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AgroNews

APET promove curso sobre tributação  
e contabilidade no agronegócio 

A Associação Paulista de Estudos Tributários (APET) promo-
ve no dia 9 de agosto o Curso de Tributação e Contabilidade no Agro-
negócio. A capacitação será online, ao vivo e formada por 14 aulas 
de especialistas nacionais renomados do segmento tributário. O 
advogado Marcelo Guaritá, sócio de Peluso, Stupp e Guaritá Advoga-
dos e membro do Comitê de Leis e Regulamentos da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB), será um dos ministrantes do curso, e abordará a 
questão da legislação do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (ITR), Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o 
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). As ins-
crições estão disponíveis no site www.apet.org.br.
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No universo logístico do segmento alimentício, a relação tempo e 
dinheiro tem ainda mais impacto nas receitas das empresas devido à 
perecibilidade.    

Comércio informal de alimentos FIFOs e o 
impacto para as marcas
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Não é de hoje que empresas dos mais variados tamanhos têm 
sofrido com a alta dos preços causada em grande parte pelo 
efeito da contingência sanitária, atualmente acentuada na China 
e no Sudeste Asiático, pelo lento retorno dos trabalhadores às 
atividades produtivas e, também, pela guerra em curso em parte 
da Europa.   

Gastos corporativos em um cenário  
de inflação 

Em meados de maio, uma grande instituição revelou ter sofrido 
um ataque cibernético que ocasionou o vazamento de dados de 53 
mil clientes, expondo a visualização não autorizada de informações 
relacionadas a contratos de veículos.   

Como as empresas podem evitar  
vazamento de dados dos clientes

A B3, Bolsa de Valores do Brasil, mais que triplicou o número de inves-
tidores ativos nos últimos três anos. De lá pra cá os números saltaram de 
900 mil para 5 milhões de investidores em 2022, o que significa mais de 
500 bilhões de reais investidos.    

Como se tornar um investidor  
da Bolsa de Valores?

vege_CANVA

Mantenha os negócios em alta enquanto 
as temperaturas caem pelo país

Oficialmente, o inverno no Brasil 
começou no último dia 21, e as 
temperaturas já começaram a cair. 

Com a chegada do frio, pequenos negócios 
de diversos segmentos podem aproveitar 

a temporada para atrair os clientes e ganhar 
um dinheiro extra. O momento também é 
favorável para o comércio em geral, tendo 
em vista que o período coincide com as férias 
escolares do meio do ano. 

 
De acordo com o gerente de Competitivida-

de do Sebrae Nacional, Cesar Rissete, tanto os 
segmentos ligados à moda e ao turismo, como 
também aqueles relacionados à alimentação 
fora do lar e à beleza e estética podem se 
beneficiar desta época do ano, que deve se 
estender pelos próximos meses. 

 
“No inverno, temos regiões que podem 

explorar o tempo frio e oferecer diversos 
atrativos não só para visitantes de fora, mas 
também para os próprios moradores. Então, 
o comércio, de uma forma geral, costuma 
ser bastante impactado. As pessoas vão 
procurar produtos que a aqueçam, como 
cafeterias, chocolaterias, adegas, além de 
uma alimentação mais quente, como sopas, 
caldos e massas”, ressalta. 

 
Rissete recomenda que os empreendedores 

redobrem a atenção quanto ao atendimento 
na alta estação. “Além de continuar com 
os cuidados sanitários e de higienização, é 
preciso preparar a equipe de colaboradores 
para este momento e, se possível, adotar uma 
rotina diária, com uma reunião de alinhamen-
to para relembrar orientações que permitam 
uma boa experiência do cliente, como evitar 
filas ou obstáculos para o consumo”, alerta. 

 
Ele considera que quem empreende não 

pode deixar de marcar presença nas redes 
sociais, pois as pessoas vão continuar pro-
curando produtos e serviços na internet. “A 
exposição digital veio para ficar e é possível 
explorar o presencial com a ajuda das tec-
nologias do digital, inclusive como forma 
de melhorar a reputação dos negócios. Vale 
ficar atento porque uma má experiência no 
presencial também pode gerar transtornos 
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na internet e, consequentemente, prejuízos 
para os negócios”, explica. 

 
Confira abaixo como alguns segmentos 

podem aproveitar o inverno para atrair os 
clientes e vender mais: 

 
1. No frio, as pessoas ficam mais 

elegantes  -  O inverno é considerado 
uma temporada na qual as pessoas se arru-
mam mais e o vestuário é mais requintado, 
com trajes e acessórios típicos.  A troca de 
estação possibilita que as pessoas busquem 
incrementar o guarda-roupa com peças para 
aquecer, mas com um toque de sofisticação. A 
moda inverno tende a ser muito impactada e o 
comércio pode se beneficiar com o momento. 

 
2. Turismo de inverno em família 

segue em alta nas férias escolares  -  O 
tempo frio do meio do ano também coincide 
com as férias escolares e muitas famílias apro-
veitam um fim de semana mais prologando 
para um passeio ou viagem nas proximidades. 

O turismo nacional pode ser favorecido, 
principalmente em algumas regiões do país, 
no Sul e Sudeste. Cidades turísticas como 
Gramado, no Rio Grande do Sul, e Campos 
do Jordão, na Serra da Mantiqueira em São 
Paulo, costumam explorar bastante a época 
para oferecer atrativos e atividades indoor, 
como patinação, entre outras. 

 3. Comidas e bebidas que aquecem  -  
As pessoas costumam procurar produtos que 
a aqueçam e o setor de alimentos e bebidas 
podem oferecer cardápios diferenciados. Ba-
res, adegas, cafeterias e restaurantes devem 
apostar na oferta de opções que favoreçam 
um clima mais intimista e aconchegante para 
o frio. O comfort food, caracterizado por 
proporcionar um conforto e uma memória 
afetiva, também pode ser explorado, sobre-
tudo com o preparo de receitas mais quentes, 
como sopas, caldos e massas. 

 
4. É hora de tirar as peças pesadas 

do armário  -  Começa o movimento de 
tirar as peças mais pesadas do armário, 
como cobertores, mantas, casacos e, antes 
de utilizá-los, é comum que as pessoas 
procurem serviços de higienização em lavan-
derias. Em geral, os clientes não possuem 
máquinas e acessórios próprios para lavar 
esse tipo de item e procuraram serviços 
para lavar e secar. 

 
5. Tempo frio favorece tratamentos 

de beleza e estética  -  O tempo frio 
também requer maior cuidado com a pele 
e muitos optam pela estação para procurar 
procedimentos estéticos em spas e clínicas 
especializadas. O inverno é considerado fa-
vorável aos tratamentos de beleza e estética 
porque a pele fica mais sensível e exposta. 
- Fonte: AI/Sebrae.

Foto: media.stellantis

POR QuE MuITOS 
CONSuMIDORES 
TêM SuAS 
COMPRAS  
ONLINE NEGADAS?
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FRuSTRAÇÃO

Peugeot expande ofensiva de eletrificação 
A Peugeot anuncia abertura de oito novas lojas da Rede de 

Concessionárias, estruturadas especialmente para a comerciali-
zação e atendimento de pós-vendas para seus veículos elétricos, 
os “e-Centers”. A Marca disponibiliza atualmente para o mercado 
brasileiro, o hatch esportivo Peugeot e-208 GT e o veículo utili-
tário Peugeot e-Expert, ambos com motorização 100% elétrica 
e livres de emissões de CO². Assim como o atendimento, os 
equipamentos e o treinamento para a capacitação dos cola-
boradores realizarem a comercialização, revisão e reparos de 
veículos elétricos nos e-Centers, são diferenciados. A qualidade 
desse serviço é fundamental para que os consumidores se sintam 
seguros e consigam aproveitar de forma completa a experiência 
única que os modelos proporcionam, tanto o veículo de passeio, 
quanto o utilitário com foco em uso profissional.   Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Varíola dos macacos
O número de casos de varíola dos 

macacos (monkeypox) no Brasil chega 
a 37, segundo o Ministério da Saúde. O 
Rio de Janeiro confirmou o sexto caso 
no estado. Já Minas Gerais confirmou o 
seu primeiro caso, um homem com 33 
anos, que esteve na Europa no período 
entre 11 e 26 de junho. São Paulo tem 
28 casos confirmados. Somando-se os 
dois registros do Rio Grande do Sul e 
os do Rio e de Minas, o Brasil chega a 
37 casos (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/por-que-muitos-consumidores-tem-suas-compras-online-negadas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-01-07-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/queremos-gasolina-barata/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-as-empresas-podem-evitar-vazamento-de-dados-dos-clientes/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-se-tornar-um-investidor-da-bolsa-de-valores/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/comercio-informal-de-alimentos-fifos-e-o-impacto-para-as-marcas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/gastos-corporativos-em-um-cenario-de-inflacao/?swcfpc=1


Baixa qualificação: 
como driblar e 

contratar profissionais 
de alto nível?

Contratar e reter 
profissionais 
qualificados está cada 
vez mais difícil

Dentre os inúmeros 
motivos que justifi-
cam esse empecilho 

constante, a baixa qualifi-
cação está no topo da lista, 
em companhias dos mais di-
versos portes e segmentos. 

Mesmo diante de barreiras 
nítidas da falta de preparo 
técnico destes profissionais, 
existem poderosas ferra-
mentas de treinamento e 
capacitação disponíveis no 
mercado a serem investidas 
pelas organizações – capa-
zes de trazer um desenvol-
vimento enorme para os 
times internos e, conse-
quentemente, alavancar a 
marca no mercado frente 
aos concorrentes.

Mesmo já sendo a maioria 
da força de trabalho em 
diversas empresas, a educa-
ção corporativa implemen-
tada pela grande maioria 
das empresas não está 
alinhada aos novos perfis 
profissionais. Ainda focada 
em materiais predominan-
temente pedagógicos, não 
trazem em sua matriz uma 
metodologia andragógica 
alinhada às características 
das gerações Y e Z, dificul-
tando que retenham as in-
formações passadas e criem 
interesse no aprendizado.

Completamente conecta-
dos, criativos e intensos, a 
geração Z, a qual irá dominar 
o mercado de trabalho em 
poucos anos, possui uma li-
nha de raciocínio não-linear, 
sendo capazes de aprender 
conteúdos de múltiplas ma-
neiras e canais simultâneos. 
Ao mesmo tempo em que 
essa multifocalidade é uma 
ótima vantagem, também 
torna sua aplicação um 
desafio para as corporações 
– por meio de metodolo-
gias que façam com que se 
mantenham interessados 
e absorvam, ao máximo, o 
material abordado.

Até 2050, estes profissio-
nais representarão cerca de 
70% da força de trabalho 
mundial, de acordo com 
uma pesquisa divulgada 
pelo Núcleo de Estudos e 
Tendências da Atento. Em 
meio a uma presença ma-
joritária indiscutível, é es-
sencial que as companhias 
entendam as características 
e fatores que motivem esses 
jovens para incorporá-los 
internamente através de 
programas de desenvolvi-
mento e capacitação que 
tragam um alto engajamen-
to e levem a importância 
deste aprendizado para sua 
rotina de trabalho.

A linha de ensino desen-
volvida deve ser inteiramen-

te customizada com base na 
faixa etária de cada geração, 
alinhando o perfil e necessi-
dades dos profissionais com 
as metas e objetivos corpo-
rativos. No caso da geração 
Z, por exemplo, oportunida-
des que garantam uma boa 
qualidade de vida, jornadas 
flexíveis e projetos de de-
senvolvimento de habilida-
des, são fatores muito mais 
importantes e decisórios do 
que apenas remunerações 
atrativas. 

Quanto mais desafios e 
relevância encontrar em 
suas funções, maior será 
sua dedicação em crescer 
e aprimorar suas competên-
cias. Uma vez selecionados, 
o papel do líder será decisivo 
para uma carreira promis-
sora de cada profissional 
na empresa. É preciso estar 
atento a cada jovem indivi-
dualmente, acompanhando 
seu desenvolvimento em 
suas reponsabilidades e, 
qual metodologia de apren-
dizagem se mostra mais 
eficaz para seu perfil. 

Cada um terá seu pró-
prio tempo de maturidade 
e desenvolvimento, o que 
torna ineficaz a aplicação 
de treinamentos comporta-
mentais coletivos. As áreas 
de recrutamento e desen-
volvimento devem sempre 
andar juntas. Afinal, muito 
além de selecionar candi-
datos com base em seus 
conhecimentos técnicos, 
é preciso avaliar suas am-
bições futuras na empresa 
– levando em consideração 
as oportunidades de cresci-
mento no cargo desejado e, 
se estão de acordo com suas 
perspectivas profissionais. 

Tudo isso, alinhado a um 
plano de desenvolvimento 
customizado, para que te-
nham uma curva de apren-
dizado ascendente. Garan-
tindo uma assertividade 
máxima nesse processo, o 
apoio de uma consultoria 
especializada será a peça-
chave de sucesso da com-
panhia. Com uma ampla 
expertise no mercado, trará 
as melhores estratégias de 
capacitação e treinamento 
para a empresa, auxiliando 
na criação de uma linha 
andragógica adequada para 
o perfil de cada profissional 
e, levando sempre a impor-
tância de seu trabalho para o 
crescimento da companhia. 

