante  1.577.265  1.559.845 
Total do ativo  2.477.866  2.232.625 

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de vendas e serviços  7.178.207  5.485.305 
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados  (6.272.581)  (4.601.427)

Lucro bruto  905.626  883.878 
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais  (359.682)  (340.133)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa  (17.273)  (15.299)
Gerais e administrativas  (198.409)  (196.977)
Resultado na venda de bens  2.862  7.512 
Outros resultados operacionais, líquidos  5.870  4.120 

Lucro operacional  338.994  343.101 
Equivalência patrimonial  2.437  1.014 

Lucro antes do resultado financeiro, do imposto de  341.431  344.115 
renda e da contribuição social
Receitas financeiras  21.186  17.988 
Despesas financeiras  (16.565)  (22.060)
Resultado financeiro líquido  4.621  (4.072)

Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda  346.052  340.043 
Imposto de renda e contribuição social
Corrente  (86.337)  (121.527)
Diferido  5.265  4.024 

 (81.072)  (117.503)
Lucro líquido do exercício  264.980  222.540 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Instru-
mento  

patrimo-
nial  

outorgado

Reserva de  
reavalia-
ção de  

controla-
das

Reserva de  
lucros

Dividendos  
adicionais aos  

dividendos  
mínimos  

obrigatórios
Capital  
social Legal

Retenção  
de  

lucros

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial

Lucros  
(prejuízos)  

acumulados

Patrimônio  
líquido  

total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.010.920 8.170 6.454 38.059 312.494 (1.448) - 1.792 1.376.441
Lucro líquido do exercício - - - - - - 222.540 - 222.540
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - -  39 - - 39
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquidos de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - 171 - - 171

Resultado abrangente do exercício - - - - - 210 222.540 - 222.750
Instrumento patrimonial outorgado - (1.038) - - - - - - (1.038)
Aumento de capital em ações 24.465 - - - - - - - 24.465
Realização da reserva de reavaliação - - (62) - - - 62 - -
Dividendos adicionais aprovados em Assembleia Geral 
  Ordinária - - - - - - - (1.792) (1.792)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 11.127 - - (11.127) - -
Reserva de retenção de lucros - - - - 108.537 - (108.537) - -
Dividendo intermediários (R$ 0,03189 por ação ordinária) - - - - - - (100.000) - (100.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,00034 por ação ordinária) - - - - - - (1.111) - (1.111)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38428 por ação 
  preferencial) - - - - - - (1.827) - (1.827)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.035.385 7.132 6.392 49.186 421.031 (1.238) - - 1.517.888
Lucro líquido do exercício - - - - - - 264.980 - 264.980
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - (55) - - (55)
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquidos de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - 535 - - 535

Resultado abrangente do exercício - - - - - 480 264.980 - 265.460
Instrumento patrimonial outorgado - 1.497 - - - - - - 1.497
Realização da reserva de reavaliação - - (62) - - - 62 - -
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - - 4 - 4
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 13.249 - - (13.249) - -
Dividendos propostos a pagar - - - - - - (67.000) 65.172 (1.828)
Juros sobre o capital próprio - - - - - - (71.993) - (71.993)
Dividendos prescritos - - - - - - 1.255 - 1.255
Transferência para retenção de lucros - - - - 114.059 - (114.059) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.035.385 8.629 6.330 62.435 535.090 (758) - 65.172 1.712.283

31/12/2021 31/12/2020
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  264.980  222.540 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado 
  pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial  (2.437)  (1.014)
Depreciações e amortizações  164.764  155.002 
Amortização de ativos de direito de uso  38.437  34.174 
Juros, variações monetárias e cambiais  3.437  18.454 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (5.265)  (4.024)
Imposto de renda e contribuição social corrente  86.337  121.527 
Resultado na venda de bens  (2.862)  (7.512)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa  17.273  15.299 
Provisão para perda em estoques  176  98 
Provisão para benefício pós-emprego (742)  (244)
Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos 
  de exclusividade  1.399  1.484 
Instrumento patrimonial outorgado  1.497  (1.038)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  8.650  9.685 
Outros  367  505 

 576.011  564.936 
(Aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes  (121.045)  (6.683)
Estoques  (32.037)  2.613 
Tributos a recuperar  (15.740)  (48.253)
Dividendos recebidos de controladas  4.448  - 
Demais contas a receber  959  6.185 
Despesas antecipadas  241  (3.173)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores  45.121  13.280 
Salários e encargos sociais  4.979  (15.843)
Obrigações tributárias  (7.286)  12.018 
Demais contas a pagar  (3.358)  12.345 
Benefícios pós-emprego  (2.215)  (45)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes  188  (15.205)
Depósitos judiciais  (9.794)  (109)
Tributos a recuperar  (13.231)  9.349 
Demais contas a receber  328  436 
Despesas antecipadas  5.551  (13.304)