Quando estimulados e 
desafiados constantemente, 
a baixa qualificação não será 
mais uma barreira produtiva 
para as empresas – mas sim, 
algo que poderá ser driblado 
via conteúdos qualitativos 
para a retenção de profis-
sionais de alta performance.

(*) - É idealizadora da Evoluzi, 
empresa de curadoria de 

treinamentos corporativos (https://
evoluzi.com.br/).

Pollyana Guimarães (*)

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

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira 01 de julho de 20222

Acumular selos, colar nas cartelas e trocar por um pro-
duto ou serviço 100% gratuito. Qualquer semelhança com 
o passado não é mera coincidência. Essa modalidade de 
programa de fidelidade, apesar de ter feito muito suces-
so alguns anos atrás, se mostra cada vez mais defasada. 
Reflexo do avanço que este setor conquistou no período 
pós-pandemia, em que a digitalização e a tecnologia ga-
nharam mais relevância na preferência dos consumidores. 

Pesquisa feita pela empresa OnePoll, antes da pandemia, 
já revelava que os programas de fidelidade não ocupavam 
a preferência dos consumidores. Cerca de 20% de todos 
os britânicos entrevistados não utilizavam sequer seus 
cartões de fidelidade da carteira. O mesmo estudo revelava, 
à época, que, para a imensa maioria dos consumidores, 
cerca de 96%, os programas de fidelidade ‘faziam pouco 
por eles’ e que desejavam ter mais recompensas. 

Para Gustavo Frachia, sócio da Fidelis Fintech, plata-
forma que reúne soluções financeiras em Banco Digital 
e Crypto Exchange com Programa de Recompensas, há 
diferentes motivos para este descontentamento genera-
lizado, mas três podem ser elencados como os principais. 
São eles:
	 •	O	perfil	do	consumidor	mudou	e	os	programas	pouco	se	

atualizaram - Hoje, já há modalidades mais atrativas aos 
consumidores. No entanto, em linhas gerais, podemos 
dizer que as empresas ainda preferem negligenciar 
certas evoluções da sociedade. 

  A nova geração de consumidores, que está entrando 
no mercado agora, assim como os hábitos da socie-
dade pós-pandemia, escancara essa necessidade das 
empresas serem disruptivas e pensarem em maneiras 
mais modernas de atrair e reter clientes.

	 •	A	economia	está	se	atualizando	rapidamente	e	novas	

Flávio Pinheiro Neto (*)  

Desde o início do ano houve 
um aumento de 40% no valor das 
passagens aéreas. Destinos tanto 
nacionais, quanto internacionais ti-
veram uma alteração considerável 
em seus preços. Essas mudanças 
aconteceram por diversos fatores 
econômicos, como o aumento no 
preço do petróleo, que ocorreu por 
conta da guerra da Rússia contra 
a Ucrânia. Isso não quer dizer, no 
entanto, que o turismo foi preju-
dicado como um todo.

As viagens de luxo seguem 
despontando e podem ser uma 
oportunidade para alavancar os 
negócios de muitas empresas 
do segmento. O Luxury Travel 
Annual Report realizou um ma-
peamento do perfil dessa classe 
de viajantes e concluiu que são 
homens e mulheres na faixa etária 
dos 30 aos 39 anos. Esse público 
possui uma renda mensal superior 
a R$ 20 mil, e por ano realiza de 
quatro a seis viagens de lazer. Em 
2021, as viagens de luxo repre-
sentaram mais de 50% do total de 

vendas de viagens do ano. 
Os desafios e possibilidades para 

o setor de turismo de luxo nos 
próximos anos estarão relaciona-
dos a proporcionar experiências 
notórias e possibilitar que cada 
viajante possa usufruir ao mesmo 
tempo de suntuosidade e conforto. 
A Skift realizou uma pesquisa que 
mostra que os turistas de luxo 
estão cada vez mais depositando 
a sua confiança em empresas de 
viagens e consultores para guiar 
seus roteiros. Porém, esse geren-
ciamento precisa ser feito com 

segurança e preparo da parte do 
empreendedor. 

Cada anfitrião precisa ter uma 
boa estrutura e oferta de serviços, 
e será fundamental a estruturação 
das empresas com base nas ne-
cessidades desse perfil de consu-
midor. Passar por uma análise de 
potencialidades do negócio, além 
de organizar internamente todos os 
setores da empresa para garantir o 
crescimento será crucial. Esse é o 
momento certo para o setor se di-
ferenciar e criar novas estratégias 
para o mercado, podendo ganhar 

a confiança desse público. 
É também a hora de se rein-

ventar, buscando parceiros de 
negócios que estejam alinhados 
com as expectativas dos viajantes 
de luxo e preparados para criar 
uma experiência única. Unir um 
bom planejamento empresarial a 
propostas únicas que contemplem 
experiências exclusivas ao clien-
te será um caminho de grandes 
resultados para muitos negócios 
do turismo.

(*) - É advogado empresarial 
(www.fpnadvogados.com.br).

Luiz Camargo (*)

E claro que o aten-
dimento ao cliente 
também se insere 

neste contexto. Já estamos 
visualizando a mudança no 
comportamento dos consu-
midores há algum tempo, e 
a cada ano ela se solidifica 
mais.

No recente relatório Digital 
First - Customer Experience 
da Nice, 81% dos entrevis-
tados disseram querer mais 
opções de atendimento e 
36% afirmaram desejar que 
as empresas tornassem este 
contato mais inteligente. É 
por isso que soluções de Cus-
tomer Experience devem ser 
cada dia mais automatizadas 
e omnicanal. A tecnologia se 
torna a melhor amiga das 
companhias engajadas na 
excelência do atendimento.

Essa tendência está se 
solidificando no Brasil. Há 
pouco tempo, o decreto do 
SAC (11.034/2022) pon-
tuou que o atendimento 
ao cliente “é realizado por 
diversos canais integrados 
dos fornecedores de serviços 
regulados com a finalidade 
de dar tratamento às deman-
das dos consumidores, tais 
como informações, dúvida, 
reclamação, contestação, 
suspensão ou cancelamento 
de contratos e serviços”. Se o 
SAC é composto por diversos 
canais, ele é omnicanal!

A tecnologia se torna a melhor amiga das companhias engajadas 
na excelência do atendimento.

Customer Experience: 
cliente no centro é uma questão 

de sobrevivência
Estamos vivenciando a era da omnicanalidade. Para todas as coisas, temos múltiplas possibilidades, 
múltiplos canais para diversão, comunicação e consumo

Te
ro

 V
es

al
ai

ne
n_

C
A

N
VA Experience. O self-service 

deve funcionar em todas 
as interações, com a ajuda 
de IA, bots e engajamento 
proativo em multicanais. Já 
quando a interação chega 
aos agentes, eles devem 
estar preparados, de posse 
dos dados mais relevantes 
e capazes de solucionar as 
questões do consumidor por 
intermédio orientações em 
tempo real, conseguidas a 
partir da automação.

Todas essas respostas tec-
nológicas às necessidades 
dos clientes devem advir 
de plataformas abertas de 
nuvem. Elas ganham e muito 
das soluções on premisse por 
serem escaláveis, seguras, 
rapidamente implementá-
veis e com a possibilidade 
de prover atendimento glo-
bal. Ainda de acordo com o 
relatório da Nice, 95% dos 
consumidores dão grande 
importância ao atendimento 
ao cliente. Isso demonstra 
que as pessoas já percebe-
ram como é fundamental 
criar um relacionamento 
com as marcas que conso-
mem e mais admiram. 

Cabe às organizações le-
var a esse público a melhor 
das experiências. Para isso, 
contar com a tecnologia é 
mais do que fundamental. 
É questão de sobrevivência.

(*) - É Vice-Presidente da Nice para a 
América Latina.

É com essa pluralidade 
de ferramentas que as or-
ganizações podem atender 
aos consumidores digitais, 
que esperam por respos-
tas rápidas e objetivas, 
fluentes e bem-sucedidas. 
A comunicação com essas 
pessoas deve ser fluída e 
sem barreiras. A automação, 
a Inteligência Artificial, as 
soluções baseadas 100% em 
nuvem são chaves mestras 
para que a interações sejam 
eficientes. O contato com os 
agentes se torna um evento 
especial para questões mais 
delicadas.

Também a isso o novo 
decreto se debruça, quando 
sugere que o SAC funcione 
24x7, mas não necessaria-
mente com apoio humano 
em todo esse período (suge-
re 8 horas de apoio de agen-

tes). A equação é facilmente 
fechada com a utilização de 
automação. E como devem 
ser essas soluções para uma 
Experiência do Cliente auto-
matizada e sem barreiras?

Os clientes querem ter 
uma entrada no atendimento 
que seja inteligente, então 
as empresas devem ofere-
cer um começo de jornada 
digital, gerenciada a partir 
das pesquisas realizadas em 
sites, ferramentas de busca 
e dispositivos móveis. Dessa 
forma, estão se adiantando 
e levando aos consumidores 
uma experiência personali-
zada. Consegue-se essa ex-
celência a partir da utilização 
de Inteligência Artificial. 

Ao oferecer um autoa-
tendimento inteligente se 
alcança um nível muito 
satisfatório de Customer 

A era dos programas de fidelidade 
evolui e os consumidores agradecem

maneiras de consumir também - Em um passado re-
cente, pouco era abordado sobre o mercado de ativos 
digitais. Hoje, há muitos estudos comprovando que 
estas opções estão ganhando cada vez mais espaço na 
carteira dos investidores. Há, inclusive, programas de 
fidelidade que integram essas modalidades e permi-
tem, caso o consumidor prefira, receber ou acumular 
criptomoedas - em vez de selos.

	 •	Estar	 conectado	 com	 outros	 estabelecimentos	 e	
acumular mais pontos é o segredo -  Muitos locais 
de compras não são frequentados diariamente pelos 
consumidores (papelarias, barbearias, cabelereiros, 
entre outros). Por isso, ter programas exclusivos pode 
ser pouco atrativo para o consumidor. 

Pensar em programas de fidelidade que estejam interli-
gados a outros estabelecimentos pode acelerar o acúmulo 
de pontos e o consumidor enxergar ainda mais vantagens 
em frequentar aquele comércio ou varejista. - Fonte e 
outras informações: (https://fidelisfintech.com/).
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Estar conectado 
com outros 

estabelecimentos 
e acumular mais 

pontos é o segredo.

Turismo de luxo pode trazer grandes oportunidades de negócios
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007362-20.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Daniel Serpentino, na
forma da Lei etc. FAZ SABER a(o) Casa Saviano ‘Comércio de Plasticos Industriais e Isolantes Eletricos
Ltda., CNPJ: 60.575.628/0001-47, nos autos de Cumprimento de sentença, apresentado por Condomínio
Edifício Garagem Florêncio de Abreu, CNPJ: 54.199.351/0001-00, que nos autos acima epigrafados
procedeu-se à penhora de imóvel de sua propriedade objeto da matrícula nº 80.487 do 4º Oficial de
Registro de Imóveis desta Capital descrito como sendo o ‘BOX nº 76-A, localizado no 7º andar do
EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA FLORENCIO DE ABREU, sito à Rua Florêncio de Abreu, nº 282,
no 1º Sub-distrito - Sé, com a área útil de 19,30 ms2., uma área comum de 10,2658ms2 e uma área total
de 29,5658 ms2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,657789% de
seu todo. E por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) respectiva(s)
INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para que em 5 dias, a fluir após o prazo deste edital, manifeste-se nos
autos, nos termos do art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Rejeitada ou não apresentada a
manifestação do(a) interessado(a), converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de
lavratura de termo, ocasião em que o juízo determinará à instituição financeira depositária que, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.
Não sendo a(s) manifestação(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) interessado(a)(s) será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 11 de julho de 2022, às 09 horas
(“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343,
9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação do relatório e das
contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2021, acompanhados do parecer dos auditores independentes; 2) Apro-
var a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2021; 3) Aprovar a eleição dos
membros da Diretoria; e 4) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos
administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovar a emissão de
debêntures não conversíveis em ações pela Companhia; 2) Aprovar a inclusão de atividades no ob-
jeto social da Companhia; e 3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Participação na
Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração
emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante,
com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis
antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cum-
pram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração de-
verá ser depositada na sede social da Companhia, até às 09 horas do dia 07 de julho de 2022.

São Paulo, 01 de julho de 2022.
Tabajara Bertelli Costa - Presidente

AXIS Soluções em Meios de Pagamento Ltda. 
CNPJ nº 37.093.731/0001-39 - NIRE 35236009094

02ª Alteração Contratual
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: I. Eduardo Haas, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Santa 
Cruz do Sul-RS, nascido em 22 de janeiro de 1982, empresário, portador do documento de identidade RG nº 01635278831 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 81.3975.770-53, residente e domiciliado na Rua 
Quatá, nº 821, apto 9, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP. CEP 04.546-044; e, II. Milton Antonio Da Silva Junior, brasileiro, convivente em união estável no regime de comunhão de bens, natural da cidade de 
Campo Grande-MS, nascido em 23 de julho de 1984, empresário, portador do documento de identidade RG nº 86716909 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 995.580.411-49, residente e domiciliado na Rua 
Boaventura, nº 1435, apto 1003, bairro Liberdade, Belo Horizonte/MG, CEP 31270-310. Únicos quotistas da sociedade empresária limitada denominada AXIS Soluções em Meios de Pagamento Ltda., inscrita 
no CNPJ sob nº 37.093.731/0001-39, registrada na JUCESP sob o NIRE 35236009094 em 08 de maio de 2020, com sede estabelecida na Rua Quatá, nº 821, apartamento 09, bairro Vila Olimpia, São Paulo/SP, 
CEP 04.546-044. Resolvem, de comum acordo, promover a presente 02ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, nos termos e condições abaixo estipulados, sendo dispensadas as formalidades de convo-
cação dos quotistas em virtude do disposto no § 3º do art. 1.072 da Lei nº 10.406/02: 1. Transformação do tipo societário de sociedade limitada para sociedade anônima. Foi aprovada a transformação do tipo 
societário da sociedade empresária limitada AXIS Soluções em Meios de Pagamento Ltda, para sociedade anônima de capital fechado, que passa a adotar a denominação social de AXIS Instituição de 
Pagamento S.A. Deste modo, opera-se a mudança da forma societária da sociedade, permanecendo a AXIS Instituição de Pagamento S.A. com a mesma escrituração da AXIS Soluções em Meios de 
Pagamento Ltda, atendidas as exigências fiscais e contábeis, situação essa que os sócios reconhecem e aprovam sem restrições. A AXIS Instituição de Pagamento S.A. continuará como titular de todos os 
direitos e obrigações pertinentes à AXIS Soluções em Meios de Pagamento Ltda. 2. Alteração do Endereço da Sede. Os sócios decidem alterar o endereço da sede da Sociedade da Rua Quatá, nº 821, 
apartamento 09, bairro Vila Olimpia, São Paulo/SP, CEP 04.546-044 para a Rua Alvorada, nº 1.289, conjunto 1102, bairro Vila Olímpia São Paulo/SP CEP 04.550-004. 3. Alteração do Objeto Social. Os sócios 
decidem alterar o objeto social da Sociedade, para fins de inclusão das seguintes atividades: (i) instituição de pagamento, incluindo as seguintes atividades: (a) disponibilizar de serviço de aporte ou saque de 
recursos mantidos em conta de pagamento; (b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de 
pagamento; (c) gerir e administrar conta de pagamento; (d) emitir instrumento de pagamento; (e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento; (f) executar remessa de fundos; (g) converter moeda 
física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, (h) credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica e instrumentos de pagamento; (ii) cobrança e transferência de recebíveis próprios e de 
terceiros, incluindo serviços de administração e processamento de recebíveis próprios e de terceiros; (iii) correspondente bancário, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.954, de 24 de 
fevereiro de 2011, conforme alterada; e (iv) desenvolvimento, licenciamento e gestão de plataformas digitais para intermediação, análise, verificação e cruzamento de dados para instituições financeiras. 4. 
Ajustes necessários ao capital social em virtude da transformação em sociedade anônima. Em virtude da transformação havida, o capital social atual de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), dividido 
em 108.000 (cento e oito mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, passa a ser dividido em 108.000 (cento e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, recebendo cada sócio 
o número de ações indicado no Boletim de Subscrição, transcrito como Anexo I da presente. 5. Eleição dos membros da Diretoria. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por 02 (dois) 
Diretores, com mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da data de assinatura dos respectivos termos de posse, que serão lavrados em livro próprio, nos termos da Lei n° 6.404/76, sendo permitida a 
reeleição. Foram eleitos para compor a Diretoria da Sociedade os seguintes Diretores: (i) Eduardo Haas, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Santa Cruz 
do Sul-RS, nascido em 22 de janeiro de 1982, empresário, portador do documento de identidade RG nº 01635278831 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 81.3975.770-53, residente e domiciliado na Rua Quatá, 
nº 821, apto 9, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP. CEP 04.546-044; e (ii) Milton Antonio da Silva Junior, brasileiro, convivente em união estável no regime de comunhão de bens, natural da cidade de Campo 
Grande-MS, nascido em 23 de julho de 1984, empresário, portador do documento de identidade RG nº 86716909 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 995.580.411-49, residente e domiciliado na Rua Boaven-
tura, nº 1435, apto 1003, bairro Liberdade, Belo Horizonte/MG, CEP 31270-310. 6. Declaração de Desimpedimento. Os membros da Diretoria eleitos e empossados, conforme consta nos Termos de Posse 
lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, aceitaram o cargo e declararam cada um deles, sob as penas da lei, para fins do disposto nos §§ 1º a 4º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e no inciso II do art. 
37 da Lei nº 8.934/94, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, 
ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) 
possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não têm interesse conflitante com o da Sociedade. Para os fins do § 2º do art. 149 
da Lei nº 6.404/76, declararam que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual 
alteração será comunicada por escrito à Sociedade. 7. Fixação da remuneração global da Diretoria. Para a Diretoria da Sociedade, foi fixada uma verba global anual de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil 
reais), nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404/76. A verba global destinada à administração da Sociedade deverá ser distribuída entre os Diretores, de acordo com as suas responsabilidades. 8. Aprovação da 
redação do Estatuto Social que regerá a Sociedade. Foi aprovada a redação do Estatuto Social que regerá a Sociedade, o qual é transcrito como Anexo II da presente. 9. Autorização. Ficam os Diretores da 
Sociedade autorizados e incumbidos de tomar as medidas e providências necessárias para a execução e implementação das deliberações acima, com o cumprimento de todas as formalidades legais e atuali-
zação dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes. São Paulo/SP, 12 de maio de 2022. Sócios: Eduardo Haas; Milton Antonio da Silva Junior. Diretores Eleitos e Empossados: Eduardo Haas 
- Diretor Milton Antonio da Silva Junior - Diretor. Visto Advogado: Gustavo Stadtlander Chaves Barcellos - OAB/RS nº 117.391. Jucesp sob NIRE nº 3530059516-5 e nº 317.331/22-0 em 24/06/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral. ANEXO II - Estatuto Social da AXIS Instituição de Pagamento S.A. - Capítulo 1 - Denominação, Sede, Duração e Objeto Social: Artigo 1º - A AXIS Instituição de 
Pagamento S.A. é uma sociedade anônima fechada regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis (“Companhia”). Artigo 2º - A Companhia tem sede na Rua Alvorada, nº 1.289, conjunto 
1102, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP CEP 04.550-004. Parágrafo único: Por decisão da Diretoria, a Companhia poderá abrir, transferir ou extinguir filiais, sucursais, escritórios, agencias ou representações 
em qualquer ponto do território nacional ou do exterior. Artigo 3º - O tempo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social: (i) prestação de serviços de tecnologia de 
meios de pagamento com foco no setor de mobilidade urbana; (ii) emissão e gerenciamento de cartões de pagamento para transporte; (iii) provimento de soluções de aplicativos para processamento de 
pagamentos; (iv) desenvolvimento de programas de computador voltados a soluções de meios de pagamento; (v) intermediação e agenciamento de serviços e negócios relacionados; (vi) instituição de pagamento, 
incluindo as seguintes atividades: (a) disponibilizar de serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; (b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado 
serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento; (c) gerir e administrar conta de pagamento; (d) emitir instrumento de pagamento; (e) credenciar a aceitação de 
instrumento de pagamento; (f) executar remessa de fundos; (g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, (h) credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica e instru-
mentos de pagamento; (vii) cobrança e transferência de recebíveis próprios e de terceiros, incluindo serviços de administração e processamento de recebíveis próprios e de terceiros; (viii) correspondente 
bancário, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, conforme alterada; e (ix) desenvolvimento, licenciamento e gestão de plataformas digitais para inter-
mediação, análise, verificação e cruzamento de dados para instituições financeiras. Capítulo 2 - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda 
corrente nacional, é de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), dividido em 108.000 (cento e oito mil) ações ordinárias, indivisíveis, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo único - Caso a ação pertença a 
mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Artigo 6º - Cada ação ordinária dá direito a 01 (um) voto nas deliberações sociais. Artigo 7º - As ações não 
serão representadas por cautelas ou títulos múltiplos, presumindo-se sua propriedade pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas da Companhia. Artigo 8º - Nos casos de 
reembolso de ações previstos em lei, o valor de reembolso corresponderá ao valor patrimonial das ações, determinado com base no último balanço anual aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 
9º - Para os fins do Artigo 44, parágrafo 6º, da Lei nº 6.404/76, o resgate das ações de emissão da Companhia, independentemente de sua espécie e/ou classe, poderá ser aprovado em Assembleia Geral por 
votos de acionistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. Capítulo 3 - Assembleias Gerais: Artigo 10º - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e 
tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
dentro dos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do Artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem. Artigo 11º - A assembleia geral será instalada e presidida por qualquer dos presentes, indicado por acionistas titulares de ações ordinárias representativas da 75% (setenta e cinco 
por cento) do capital social. No momento da instalação, o presidente escolherá outro dentre os presentes para secretariar os trabalhos da assembleia geral. Os acionistas poderão exercer o direito de voto e 
participar da assembleia a distância, desde que sejam utilizados meios que permitam assegurar a identidade do acionista, ou de seu representante, bem como que permita assegurar a autenticidade das res-
pectivas manifestações e teor dos votos. O envio de voto por escrito, assinado pelo acionista, com firma reconhecida, até o horário de início da assembleia geral será considerado como meio apropriado para o 
registro da presença do referido acionista na assembleia e do sentido de seu voto, sem prejuízo de outros meios. Parágrafo 1º - Salvo nos casos previstos em lei, ou neste Estatuto Social, as deliberações das 
Assembleias Gerais serão tomadas por votos que representam a 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, não se computando os votos em branco, nem as abstenções. Parágrafo 2º - O exercício do 
direito de voto em qualquer Assembleia Geral em violação ao disposto neste Artigo deverá ser nulo e inválido com relação à Companhia, aos acionistas e a quaisquer terceiros. Capítulo 4º - Da Administração: 
Artigo 12º - A Companhia será administrada pela Diretoria, observadas as disposições legais e as deste Estatuto Social. Parágrafo único - A Assembleia Geral fixará os honorários da Diretoria, competindo a 
esta a divisão da remuneração entre seus membros. Artigo 13º - O prazo de mandato dos membros da Diretoria é de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, mas, qualquer que seja a data da eleição, os respec-
tivos mandatos terminarão na data da Assembleia Geral que examinar as contas relativas ao último exercício de sua gestão. Parágrafo 1º - Competirá aos Diretores assinar, na forma do Artigo 17 a seguir, toda 
e qualquer documentação, somente em negócios de exclusivo interesse da Companhia, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive Bancos, 
sendo-lhes vedado, no entanto, assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de acionista ou de terceiros, respeitando os artigos e parágrafos a seguir. Parágrafo 2º - A investidura dos 
Diretores dar-se-á mediante assinatura de Termo de Posse nos livros das atas da Diretoria, impendentemente de caução. Artigo 14º - A Diretoria será composta por 02 (dois) membros, acionistas ou não, 
residentes no Brasil, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo pela Assembleia Geral de acionistas. Artigo 15º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, com 05 (cinco) dias 
de antecedência, mediante o envio de correspondência escrita, inclusive por meio digital, devendo constar da convocação a ordem do dia. Independentemente de convocação, serão válidas as reuniões da 
Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos membros em exercício. Parágrafo único - Nas reuniões da Diretoria, o Diretor ausente poderá ser representado por um de seus pares, para formação 
de quórum de instalação e/ou de deliberação; e, igualmente, serão admitidos votos por carta, faz ou e-mail, quando recebidos até o momento da reunião. Os Diretores que participarem e votarem a distância 
deverão ser considerados presentes à reunião, para todos os fins, servindo a assinatura do Secretário da reunião, na ata, como comprovação da participação e do recebimento do voto. O Secretário pode ser 
um dos Diretores ou não. As reuniões da diretoria serão válidas, nos termos deste parágrafo, mesmo que todos os diretores participem e votem à distância. Artigo 16º - Além dos que forem necessários à rea-
lização dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia, a Diretoria fica investida de poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, contrair obrigações, confessar dívidas, fazer 
acordos, e constituir procuradores. Compete, especialmente, à Diretoria: (a) apresentar à Assembleia Geral o relatório da administração e as demonstrações financeiras previstas em lei; (b) fixar a política 
comercial e financeira da Companhia; (c) propor à Assembleia Geral a destinação dos lucros do exercício, observadas as disposições legais e as deste Estatuto Social; e, (d) representar a Companhia ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente, respeitadas as condições do Artigo 17. Artigo 17º - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (a) por, no mínimo, 02 (dois) Diretores; e, (b) 
isoladamente por 01 (um) procurador, constituído pelos Diretores em conjunto, de acordo com os poderes outorgados no respectivo instrumento de mandato, e observado o disposto no parágrafo único deste 
Artigo 17. Parágrafo único - A representação da Companhia na forma da letra “b” do caput deste Artigo 17, está limitada aos seguintes atos: (a) endosso de cheques para depósito em contas bancárias da 
Companhia; (b) representação perante a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados e/ou acordo trabalhistas; e, (c) representação perante 
quaisquer órgãos e repartições públicas federais, estaduais e municipais, dos poderes executivos, legislativos e judiciários. Artigo 18º - Em operações estranhas aos negócios sociais, é vedado aos Diretores ou 
a qualquer Procurador, em nome da Companhia, conceder fianças e avais, ou contrair obrigações de qualquer natureza. Parágrafo único - Os atos praticados com violação deste dispositivo não serão válidos ou 
eficazes, nem obrigarão a Companhia, respondendo o Diretor ou o Procurador infrator pessoalmente pelos efeitos de tais atos e pelas obrigações deles decorrentes. Capítulo 5º - Conselho Fiscal: Artigo 19º 
- A Companhia não terá Conselho Fiscal com funcionamento permanente. Artigo 20º - Caso seja solicitado o funcionamento do Conselho Fiscal, os acionistas deverão determinar o número de membros, dentro 
dos limites da lei, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. Parágrafo 1º - A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia Geral que os eleger, 
observando o limite mínimo estabelecido no Artigo 162, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76. Parágrafo 2º - Caso o Conselho Fiscal seja instalado, caberá à Diretoria determinar seu regimento interno de funciona-
mento, bem como decidir a respeito de eventuais impasses surgidos no âmbito do Conselho Fiscal. Capítulo 6º - Acordo de Acionistas: Artigo 21º - A Companhia, os acionistas e os Diretores obrigatoriamente 
observarão, no exercício de direitos e no cumprimento de obrigações, todas as cláusulas, disposições, temos e condições constantes de eventuais Acordos de Acionistas arquivados em sua sede social. Parágrafo 
único - Os acionistas e membros da Diretoria, bem como o Presidente do conclave, conforme o caso, terão o direito e a legitimidade pera proceder conforme o disposto no Artigo 118, parágrafos 8º e 9º, da Lei 
nº 6.404/76. O Presidente da Assembleia Geral não computará o voto proferido por qualquer dos acionistas que de qualquer forma seja contrário à disposição, clausula, termo ou condições, contida em acordos 
de acionistas arquivados na sede social da Companhia, devendo, ainda, considerar tais votos como se proferidos em observância ao disposto no Acordo de Acionistas em questão. Capítulo 7º - Exercício Social 
e Distribuição de Lucros: Artigo 22º. Dos resultados apurados, na forma da legislação aplicável, serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e tributos sobre o 
lucro; o lucro remanescente terá a seguinte destinação: a. 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá o limite de 20% (vinte por cento), conforme a Lei das Sociedades por 
Ações; b. 0,01% (um centésimo por cento) para pagamento do dividendo obrigatório de que trata o Artigo 202, da Lei das Sociedades por Ações, a ser distribuído igualmente entre todas as Ações Ordinárias; e, 
c. O saldo terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º - A Diretoria poderá levantar, a qualquer tempo, balanços patrimoniais intermediários e submeter à autorização da Assembleia 
Geral o pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou de dividendos à conta do lucro apurado no período, bem como o pagamento de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas 
de lucros existentes no último balanço, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo 2º - A Companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos inferiores ao previsto no Artigo 
24º, mediante deliberação em Assembleia Geral, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital, nos termos da legislação vigente. 
Artigo 23º. A Companhia manterá os livros, registros e demonstrações contábeis em regime de competência e de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil; referidos livros e demonstrações 
contábeis deverão ser anualmente auditados, após o fechamento do exercício financeiro, por auditores independentes aprovados pelo Conselho de Administração. Parágrafo único - A Companhia deverá sempre 
preparar e manter os livros, arquivos e registros (incluindo, mas sem limitação, as atas de reuniões, livros e registros sociais, livros de registros contábeis e outros documentos relacionados) atualizados, pre-
cisos e completos, de acordo com as Leis aplicáveis, bem como prontamente efetuar todas as publicações, arquivamentos e registros públicos conforme o necessário. Capítulo 8º - Da Dissolução, Liquidação 
e Extinção: Artigo 24º. A Companhia será liquidada termos do Artigo 208, da Lei das Sociedades por Ações nos casos previstos em Lei ou por deliberação da Assembleia Geral, hipótese em que a Assembleia 
Geral determinará a forma de liquidação, nomeará o liquidante, fixará a sua remuneração, nomeará ou manterá, caso existente, os membros do Conselho Fiscal, que funcionará durante o período de liquidação. 
Artigo 25º. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. Capítulo 9º - Da Recuperação Judicial e Extrajudicial: Artigo 26º. A Companhia poderá pedir recuperação judicial ou extrajudicial 
por deliberação de acionistas titulares de mais de 75% (setenta e cinco por cento) das ações com direito a voto representativas do capital social da Companhia, observados os direitos de veto previstos neste 
Estatuto e no Acordo de Acionista arquivado na sede da Companhia, salvo se houver urgência, caso em que os Diretores, em conjunto de 02 (dois), sendo um o Diretor sem atribuição específica e/ou o Diretor 
Financeiro, poderão requerer recuperação judicial, nos termos previstos no parágrafo único, do Artigo 122, da Lei das Sociedades por Ações. Capítulo 10º - Disposições Finais: Artigo 27º - Fica eleito o foro da 
Comarca de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir, quaisquer divergências oriundas do cumprimento ou interpretação deste Estatuto Social 
entre os acionistas e/ou entre os acionistas e a Companhia. Artigo 28º - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 6.404/76, ou do diploma legal que a suceder. Eduardo Haas; Milton Antonio 
da Silva Junior. Diretores Eleitos e Empossados: Eduardo Haas - Diretor ; Milton Antonio da Silva Junior - Diretor. Visto Advogado: Gustavo Stadtlander Chaves Barcellos - OAB/RS nº 117.391