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Demais contas a pagar  758  (2.368)
Benefícios pós-emprego  224  (4.671)

Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade  -  (4.525)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (49.939)  (83.068)
Pagamentos de contingências  (1.789)  (5.819)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  382.374  418.096 
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates  (25.686)  155.083 
Aquisição de imobilizado  (177.563)  (192.619)
Aquisição de intangível  (30.022)  (32.613)
Receita com a venda de bens  30.797  31.006 

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos  (202.474)  (39.143)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Amortização  -  (334.704)
Juros pagos  -  (14.876)

Arrendamentos mercantil
Pagamento  (42.839) (40.994)
Juros pagos  (4.089) (2.649)

Dividendos pagos  (56.327)  (101.314)
Sociedades relacionadas  (96)  (96)

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos  (103.351)  (494.633)
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa  76.549  (115.680)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  48.657  164.337 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  125.206  48.657 
Transações sem efeito caixa:
Adições e remunerações em ativos de direito de uso e 
  arrendamentos a pagar 21.823  44.462 
Fundo de reversão - previdência privada 874  16.998 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício  264.980  222.540 
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o 
  resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social  (55)  39 
Itens que não serão reclassificados subsequentemente para 
  o resultado:
Ganhos atuariais de benefício pós-emprego, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social  535  171 
Resultado abrangente do exercício  265.460  222.750 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAçõES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais)

ção da Sociedade. As ações ordinárias fazem jus a um dividendo de 12% sobre seu 
valor nominal ou, se os resultados forem insuficientes para tal pagamento, ao maior 
dividendo que o lucro remanescente do exercício comportar. Os dividendos e juros 
sobre o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no 
patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. A proposta de di-
videndos e destinação do resultado do exercício reconhecida nas demonstrações fi-
nanceiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, é 
assim demonstrada:

31/12/2021
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício 264.980
Reserva legal (5% do lucro líquido) 13.249
Lucro líquido ajustado 251.731
Destinação do lucro líquido
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 1.828
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 65.172
Juros sobre capital próprio 71.993
Dividendos prescritos (1.255)
Reserva de retenção de lucros 114.059
Outras reservas (66)
Total da destinação do lucro líquido 251.731
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.103
Provisões 104.730
Pagamentos (101.314)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.519
Provisões 72.566
Pagamentos (56.327)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 20.758

Desafios para 
as empresas 

com a chegada 
do 5G 

 
Jonathan Rodbourne (*)

A quinta geração de in-
ternet prevê feitos bastan-
te significativos e se trata 
de um importante marco 
na nossa realidade para um 
futuro em que tudo estará 
conectado. No entanto, 
ainda há pela frente muitos 
desafios para que o Brasil 
possa, finalmente, usufruir 
dessa tecnologia.

O processo de infraes-
trutura  esbarra em uma 
série de burocracias, isso 
porque muitas cidades 
possuem legislação espe-
cífica para a instalação das 
torres ERBs (Estações de 
Rádio Base), que transmi-
tem o sinal da operadora 
para os celulares. Além 
disso, é previsto que para 
funcionar em suas diferen-
tes faixas de frequência o 
5G precise de até cinco 
vezes mais antenas do que 
as utilizadas para o 4G. 
Ou seja: maior custo de 
infraestrutura.

Para as empresas, alguns 
dos desafios estão relaciona-
dos à segurança de dados, 
pois como haverá muitos 
dados em circulação, serão 
necessários procedimentos 
ainda mais confiáveis. Há 
ainda a necessidade de mão 
de obra qualificada para 
implantar e manter a nova 
tecnologia. Em relação às 
mudanças, o 5G vai propor-
cionar novas possibilidades 
em função da sua capaci-
dade de transferência de 
dados, dispositivos conec-
tados de forma simultânea 
e menor latência. Diversos 
segmentos poderão ser 
beneficiados com a nova 
tecnologia. 

Em uma indústria, por 
exemplo, a conexão 5G 
permitirá uma super au-
tomação de toda a rede de 
produção, com sistemas 
de monitoramento muito 
mais sofisticados e sen-
sores instalados nesses 
equipamentos, medindo 
o tempo de vida, o des-
gaste, a necessidade de 
manutenção etc. A nova 
tecnologia também fortale-
cerá a prática do trabalho 
remoto. Os softwares de 
gerenciamento de time 
e de chamadas de vídeo, 
bastante utilizados hoje em 
dia, ganharão ainda mais 
capacidade. 

As previsões apontam, 
por exemplo, a criação 
de escritórios virtuais, 
onde os membros de uma 
equipe poderão colaborar 
uns com os outros natural-
mente, ainda que estejam 
separados por uma longa 
distância.

(*) - É CEO da VC-X Solutions 
(https://vcx.solutions/).

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

netjen@netjen.com.br Tel: 3106-4171 Es
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