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Ecogen Rio Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 73.688.855/0001-20 - NIRE 35.3.0056112-1

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 07 de junho de 2022
Data e horário: às 14 horas do dia 07 de junho de 2022. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Av. das Nações Unidas 14.171, 11º andar, conjunto 1102 - Parte A, Brooklin Novo, CEP 
04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral; e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: 
Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Ecogen Brasil”), acionista representando a totalidade do capital 
social da Ecogen Rio Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: dispensada a comprovação da 
convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei no 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo §4º do artigo 
133 da referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, o exame, 
a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; e (ii) deliberação sobre o destino do lucro líquido ou prejuízo eventualmente apurado no 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e distribuição de dividendos; Deliberações Tomadas por 
Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: (i) a aprovação 
integral, sem qualquer ressalva, do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Finan-
ceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que se encontram à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia desde 04 de junho de 2022 e cuja publicação foi realizada em edição 
de 07 de junho de 2022 no Jornal Empresas e Negócios, página 03 (três); (ii) a aprovação integral, sem 
qualquer ressalva, da destinação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021, no montante total de R$ 11.811.483,60 (onze milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e 
oitenta e três Reais e sessenta centavos) a serem destinados da seguintes forma: (i) R$ 9.825.351,86 (nove 
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e um Reais e oitenta e seis centavos) para com-
pensação de valores dos prejuízos acumulados da Companhia em exercícios anteriores; (ii) R$ 99.306,59 
(noventa e nove mil, trezentos e seis Reais e cinquenta e nove centavos) equivalente a 5% (cinco por cento) 
para constituição da Reserva Legal e; (iii) R$ 1.886.825,15 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, 
oitocentos e vinte e cinco Reais e quinze centavos) para distribuição de dividendos ao acionista nos termos 
do item “e” do art. 24º do Estatuto Social da Companhia. Por fim, foi aprovada a publicação da presente 
Ata na forma de extrato, ao invés de publicar a ata na íntegra. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a 
ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, 
para um só efeito. São Paulo, 07 de junho de 2022. (aa) Luiz Carlos Carolino Cabral - Presidente da Mesa; 
Larissa Chaguri - Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A., por 
seus Diretores Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral, Diretor Presidente e, Sr. Eduardo Acquaviva, Diretor de Op-
erações e Engenharia. JUCESP nº 324.156/22-4, em 24/6/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Os engenheiros da equipe NOC respondem pela maximização do 
tempo na infraestrutura de TI.

Ricardo Perdigão (*)
 

Caso contrário e se-
gundo a 11ª pesquisa 
anual Hourly Cost of 

Downtime, divulgada em 
2020 pela ITIC (Informa-
tion Technology Intelligen-
ce Consulting), os custos 
são altos. 

O estudo indica que 40% 
dos entrevistados corpora-
tivos estimaram que uma 
hora de inatividade custava 
às suas organizações US$ 1 
a 5 milhões de dólares em 
perda de receita, produ-
tividade do usuário final 
e ações corretivas por 
parte dos administradores 
de TI. E esses US$ 1 a 5 
milhões não consideram 
taxas legais, multas ou 
penalidades.

Do ponto de vista do 
usuário, o tempo de ativi-
dade e o desempenho são 
os principais indicadores 
da qualidade do serviço. É 
por isso que a sua empresa 
deve negociar muito bem 
os SLAs ao decidir con-
tratar um parceiro para o 
monitoramento de NOC, o 
que vem se apresentando 
como a melhor solução para 
manter a continuidade dos 
negócios. 

Um Centro de Operações 
de Rede é formado por um 
grupo altamente especia-
lizado de engenheiros que 
lida com monitoramento, 
manutenção e solução de 
problemas, complementan-
do as habilidades e recursos 
internos de uma empresa. 
Ter acesso a uma equipe 
NOC é uma vantagem incrí-
vel para qualquer negócio. 
E qual é exatamente o papel 
do NOC? 

Os engenheiros que com-
põem uma equipe NOC são 

Como uma operação 
modernizada de NOC pode 

impactar o seu negócio
NOC (Network Operations Center) ou Centro de Operações de Rede, é 
ponto focal onde “Grupos Solucionadores” supervisionam, monitoram e 
mantêm em funcionamento a infraestrutura de TI de uma empresa 24 
horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano

responsáveis por quase 
tudo relacionado à ma-
ximização do tempo de 
atividade da infraestrutura 
de TI de uma empresa. 
Desde monitoramento 24 
horas por dia, em tempo 
real, do desempenho de 
computadores, roteadores, 
gateways, ERBs, entres 
outros, até a detecção de 
incidentes de segurança, 
as equipes de NOC são 
compostas por engenheiros 
altamente qualificados e 
versáteis. 

No dia a dia, eles moni-
toram todo tipo problemas 
em uma rede para lidar 
proativamente com as 
possíveis falhas antes que 
elas provoquem um tempo 
de inatividade na empre-
sa. Na medida em que a 
tecnologia e os modelos 
operacionais evoluem, os 
fluxos de tráfego de rede 
mudam e o suporte fica 
mais complicado. Como 
resultado, as operações 
de rede precisam ser mais 
proativas e as equipes 
devem migrar seu foco de 
tarefas táticas - nas quais 
simplesmente implantam, 
corrigem e mantêm as 
operações - para tarefas 

estratégicas que permi-
tem inovar e automatizar 
processos.

Empresas focadas em 
inovação e na otimização 
dos seus processos devem 
adotar estratégias mais 
disruptivas, com centros 
de monitoramento NOC 
unificados que incluam 
equipes de rede, seguran-
ça, nuvem e aplicativos. O 
objetivo dessa abordagem 
unificada é simplificar as 
operações para que toda 
a infraestrutura de TI e de 
serviços sejam altamente 
resilientes e evitar períodos 
de inatividade. 

Equipes especializadas 
em serviços gerenciados de 
NOC colaboram para evitar 
problemas de forma proa-
tiva, em vez de reagirem 
aos problemas, ajudando 
as empresas a inovar, im-
pactando positivamente o 
negócio. Considere traba-
lhar com um provedor de 
serviços gerenciados de 
NOC. Isso não apenas per-
mitirá à sua empresa o am-
plo acesso a especialistas, 
mas, também, a inovadoras 
soluções.  

(*) - É diretor da Tecnocomp 
(https://tecnocomp.com.br/).

Funtap_CANVA

Um levantamento publicado 
pela Global Industry Analysts, 
Inc (GIA) apontou que via-
gens de negócios, domésti-
cas ou internacionais, estão 
projetadas para movimentar 
US$ 792 bilhões até 2026, 
crescendo numa taxa anual 
de 3% envolvendo trabalho, 
hospedagem, lazer, alimen-
tação e transporte. 

A pesquisa aponta que o 
mercado de viagens mundial 
deve atingir, apenas no seg-
mento de Hospedagem e Ali-
mentação, US$ 446,6 bilhões, 
além de uma taxa anual de 
3,7% até o final do período de 
quatro anos analisado.

“Com a flexibilização das 
barreiras sanitárias que haviam 
sido implementadas em 2020 
por conta da pandemia, a reto-

mada das viagens de negócios 
e a lazer é um movimento que 
muito beneficia não só o setor 
de turismo, mas também ou-
tros campos da economia”, co-
menta o COO e co-fundador da 
mywork, startup especializada 
em controle de ponto online e 
gestão de departamento pes-
soal, Thomas Carlsen. 

“A expectativa é que as 
viagens também impulsionem 
a economia regional das ci-
dades que tendem a receber 
turistas executivos”, afirma o 
executivo.

Os dados da pesquisa tam-
bém indicam que os mercados 
regionais da China, Europa, Ja-
pão, Estados Unidos e Canadá 
atingirão cerca de US$101,9 
bilhões até 2026. - Fonte: 
(www.mywork.com.br).

A retomada 
da viagem de negócios
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Ter uma compra recusada na hora do pagamento é frustrante para o consumidor e para o vendedor, que muitas vezes 
acaba perdendo aquela venda e até aquele cliente. Mesmo assim, 52% dos brasileiros já passaram pela situação de ter 

suas transações online negadas, de acordo com uma pesquisa da empresa global Signifyd.

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 01 de julho de 20224

milanvirijevic_CANVA

ser automaticamente reprovadas, mesmo que sejam 
legítimas. 

Embora seja importante que o e-commerce se atente 
contra procedimentos fraudulentos, esses bloqueios 
realizados por sistemas antifraude automáticos podem 
acabar trazendo prejuízos ao negócio caso muitas 
compras verídicas sejam recusadas. Uma forma de 
evitar isso é contando com um sistema de análise 
híbrida, isto é, automática e manual. 

Assim, todas as transações identificadas como 
suspeitas passam por uma segunda revisão mais de-
talhada, garantindo a segurança e, ao mesmo tempo, 
evitando que uma operação legítima seja reprovada. 

Erros de digitação geram suspeitas - Durante 
o processo de checkout, o cliente precisa preencher 
um formulário com dados que auxiliam na identifi-

“Os consumidores estão cada vez mais exi-
gentes em suas experiências. No ambiente 
online, agilidade e praticidade são alguns 

dos principais fatores que podem interferir nesse 
processo”, comenta Betina Wecker, VP de Novos 
Negócios e cofundadora da startup Appmax, que 
oferece soluções focadas em maximizar os resultados 
em vendas online. “Por isso, quando o cliente insere 
seus dados de pagamento no checkout e tem a ope-
ração recusada, a chance de repensar sua decisão e 
desistir da compra é grande”.

Para empreendedores digitais, a taxa de aprovação 
é uma das métricas mais importantes do mercado. 
“Não adianta você investir em  diversas estratégias 
para captação de potenciais clientes se, quando eles 
chegam no processo de pagamento, a compra é recu-
sada”, reforça Betina. A recusa pode ocasionar não 
apenas a perda da venda específica, como também 
prejudicar a reputação do negócio no longo prazo. 
Existem diversos motivos que causam a reprovação 
de um pagamento no comércio eletrônico. 

A especialista em vendas online explica quais são 
os principais e o que pode ser feito para evitar esses 
problemas. Confira:

Práticas de compra que podem ser recusadas 
- No Brasil,  são feitas mais de 3.600 tentativas de 
fraude por minuto no comércio eletrônico, segundo o 
Serasa. O país é um dos que mais sofrem com golpes 
- só no primeiro trimestre de 2022, foram quase 785 
mil tentativas. Por conta disso, diversos comporta-
mentos de compra considerados fora do padrão são 
taxados como suspeitos pelos sistemas financeiros.

Exemplos são quando é feita uma aquisição com 
um valor muito acima do que normalmente se gasta 
ou quando são realizadas diversas operações em 
sequência. Nesse cenário, as transações costumam 

cação da veracidade da transação, como nome, CPF, 
endereço, número do cartão, data de vencimento e 
código de segurança. Assim, é relativamente comum 
que aconteçam alguns erros de digitação.

Um simples descuido do consumidor ao fornecer 
seus dados pode ser motivo para a reprovação do 
seu pagamento. Um número ou letra trocado ou 
inserido no local errado já é suficiente para que o 
sistema antifraude não consiga cruzar os dados do 
comprador e, consequentemente, cancele a opera-
ção. Um serviço de análise híbrida ajuda a solucionar 
esse problema, considerando que há uma avaliação 
detalhada da suspeita. 

Quando os pedidos são recusados pela operação 
automática, deve-se realizar um cruzamento de dados 
manual que visa encontrar a razão dessa suspeita, in-
cluindo erros de digitação, que podem ser facilmente 
solucionados. Dessa forma, é possível garantir uma 
transação sem ruídos, o que gera mais confiança.

Cartões expirados, bloqueados ou sem limite 
disponível - No entanto, mesmo que todas as infor-
mações do cartão e do seu titular estejam corretas, 
ainda pode haver negócios negados. A pesquisa da 
Signifyd demonstra que a própria operadora de cartão 
é identificada como quem mais rejeita as compras 
por 22% dos consumidores. 

É bastante comum, por exemplo, que o cartão de 
crédito esteja expirado, ou bloqueado pela instituição 
financeira. Nesses casos, não será possível realizar a 
transação com esse cartão, mas uma troca no meio de 
pagamento pode resolver a situação. O mesmo acon-
tece quando o cliente insere os dados de um cartão 
de débito, pois a modalidade não é aceita como opção 
de pagamento na maioria dos comércios eletrônicos. 

Assim, é importante que os empreendedores conta-
tem esse cliente para avisá-lo que é possível concluir 
a compra apenas com uma troca na forma de pagar.  
Valores que ultrapassam o limite do consumidor tam-
bém são uma das razões para a recusa de compras. 
Muitas vezes os clientes não estão atentos ao limite 
do seu cartão ou, no caso de parcelamento, não sabem 
qual é o valor total da compra, e não das parcelas, 
que consta no cálculo desse limite.

Além disso, os pagamentos podem ser reprovados 
devido a falhas do processador,  considerando a 
complexidade do procedimento. Vários erros podem 
ocorrer durante a comunicação entre as partes envol-
vidas no processo, seja porque o sistema ficou fora 
do ar, o tempo de resposta foi demorado ou houve 
algum problema interno. 

Ter um sistema inteligente de retentativas é funda-
mental para evitar essas possíveis falhas no proces-
samento do pagamento. Ao contar com diferentes 
empresas de intermediação você conquista um maior 
número de transações autorizadas, processando e re-
processando seus pagamentos em segundos - Fonte e 
outras informações, acesse: (https://appmax.com.br/).
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Dado é o novo 
petróleo, mas o que 

você faria com 
um barril?

“O dado é o novo 
petróleo”. Movidas 
por essa afirmativa, 
empresas iniciaram 
projetos voltados 
à implantação de 
tecnologias de dados 
como big data e 
analytics

De forma geral, pode-
mos considerar que 
esses projetos, em 

sua grande maioria, foram 
executados de forma satis-
fatória, mas nem sempre 
otimizados como poderiam 
ser. Afinal, organizar dados 
não é o mesmo que extrair 
valor e recursos aplicáveis 
aos negócios.

Isso acontece, principal-
mente, porque as empresas 
ainda ignoram a prática de 
produtização dos dados, 
ainda focando em alimentar 
seus repositórios com dados 
desordenados, conflitantes, 
duplicados, sem propósito 
ou com um grau muito bai-
xo de confiabilidade, com o 
objetivo único de ter uma 
grande massa de informa-
ções para “trabalhar”.

Para reverter esse pro-
cesso, é estratégico que 
as empresas escolham a 
melhor forma de adquirir, 
manipular e até mesmo 
descartar dados. Isso auxilia 
na adequação a essa nova 
de forma mais natural e 
sem gerar grandes impactos 
estruturais. Para um vare-
jista, por exemplo, é mais 
importante ter o estoque 
assertivo (relação estoque 
x volume de vendas) do que 
estoque cheio. 

Estoque cheio é sinôni-
mo de perdas financeiras 
e esses produtos, ao longo 
do tempo, estão perdendo 
valor. Por isso, é imprescin-
dível procurar uma fórmula 
para garantir a quantidade 
ideal para uma venda mais 
saudável e evitar perdas 
desnecessárias com pro-
dutos fora de linha em seus 

estoques. O mesmo se faz 
necessário para os dados: as 
empresas precisam passar a 
entender o dado como um 
ativo, e como todo o ativo 
precisa de um ciclo de vida 
com objetivos bem claros. 

Um objetivo fundamental 
para um bom aproveitamen-
to dessas novas tecnologias 
deve ser a concepção desse 
modelo de “ciclo de vida 
dos dados”, que equilibre 
democratização, controle 
de acesso, monetização, 
regulação e segurança. 

Os quatro estágios reco-
mendados para um ciclo de 
vida de dados incluem: 
	 •	Aquisição	 e	 captura:	

definição clara dos seus 
tipos de dados;

	 •	Gerenciamento	 e	 Ma-
nutenção: criação de 
políticas de governança 
e segurança;

	 •	Backup	e	recuperação:	
implementação de um 
plano de redundância, 
contingenciamento ro-
busto e alta disponibili-
dade;

	 •	Retenção	ou	destruição:	
criação de políticas 
orientadas ao negócio 
da empresa, por se tra-
tarem de características 
individuais para cada 
organização e setor.

Para empresas que bus-
cam aumentar a agilidade e 
a eficiência com dados, ter 
uma estratégia de gover-
nança sólida não é negoci-
ável. O fato é que, se essas 
empresas não mudarem 
radicalmente a forma como 
lidam com a governança 
de seus dados, o caminho 
para a monetização desse 
“petróleo” estará cada vez 
mais longe da realidade, e 
em algum momento o custo 
desse armazenamento irá 
inviabilizar a estratégia data 
driven.

Dado é o novo petróleo, 
mas trará muito mais valor 
quando refinado.

(*) - É Head of Retail na Semantix 
(www.semantix.com.br).

João Paulo Tavares da Silva (*)

maior evento de dados para negócios do país no dia 30 de agosto, no 
WTC, em São Paulo. O evento contará com palestra de Daniel Kahneman, 
psicólogo, pesquisador, escritor e Prêmio Nobel de Economia em 2002 
com seu estudo sobre economia comportamental. Kahneman falará 
sobre a presença de vieses, intuição e razão nas tomadas de decisão. 
Fatores humanos inconscientes interferem nas decisões das pessoas, 
aumentando a possibilidade de erros que poderiam ser evitados. A TI, 
com os algoritmos, poderia eliminar esse “ruído”. Iteressados devem 
se inscrever, gratuitamente, no site (https://blog.neoway.com.br/data-
driven-business-2022/).

E - Conveniência para Hotéis
Seis hotéis de Florianópolis já aderiram a uma novidade que é tendência 
mundial e vem agregando valor à oferta de serviços no setor, agradando 
aos hóspedes que buscam facilidade e segurança na hora de comprar 
alimentos e bebidas a qualquer hora do dia ou da noite. É a instalação 
de lojas de conveniência 24 horas e 100% automatizadas dentro do 
próprio empreendimento – e o melhor: sem custos para o hotel. Todo 
o investimento na instalação e funcionamento da estação é por conta 
da startup. O hotel tem apenas que ceder um local apropriado e ainda 
pode ganhar um percentual sobre as vendas. A empresa também faz 
todo o controle dos pagamentos e de reposição dos produtos. Saiba 
mais: (www.emporioseletto.com.br).

F - Fitness Fair 
Entre os dias 17 a 20 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, 
acontece	a	Brasil	Trading	Fitness	Fair,	feira	que	reúne	toda	a	cadeia	
do segmento de fitness, saúde e bem-estar, evento de oportunidade 
única para geração de negócios. Para isso, montou uma programação 
especial e exclusiva para estimular o contato entre expositores e um 
público	altamente	qualificado.	O	Brasil	apresenta	um	potencial	imenso	
de crescimento para o mercado fitness, de grande valorização de hábitos 
saudáveis, de conscientização sobre o tema. Hoje, o bem-estar, a prática 
de atividades físicas e a alimentação equilibrada são uma tendência 
com	grande	potencial	de	negócios.	Mais	informações,	acesse:	(https://
we.tl/t-f6I2RZsMwA).

G - Sócios do Negócio
A Even3, startup que organiza eventos acadêmicos, técnicos, científicos 
ou empresariais, teve sua demanda triplicada no período, assim como 
seu número de funcionários, tornando-se uma das principais plataformas 
do segmento no país. Com essa evolução, viu a chance de colocar em 

A - Música Brasileira
Criado	por	José	Maurício	Machline	em	1987,	o	Prêmio	da	Música	Bra-
sileira se tornou uma referência incontornável para a cultura nacional 
nas últimas décadas, ao estimular a produção musical, revelar talentos 
e promover encontros e homenagens que entraram para a história. Após 
um hiato de três anos, a premiação está de volta e repleta de novidades 
para a sua trigésima edição. As modificações foram anunciadas após 
reunião	do	Conselho	do	Prêmio,	formado	por	Antônio	Carlos	Miguel,	
Arnaldo	Antunes,	Djavan,	Gilberto	Gil,	João	Bosco,	Karol	Conka,	Ney	
Matogrosso,	Wanderléa,	Yamandu	Costa	e	José	Maurício	Machline,	que	
agora	conta	com	a	parceria	de	Heloisa	Guarita	na	condução	do	PMB,	
cuja cerimônia acontecerá em abril de 2023.

B - Mercado Imobiliário
No	próximo	dia	5	(terça-feira),	Hotel	Grand	Mercure,	em	São	Paulo,	
acontece o 3º Fórum de Inovação e Liderança da Incorporação (FILI 
2022), que objetiva promover iniciativas de viabilização de negócios da 
incorporação imobiliária com os principais empresários do setor, empre-
endedores, investidores e entidades da cadeia produtiva para debater 
quais as inovações e tecnologias serão essenciais na percepção do mercado 
e da sociedade. O destaque será o painel: “O mercado imobiliário está 
preparado para um futuro remoto?”, que contará com a mediação do 
presidente	da	ABRAINC,	Luiz	França,	e	a	participação	da	secretária	de	
Produtividade	e	Competitividade	do	Ministério	da	Economia,	Daniella	
Consentino. Ingressos no site: (https://www.forumfili.com.br/).

C - Educação e Tecnologia
Entre	os	próximos	dias	8	e	10,	no	Parque	Ibirapuera	-	Pavilhão	da	Bie-
nal	-,	acontece	o	Green	Nation	2022	-	São	Paulo,	evento	que	conecta	
sustentabilidade,	educação	e	tecnologia.	A	Braskem,	uma	das	empresas	
participantes, vai instalar o ‘Caminho do Lixo’. Uma experiência capaz 
de divertir e conscientizar os visitantes, por meio de uma simulação na 
qual o lixo é descartado de forma inadequada na rua de uma cidade, 
percorrendo suas tubulações e canais até chegar aos rios. Nesta expe-
riência, os visitantes descobrem a importância do descarte correto e 
como, ao coletar o resíduo e fazer a destinação adequada, a água turva 
aos poucos se limpa, a vida retorna e o ecossistema se refaz. Ingressos: 
Grátis	e	entrada	mediante	agendamento	(www.greennation.com.br).	

D - Nobel de Economia 
A	Neoway,	maior	empresa	de	Big	Data	Analytics	e	IA	da	América	Latina,	
realiza	junto	com	a	B3,	a	bolsa	do	Brasil,	o	DDB	(Data	Driven	Business),	

prática	algo	que	já	estava	há	tempos	em	seus	planos:	o	Even3	Rockets,	
um programa para colaboradores, que dá a eles a oportunidade de se 
tornarem sócios da empresa. Em curto e médio prazo, os novos sócios 
recebem como patrimônio uma parte das ações da empresa, com chan-
ces reais de valorização de mercado. O objetivo é reconhecer talentos, 
pessoas alinhadas à cultura organizacional, que vistam a camisa e sejam 
proativas no processo de crescimento da Even3. Saiba mais em: (https://
www.even3.com.br/).

H - Área da Saúde
O mercado de trabalho na área de saúde sempre está aquecido, in-
dependente dos fatores. De acordo com uma pesquisa realizada pelo 
IBGE,	o	setor	da	saúde,	deve	permanecer	em	crescimento	devido	à	
população estar se cuidando ainda mais após a pandemia. Em levan-
tamento	realizado	pelo	Banco	Nacional	de	Empregos	(BNE),	entre	
janeiro a maio, as profissões mais aquecidas na área da saúde são: 
enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, 
fonodiólogo, médico clínico geral, auxiliar de saúde bucal, dentista, 
psicólogo e terapeuta ocupacional. A demanda por profissionais de 
saúde	continuará	aumentando.	O	Brasil	está	com	o	mercado	de	saúde	
aquecido e em constante expansão, logo, o setor tem a necessidade 
de realizar novas contratações para suprir as demandas existentes. 
Mais	informações:	(https://www.bne.com.br/).

I - Contêineres de Paranaguá 
A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Parana-
guá, anuncia mais um recorde de movimentação: somente em maio, 
movimentou	108.635	TEUs	(unidade	equivalente	a	um	contêiner	de	20	
pés),	superando	a	marca	anterior	de	104.497	TEUs,	atingida	em	agosto	
de 2021. O segmento de carne de frango congelada continua sendo o 
principal produto de exportação do terminal, considerado líder mun-
dial	neste	segmento,	com	aproximadamente	1.957	mil	tons	exportadas	
em 2021 - número acima de portos como o de Savannah, nos EUA. O 
trem também é um diferencial da TCP que movimenta 23% de todos os 
contêineres	de	exportação	pela	ferrovia.	No	mês	de	maio,	foram	16.972	
TEUs no total, o maior volume da história já transportado por este modal 
(https://www.tcp.com.br/).

J - Impulsionando Startups
A	Village	Capital,	com	o	apoio	da	MetLife	Foundation,	inicia	a	abertura	
do processo de inscrição do programa de aceleração ADAPT: Inovação 
Social	para	um	Futuro	mais	Resiliente	na	América	Latina.	O	objetivo	é	
apoiar	empreendedores	de	startups	no	Brasil,	Chile,	Colômbia	e	México	
a continuarem desenvolvendo projetos que contribuam para o cenário de 
mudanças climáticas, promoção da saúde e mobilidade econômica e que 
impactam positivamente o destino da região. O programa apoiará startups 
que estão criando e ampliando o acesso a soluções em: Preparação para 
desastres; Saúde e bem-estar; Saúde financeira; e os relacionados com 
fundos de emergência, gestão das necessidades financeiras do dia a dia 
e	preparação	financeira.	Mais	informações	e	inscrições:	(https://vilcap.
com/programs/adapt-innovation-for-social-resilience).
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Fórum Brasil & 
Países Árabes

Na 4ª edição do Fórum Eco-
nômico	Brasil	&	Países	Árabes,	
que terá como tema “Legado e 
Inovação” e celebra sete décadas 
de fundação da Câmara de Co-
mércio	Árabe-Brasileira,	o	diretor	
da	CDIAL	Halal,	Ahmad	M.	Saifi	
levará aos participantes o debate 
sobre Excelência em Qualidade.

O evento realizado bianual-
mente acontece na próxima 
segunda-feira (4) e contará 
com a presença de participantes 
convidados de forma presencial, 
entre lideranças, especialistas 
e empresários brasileiros e 
árabes. Porém os interessados 
também poderão acompanhar 
o Fórum de forma virtual e as 
inscrições podem ser realizadas 
pelo	 link	 (https://forumecono-
mico2022.ccab.org.br/).

O	evento	acontece	das	8h	às	
17h30,	no	Hotel	Renaissance,	
em São Paulo. Dentre as discus-
sões propostas, temas como: 
“Um	 Mundo	 em	 Constante	
Transformação”, “Integração 
Econômica para a Competi-
tividade de Investimentos”, 
“Governança	 Corporativa	 nas	
Operações Internacionais” 
e	 “Conexões	 que	 Mudam	 o	
Mundo”.	 Haverá	 tradução	 si-
multânea dos conteúdos para 
os idiomas português, inglês e 
árabe, tanto presencialmente 
como online.

Em	 nota,	 o	 Ministé-
rio da Economia sa-
lientou que, embora 

tenham sido elevadas em 
relação àquelas definidas 
na safra passada, todas as 
taxas de juros ficaram abaixo 
da taxa Selic atual, que está 
em 13,25% ao ano. Ao todo, 
será disponibilizado um total 
de	 R$	 340,88	 bilhões	 em	
financiamentos para apoiar 
a produção agropecuária 
nacional até junho do pró-
ximo ano. 

O	 valor,	 segundo	 o	 Mi-
nistério da Agricultura, 
representa um aumento 
de 36% em relação ao Pla-
no Safra anterior, quando 
foram	disponibilizados	R$	
251 bilhões a produtores 
rurais. As taxas de juros 
mais baixas serão aplicadas 
aos financiamentos con-
tratados por agricultores 

Será disponibilizado um total de R$ 340,88 bilhões em 
financiamentos para apoiar a produção agropecuária.

Dados da ocupação divul-
gados	ontem	(30)	pelo	IBGE	
mostram recuperação conti-
nuada do mercado de traba-
lho. A pesquisa aponta que 
a taxa de desocupação ficou 
em	9,8%	no	trimestre	móvel	
encerrado em maio. O recuo 
foi de 1,4 ponto percentual 
em relação ao trimestre de 
dezembro de 2021 a fevereiro 
de 2022, quando a taxa ficou 
em	 11,2%,	 e	 de	 4,9	 pontos	
percentual na comparação 
com o mesmo período de 2021, 
quando o desemprego estava 
em 14,7%. 

Segundo	o	IBGE,	esta	foi	a	
menor taxa de desocupação 
para um trimestre encerrado 
em maio desde 2015, quando 
o	 indicador	 registrou	 8,3%.	
Em	 números,	 o	 Brasil	 tem	
hoje 10,6 milhões de pessoas 
desocupadas. São 1,4 milhão 
de pessoas a menos frente 
ao trimestre anterior, o que 
representa um recuo de 
11,5%. Na comparação anual, 
a queda foi de 30,2%, com 4,6 
milhões de pessoas a menos 
desocupadas.

O total de pessoas ocupadas 
atingiu o recorde da série 
iniciada	 em	 2012,	 com	 97,5	

Informalidade atinge 40,1% da população ocupada.
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CMN aprova condições das 
linhas de crédito do Plano Safra
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou as regras e condições das linhas de crédito rural do 
Plano Safra 2022/2023

rurais	do	Pronamp	(8%)	e	
para	 os	 Programas	 ABC	 e	
PCA	(8,5%),	bem	como	para	
o investimento empresarial 
(10,5%). Ao todo, será dis-
ponibilizado	um	total	de	R$	
340,88	bilhões	em	financia-
mentos para apoiar a produ-
ção agropecuária nacional 
até junho do próximo ano.

O	CMN	também	alterou	
o	Manual	de	Crédito	Rural	
para priorizar os progra-
mas de financiamento nos 
produtores de menor porte 
e em atividades ambien-
talmente sustentáveis ou 
que promovam aumento 
da produtividade. Também 
foram criados novos limites 
nas linhas de financia-
mento,	 como	 o	 de	 R$	 40	
milhões no Programa para 
Construção de Armazéns 
(PCA), para armazenagem 
de	grãos	(ABr).

vinculados ao Programa 
Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar 
(Pronaf). 

Nas operações de custeio 
e investimento, no caso de 
itens relacionados à produ-

ção de alimentos ou com for-
te adicionalidade ambiental, 
a taxa ficou em 5% ao ano 
(a.a). Para os demais itens, 
a taxa de juros ficou em 6% 
ao ano. Para os financiamen-
tos aos médios produtores 

IBGE: desemprego cai para 
9,8%; rendimento fica estável

milhões. Uma alta de 2,4%, ou 
mais 2,3 milhões de pessoas, 
na comparação trimestral 
e	 de	 10,6%,	 ou	 9,4	 milhões	
de pessoas, na comparação 
anual. O nível da ocupação foi 
estimado em 56,4%, alta de 
1,2 ponto percentual frente 
ao	trimestre	anterior	e	de	4,9	
pontos percentuais em relação 
ao mesmo trimestre de 2021. A 
população subutilizada ficou 
em 25,4 milhões de pessoas, 
uma	queda	de	6,8%	frente	ao	
trimestre	anterior	e	de	23,8%	
na comparação anual.

O número de empregados 
com carteira de trabalho as-
sinada no setor privado subiu 
2,8%	 no	 trimestre,	 para	 35,6	
milhões de pessoas. Na compa-
ração anual, o aumento foi de 

12,1%, o que representa um 
contingente	 de	 3,8	 milhões	
de pessoas. Por outro lado, o 
número de empregados sem 
carteira assinada no setor pri-
vado foi o maior da série, com 
12,8	milhões	de	pessoas,	um	
aumento de 4,3% no trimestre 
e de 23,6% no ano.

Os trabalhadores por conta 
própria ficaram estáveis em 
25,7 milhões de pessoas no 
trimestre, mas o contingente 
subiu 6,4% na comparação 
anual, com mais 1,5 milhão 
de pessoas. As trabalhadoras 
domésticas	 são	 5,8	 milhões,	
número estável em relação 
ao	trimestre	anterior	e	20,8%	
maior na comparação anual, 
com	 a	 entrada	 de	 995	 mil	
pessoas	nesse	setor	(ABr).
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Coluna do Heródoto

A culpa é do governo. 
Os preços dos 
combustíveis estão 
afixados nos postos de 
gasolina espalhados 
pelas cidades 
brasileiras. 

Aos motoristas só resta 
rodar atrás de ofertas 
mais camaradas. A 

alta dos preços atinge os 
mercados mundiais. O barril 
de petróleo sobe 400% em 
pouco tempo, coisa impen-
sável até então.

Afinal a opinião pública 
mundial toma consciência 
de que o produto é finito, 
ainda que novas jazidas 
tenham sido encontradas, 
especialmente na platafor-
ma continental. O cartel 
da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep) transforma essa 
commodity em um instru-
mento político.

Diminui drasticamente 
a produção, e com isso 
os preços sobem. A crise 
energética atinge as princi-
pais economias do mundo, 
especialmente os países 
industrializados, em par-
ticular os Estados Unidos, 
os da Europa Ocidental, 
Canadá, Austrália e Japão. 
Nesses países, a escassez 
real proporciona o aumento 
desproporcional do petró-
leo e seus derivados.

Boa parte do noticiário se 
reporta à crise, e as perspec-
tivas para a economia não 
são as melhores. Há quem 
afirme que o crescimento do 
PIB vai encolher e alguns pa-
íses vão entrar em recessão. 
A crise leva ao crescimento 
econômico estagnado em 
determinados países. A 
combinação de crescimen-
to estagnado e inflação de 
preços leva à cunhagem do 
termo “estagflação”.

Os efeitos sociais são 
inevitáveis, uma vez que 
o combustível faz parte 
da cadeia de produção e 
transporte dos produtos. 
Os consumidores atestam 
isso nos supermercados, 
com os carrinhos cada vez 
mais vazios, uma vez que 
a inflação come o poder 
aquisitivo da moeda. So-
bra espaço para a guerra, 
que na visão de muitos é 
a grande responsável pela 
desorganização da produ-
ção de petróleo.

Centros industriais são 
forçados a enfrentar pro-
blemas crescentes relacio-
nados com o abastecimento 
dos derivados de petróleo. O 
controle da oferta se torna 
sério problema. Os dólares 
fluem dos países mais ricos 
e se acumulam nos cofres 
dos produtores, especial-
mente no Oriente Médio. É 
o nascimento do chamado 
“petrodólar”.

Surgem várias propostas 
para driblar os preços e 
a falta de combustível. O 
governo brasileiro faz ape-
lo para que os motoristas 
consumam menos gasolina. 
Baixa uma norma que impõe 
o fechamento dos postos 
das 23hs às 6 da manhã e 
o fechamento nos sábados, 
domingos e feriados. 

Adeus, fim de semana na 
praia ou pescaria no inte-
rior do país. Consumidores 
tentam se adequar à nova 
situação, mas a conjuntura 
aprofunda a crise que vive 
o regime militar. A matriz 
de transporte brasileira é 
sobre pneu e motor tocado 
a diesel.

Caminhões, locomotivas 
e até navios dependem do 
combustível. Não se muda a 
matriz de transporte de uma 
hora para outra, ainda que 
haja um lamento saudosista 
de quando as estradas de 
ferro suportavam boa parte 
da carga no país. Elas estão 
sucateadas, e florescem as 
multinacionais produto-
ras de caminhões de toda 
ordem. Um paraíso para o 
capital internacional.

O mercado mundial não 
tem fôlego para fornecer 
o produto, e ninguém sabe 
até onde isso pode chegar. O 
embargo proclamado pelos 
países árabes exportadores 
de petróleo é uma respos-
ta à decisão dos Estados 
Unidos de voltar a fornecer 
assistência aos militares is-
raelenses durante a Guerra 
do Yom Kippur, que dura até 
março de 1974. 

Ninguém é capaz de afir-
mar se com o fim do conflito 
árabe-israelense o mundo 
não estará no futuro sujeito 
a uma nova falta do produto.

(*) - É jornalista, comentarista do 
R7, Record News e Nova Brasil FM, 

além de autor de vários livros de 
sucesso. Acompanhe-o por seu 

canal no YouTube no link: (http://
https://www.youtube.com/channel/

UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Queremos 
gasolina 
barata!
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Deepfake está sendo usado em 
processos seletivos

O deepfake é uma tecnologia que usa inteligência artificial para criar áudios e vídeos falsos, mas 
realistas, de pessoas dizendo ou  fazendo coisas que elas nunca fizeram.

Vivaldo José Breternitz (*)

Seu uso já gerou desde conteúdos 
pornográficos com celebridades 
até discursos fictícios de políticos.

Logo após a invasão da Ucrânia, foi 
ao ar no Facebook um vídeo falso em 
que o presidente Volodymyr Zelenskyy 
determinava às forças ucranianas que 
depusessem as armas – tão logo a deep-
fake foi descoberta, o Face retirou o 
vídeo do ar. 

Agora, o FBI alerta que a tecnologia 
está sendo usada por pessoas em pro-
cesso de seleção para trabalho remoto, 
especialmente na área de tecnologia da 
informação, buscando conseguir aces-
so a dados confidenciais das empresas 
contratantes, para usá-los em diversos 
tipos de fraudes e ataques cibernéticos. 

Fraudes em processo seletivos não 
são novidade; selecionadores reportam 
que, especialmente durante a fase mais 
aguda da pandemia, candidatos contra-
tavam ajuda externa para auxiliá-los 
durante as entrevistas; em maio passa-
do, descobriu-se que    norte-coreanos 

disponível para identificar deepfakes 
ainda é muito incipiente, embora indí-
cios como o piscar anormal, iluminação 
incomum, coordenação estranha entre 
o movimento dos lábios e o som pos-
sam servir de alerta no sentido de que 
providências adicionais de segurança 
sejam tomadas, inclusive nos processos 
de seleção de pessoal.

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

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

tentavam passar-se por americanos 
em processos seletivos de empresas 
de tecnologia.

 
O FBI não disse quantos casos regis-

trou, mas segundo a Sentinel, uma em-
presa de segurança cibernética sediada 
na Estônia, cerca de 150 mil vídeos 
deepfake foram identificados em 2020, 
nove vezes mais que no ano anterior. 

Sabe-se, no entanto, que a tecnologia 

Devonyu_CANVA

News@TI
cases globais. Além de vagas afirmativas para mulheres e PCDs. Para 
conhecer as posições abertas, acesse a página oficial da Invillia. Estão 
disponíveis vagas para diversas funções como Sr Mobile Developer 
iOS, Sr Designer UX/UI, Mid Backend Developer - Node, Mid Backend 
Developer Kotlin, Development Manager, Agile Development Leader 
entre outras. 

JUCESP eliminará livros mercantis não 
retirados entre 2018 e 2020 

@A Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) eliminará os livros 
mercantis (contábeis, fiscais e societários) não retirados entre 

os anos de 2018 e 2020. São cerca de 280 livros que deram entrada 
para autenticação na JUCESP, mas não foram retirados. Para saber 
se sua empresa possui livros nessa situação, o usuário deve procurar 
na lista divulgada no Edital No 2/2002, acessível pelo link http://www.
institucional.jucesp.sp.gov.br/downloads/edital_0222.pdf. Para retirar 
os livros listados, os usuários devem se encaminhar à Gerência de 
livros da JUCESP, na sede da entidade, na cidade de São Paulo, até 
o dia 08/07, munidos do Requerimento de Retirada de Livros do Pro-
cesso de Eliminação, bem como o protocolo original ou declaração de 
extravio, cujos modelos estão disponíveis no endereço logo acima. Os 
modelos desses documentos e outras informações estão disponíveis 
em uma página específica no site da Jucesp, acessível pelo link http://
www.institucional.jucesp.sp.gov.br/empresas_livros_eliminacao.html.

Soluções de Cibersegurança para edifícios

@A Schneider Electric, líder na transformação digital de gerencia-
mento e automação de energia, anuncia o lançamento de Soluções 

de  Cibersegurança para edifícios, que ajudam clientes de edifícios a 
proteger os seus sistemas de gestão predial (BMS - Building Management 
Systems), visando proteger os seus funcionários, ativos e suas operações. 
A solução conjunta com a Claroty, empresa de segurança para sistemas 
ciber-físicos em ambientes industriais, de saúde e comerciais, combinará 
tecnologia avançada com a experiência e os serviços da Schneider para 
identificar todos os ativos em toda a instalação, oferecer recursos de 
gerenciamento inigualável de riscos e vulnerabilidades, além de fornecer 
monitoramento contínuo de ameaças para proteger os investimentos da 
empresa (www.se.com/cybersecurity-services).

Invillia abre vagas em diversas áreas de 
tecnologia

@A Invillia, multinacional brasileira especializada em desenvolver 
produtos e serviços digitais para game-changers e unicórnios 

globais, tem vagas abertas para talentos atuarem em inovações e tec-
nologias de ponta. A empresa conta com mais de 1.200 colaboradores, 
atuando em mais de 260 cidades pelo mundo todo, em um modelo de 
trabalho 100% distribuído e conectado por uma plataforma própria 
de interação e imersão, o Instation. A empresa tem oportunidades 
para que pessoas de qualquer lugar do mundo possam participar de 

ricardosouza@netjen.com.br

Metaverso: um mercado com novos desafios de TI
No mercado de tecnologia e na impren-

sa, tanto nacional quanto internacional, 
um tema tem ganhado cada vez mais 
espaço: o tal do “Metaverso”. Desde que 
o FB publicou que agora é “Meta”, mui-
tas empresas seguem o mesmo caminho 
na vanguarda de TI, mudam de nome, 
anunciam milhares de vagas de emprego e 
investimentos bilionários, além da criação 
de novas plataformas que irão integrar 
diferentes ambientes em um só lugar.

Mas do que se trata esse novo conceito? 
Há quem diga que é uma união de diversas 
tecnologias, como a realidade aumentada 
e virtual, inteligência artificial, entre ou-
tras, que irá nos permitir viver em mun-
dos complementares e paralelos, onde a 
coexistência de realidade e abstração se 
fundem, garantindo a possibilidade de 
experimentação e imersão para realizar 
atividades como estudar, socializar e 
trabalhar.

E, apesar de ainda estar em seu estágio 
inicial, o potencial do Metaverso é enor-
me e já promete grandes possibilidades 
de negócios. Segundo a Bloomberg In-
telligence, a estimativa é que esse novo 
mercado deve chegar a US$ 800 bilhões 
até 2024. Já a consultoria Gartner prevê 
que até 2026, 25% das pessoas passarão 
pelo menos uma hora por dia no Metaverso 
para trabalho, compras, educação, social 
e/ou entretenimento.

Contudo, para que o Metaverso con-
siga atingir todas essas expectativas, 

sou por um roubo de identidade e seus 
dados usados em redes sociais, foram 
sequestrados ou ainda itens raros de jogos 
foram roubados por cibercriminosos? Ao 
ter sua identidade roubada, cibercrimino-
sos podem usá-la para solicitar dinheiro a 
parentes, amigos e conhecidos, ou ainda 
solicitar cartões de crédito, fazer compras 
dentro de um ambiente que é utilizado 
para trabalhar e se relacionar.

Além disso, os usuários ainda podem 
estar sujeitos ao vazamento de infor-
mações pessoais e privadas, em que o 
alvo dessa publicidade pode arranhar 
ou manchar a imagem de pessoa física 
ou jurídica, causando danos que po-
dem ser irreversíveis. Técnicas como 
phishing e engenharia social podem ser 
adotadas e, por isso, usar a conscienti-
zação associada a diversas camadas de 
tecnologias apropriadas para barrar ou 
conter ataques, irá resultar na melhor 
forma de prevenção.

A pandemia e o trabalho remoto con-
tribuíram, aceleraram e acentuaram a 
necessidade de utilizarmos o Metaverso 
e suas vantagens para criar provas de 
conceitos para diversos projetos. Sem 
dúvida, essa tecnologia será crucial para 
criar uma e-sociedade com regras e mo-
dos de utilizar o mundo virtual a favor 
do mundo real. 

(Fonte: Olivia Braga é engenheira de Sistemas da 
Bedu.Tech, empresa de tecnologia especializada 

em prover serviços de Cloud, Integração e 
Infraestrutura em IP e redes ópticas).

uma série de investimentos deverá ser 
colocada em prática. Para suportar o uso 
massivo dessa plataforma por empresas 
e usuários, será crucial dispor de uma 
enorme infraestrutura de rede, capaz de 
prover toda a capacidade computacional 
de armazenamento e de largura de banda 
necessárias. Com toda a inovação que o 
Metaverso representa, mais tecnologias 
serão integradas ao mundo físico ao nosso 
redor, muitas dos quais serão conectadas 
em tempo real a um mundo virtual que 
pode interagir de volta.

E, dentro desse cenário, um dos pontos 
de maior atenção será a segurança, que 
deverá ser discutida de forma ampla e clara. 
Isso porque o Metaverso é um ambiente 
onde as pessoas (ou seus avatares) podem 
representar valor, pois a sua imagem de 
pessoa física ou jurídica se tornam suas 
credenciais. Agora, imagine que você pas-
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Plataforma criada para Ministério da Economia e BID 
aponta oportunidades de investimentos no Brasil
Uma solução digital inédita de-

senvolvida pela Codex, empresa 
especializada em soluções de tecno-
logia, desenvolvimento de sistemas 
de informação e governança de da-
dos, reúne em uma única plataforma 
informações sobre investimentos 
públicos-privados nos setores de 
Energia, Telecomunicações, Sa-
neamento e Mobilidade Urbana: o 
Monitor de Investimentos.Criada 
para o Ministério da Economia e 
o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), com fundos 
do Programa de Infraestrutura 
Sustentável do governo do Reino 
Unido, a solução destaca investi-
mentos com impacto social e atua 
como uma vitrine sobre os planos 

de infraestrutura do Brasil e sobre 
as oportunidades de investimento, 
visando atrair capital privado para 
o crescimento dos principais se-
tores da economia. O Monitor de 
Investimentos traz quatro painéis: 
Macro, Setorial, Projetos e Radar. A 
plataforma oferece quase 70 séries 
históricas de investimentos e mais 
de 900 projetos de infraestrutura 
em nível federal cadastrados. Um 
dos diferenciais é a análise de 
Sustentabilidade dos projetos, que 
contou com um intenso trabalho 
para adaptação da metodologia do 
Marco da Infraestrutura Sustentá-
vel para o Brasil (https://investi-
mentos.economia.gov.br/monitor-
-investimentos/index.html).
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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Marina Vecchi (*)

Muito tem se falado sobre a Lei Rouanet nos 
últimos meses devido à polêmica que começou 
com a crítica do cantor sertanejo Zé Neto, da 
dupla com Cristiano, à cantora Anitta e à lei 
mencionada. O cantor, durante um de seus 
shows, se vangloriou ao dizer não depender 
da Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida 
como Lei Rouanet, que autoriza produtores a 
buscarem investimento privado para financiar 
iniciativas culturais

Acontece que, apesar de atacar o projeto, o sertanejo 
faz apresentações com verbas de prefeituras, o 
que gerou ataques ao sertanejo. Outro fator que 

fez com que os questionamentos ligados à a origem do 
dinheiro que paga o cachê dos cantores sertanejos se 
intensificassem foi a divulgação da informação de que 
Gusttavo Lima se apresentaria numa pequena cidade de 
Minas Gerais por um cachê milionário, que seria pago 
com receita municipal destinada a fins como saúde, 
educação e infraestrutura.

A partir disso, formou-se um debate sobre as críticas à 
Lei Rouanet, cujos projetos passam por vários critérios e 
controles, e os shows pagos pelas prefeituras, feitos sem 
licitação.

Apesar de muito polêmica, essa lei incentivou e ainda 
fomenta peças de teatro, shows e cinema. Filmes como 
Carandiru, Bicho De Sete Cabeças, Central do Brasil e 
Dois Filhos de Francisco são alguns dos premiados longa 
metragens produzidos com o incentivo à cultura.

Para acessar a Lei Rouanet, os autores precisam subme-
ter seus projetos à Secretaria Especial da Cultura onde 
os mesmos passam por avaliação do órgão. O projeto é 
aprovado desde que siga os requisitos estabelecidos pela 
lei. Com isso, o autor é autorizado a captar dinheiro através 
de doações ou patrocínio. Os incentivadores podem então 
deduzir uma parte ou 100% do valor investido do imposto 
de renda deles.

Nos Estados Unidos, país onde a indústria do entrete-
nimento é extremamente lucrativa, os incentivos fiscais 
destinados a produções audiovisuais são o que move a 
indústria cinematográfica norte-americana.

Eu trabalho para a organização que cuida do programa 
de incentivo fiscal à produção cinematográfica de longa 
metragens e seriados do Estado de Washington. Diferente 
do que acontece no Brasil, onde o incentivo é federal, aqui 
nos Estados Unidos cada estado é responsável por seu pro-
grama de incentivo e pela captação dos recursos através 
das empresas interessadas em deduzir o valor investido 
em seus impostos de renda.

Não é à toa que os estados da California e New York li-
deram em locações que se tornaram icônicas através dos 
filmes. A California tem um limite anual de 330 milhões de 
dólares para usar em incentivo incentivo fiscal, já em Nova 
York o limite é de 420 milhões. 

Desde que o estado da Georgia expandiu seu programa 
de incentivo fiscal e atraiu a construção de estúdios da 
Marvel em Atlanta, o setor não para de crescer, alcançando 
a aprovação de um limite incrível de 1.2 bilhão de dólares 
em créditos fiscais.

Com o boom do setor durante a pandemia e a popularidade 
dos serviços de streaming, a demanda por conteúdo cresceu 
muito. Com um público cada vez mais criterioso e voraz, 
a busca por autenticidade nas histórias contadas através 

das telas vem levando as produções a locações cada vez 
mais diversas. Em decorrer disso, cada vez mais estados 
vêm voltando a atenção à sua indústria cinematográfica, 
visto que a produção de um filme ou uma série tem um 
retorno expressivo para o estado.

Meu trabalho para o governo de Washington envolve 
analisar os orçamentos dos filmes e séries que vêm filmar 
aqui e reembolsar essas produções através do incentivo 
fiscal do estado.

Eu trabalho analisando orçamentos de diversos tama-
nhos, que vão de alguns poucos milhões a produções 
mais caras, com atores aclamados pelo público. É sempre 
muito interessante trabalhar com cada produção e suas 
diversas peculiaridades. Muitos empregos são gerados e o 
setor terciário inteiro da economia é impactado, desde a 
compra de alguns items no mercadinho perto da locação, 
até o turismo gerado devido a uma cena icônica.

Num país lindo e tão diverso como o Brasil, imagina se a 
indústria audiovisual tivesse um verdadeiro e consistente 
incentivo do governo? Imagina atingir um setor inteiro da 
economia, gerar centenas de empregos e como resultado 
disso poder compartilhar com o mundo o talento dos nossos 
atores, diretores, produtores e tantos outros profissionais 
dessa indústria, além de exaltar a beleza e diversidade das 
paisagens brasileiras, incentivando o turismo para essas 
regiões. Já pensou?!

 (*) - É Produtora Audiovisual e Mestre em Produção de Cinema pela 
Full Sail University, nos Estados Unidos. Marina atuou no setor de Home 
Entertainment da Sony Pictures Brasil como Assessora de Imprensa. Já 
nos Estados Unidos, trabalhou como assistente de produção em séries 
como “Westworld”, “Kidding”, produzida e protagonizada por Jim Carrey, 
o clássico da tv americana “The Goldbergs” e a série original do Youtube 
vencedora do prêmio Emmy 2020, ‘Could You Survive the Movies?’. Agora 
baseada em Seattle, Marina atua no departamento de cinema do estado de 
Washington na aprovação e suporte de produções cinematográficas e séries 
de tv produzidas na região com o incentivo do estado.

O poder dos incentivos 
fiscais à 

produção audiovisual
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CELSO GODOI, estado civil divorciado, profissão pintor, nascido em Assis Chateaubriand, 
Estado do Paraná, Assis Chateaubriand, PR no dia seis de junho de mil novecentos e se-
tenta e quatro (06/06/1974), residente e domiciliado Rua Rio Bom, 53, CEP 08240-360, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oswaldo dos Santos Silva Godoi e de 
Aparecida Piscioneri Godoi. GIANE DA SILVA MATOS, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/010.FLS.098-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (01/11/1975), residente 
e domiciliada Avenida Souza Ramos, 345, apto 32-D, CEP 08490-490, Guaianases, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Ailton Pinheiro de Matos e de Angelina da Silva Santos.

RONALDO ARAUJO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão gerende de vendas, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e 
cinquenta e oito (04/11/1958), residente e domiciliado Rua Canção do Novo Mundo, 28, 
CEP: 08257-040, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Lourenço da Silva e de Maria José Araujo da Silva. ELIETE RIBEIRO DE SOUSA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Parangaba, Município de Fortaleza, Esta-
do do Ceará (CN:LV.A/131.FLS.320-PARANGABA-FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia 
trinta de julho de mil novecentos e setenta e quatro (30/07/1974), residente e domiciliada 
Rua Canção do Novo Mundo, 28, CEP: 08257-040, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Custodio de Sousa e de Maria Ribeiro de Sousa.

ANTONIO MELO DE SOUZA NETO, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em 
Miraíma, Estado do Ceará (CN:LV.A/002.013-MIRAÍMA/CE), Miraíma, CE no dia nove de 
janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (09/01/1975), residente e domiciliado Rua No-
venta e Nove, 1124, CEP:08226-011, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Isnete de Souza e de Maria Zenaide Melo de Souza. FRAN-
CISCA PATRÍCIA JERÔNIMO LUCAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Trairi, Estado do Ceará (CN:LV.A/027.FLS.253-1º OFÍCIO DE ITAPIPOCA/CE), Trairi, CE 
no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e setenta e oito (27/08/1978), residente 
e domiciliada Rua Noventa e Nove, 1124, CEP:08226-011, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria do Carmo Jerônimo Lucas.

FRANCIMAR ALVES PEDROSA VIANA, estado civil solteiro, profissão promotor de ven-
das, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e noventa e quatro (28/10/1994), residente e domiciliado Rua Lebon Régis, 70, 
Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Afonso Pedrosa Viana e de Lindalva Alves 
de Barros. RAFAELA CARLA SILVA DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão asses-
sora de embarque, nascida em Exu, Estado de Pernambuco, Exu, PE no dia dois de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (02/01/1988), residente e domiciliada Rua Entre Rios, 63, 
Jardim Presidente Dutra, Guarulhos, 2º Subdistrito Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, 
filha de José Horano da Silva e de Francisca Célia Horano de Carvalho. "Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

LAURO GARCIA QUINTEROS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/148.FLS.120-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (18/02/1993), residente e domiciliado Avenida 
Pires do Rio, 4711, apto 01-C, CEP 08230-023, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de André Ricardo Quinteros Panesi e de Christina Garcia de Souza Quinteros. JENIF-
FER ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão corretora de imóveis, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/871.FLS.111V 1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia seis de março de dois mil e dois (06/03/2002), residente e domiciliada 
Avenida Pires do Rio, 4711, apto 01-C, CEP 08230-023, Vila Taquari, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Geraldo Alves Mesquita Junior e de Andreia Fernandes dos Santos.

IDELBRANDO DA SILVA AMORIM, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia oito de junho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (08/06/1985), residente e domiciliado Rua José Dória de Andrade, 294, 
casa 02, CEP:08285-340, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amara 
da Silva Amorim. ELAINE CRISTINA BURSI, estado civil divorciada, profissão gerente 
operacional, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de maio de 
mil novecentos e setenta e seis (11/05/1976), residente e domiciliada Rua José Dória 
de Andrade, 294, casa 02, CEP:08285-340, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Josualdo Bursi e de Nilceia Gois da Silva Bursi.

EDISON VASCONCELOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/184.FLS.101 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
julho de mil novecentos e sessenta e dois (30/07/1962), residente e domiciliado Rua Guiena, 
253, CEP: 08270-200, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldomiro Alves 
de Souza e de Maria Rosa Vasconcelos de Souza. SUELÍ FELIX DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/024.FLS.217V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (10/02/1964), resi-
dente e domiciliada Rua Guiena, 253, CEP: 08270-200, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Felix dos Santos e de Lourdes Alexandre dos Santos.

EVERTON CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido no Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.298-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (08/08/1975), 
residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 134, apartamento 34-A, CEP: 08250-580, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos 
Nascimento e de Natalia Rosa da Silva. FABÍOLA DE OLIVEIRA KAPAMADJIAN, estado 
civil solteira, profissão assistente de atendimento, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/022.FLS.108V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (21/05/1981), residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 134, 
apartamento 34-A, CEP: 08250-580, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Krikor Kapamadjian e de Noelia de Oliveira Kapamadjian.

MAURICIO OLIVEIRA SEVERIANO, estado civil solteiro, profissão analista de T.I, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/243.FLS.043-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (09/01/1995), residente e domiciliado 
Rua Irará, 387, casa 01, CEP 08220-200, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mauricio Pereira Severiano e de Deise dos Santos Oliveira Severiano. 
JOYCE MONIÊ SILVA DE CAMARGO, estado civil solteira, profissão atendente de telemar-
keting, nascida neste Distrito (CN:LV.A/230.FLS.270V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (12/08/1995), residente e domiciliada 
Rua Irará, 387, casa 01, CEP 08220-200, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcelo Ribeiro de Camargo e de Fernanda Maria da Silva.

JÔNATAS MONTEIRO SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de e-com-
merce, nascido neste Distrito (CN:LV.A/251.FLS.135V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e seis (10/06/1996), residente 
e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1143, CEP 08215-405, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Wilson Sampaio e de Maiby Lucia Monteiro Sampaio. 
CAROLINE BELLI VIANA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nas-
cida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/130.FLS.151V-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (09/01/1995), 
residente e domiciliada Avenida Rudge, 459, apto 409-B, CEP 01133-000, Bom Retiro, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Cleber William Viana e de Elizabeth Aparecida 
Belli Viana.

JEFFERSON DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão missionário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil 
novecentos e setenta e seis (25/09/1976), residente e domiciliado Rua Serrana, 
210, casa 03, CEP: 08285010, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Paulo de Almeida e de Lindinalva Maria de Almeida. BRUNA BARBOSA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/612.FLS.191-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no 
dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/12/1994), resi-
dente e domiciliada Rua Rodolfo Fernandes, 35, CEP: 07152-080, Parque Santos 
Dumont, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filha de Edilson Jose da Silva e 
de Zenilda Barbosa Lima.

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

Jornal Empresas & Negócios

Antonio Tuccilio (*)     

O Brasil é um dos países que 
mais paga imposto no mundo. 
Nosso sistema tributário é quase 
uma chacota internacional. Buro-
crático, lento e caro. Nossa carga 
tributária está muito próxima da 
de países, como Áustria e Bélgica, 
ambos superdesenvolvidos, com 
ótimo sistema educacional, bons 
serviços de segurança e saúde. 
Muito diferentes daqui. É despro-
porcional. A taxa tributária média 
do Brasil é de 34%, o que nos leva 
ao 4º lugar no ranking de países 
com a mais elevada carga tributá-

ria sobre empresas, ficando atrás 
apenas de Índia, Malta e Congo. 

Mas isso não é o pior: nosso país 
também possui uma das maiores 
tributações em relação à folha 
de pagamento, o que é péssimo, 
ainda mais levando em conta a 
taxa de desemprego. Aumentar a 
taxação de quem cria empregos 
não é uma ideia muito sábia. Para 
as empresas e os trabalhadores 
brasileiros, custa em média cinco 
meses por ano apenas para pagar 
os tributos. Enquanto isso, a qua-
lidade dos serviços oferecidos à 
população deixa muito a desejar. 

Sei que é essa pergunta é um 
clichê, mas não custa questionar: 
para onde vai o dinheiro dos nos-
sos impostos?

Enquanto isso, os problemas 
se acumulam. Principalmente 
nas grandes metrópoles, como 
São Paulo e Rio de Janeiro, há 
falta de sistema de segurança 
efetivo, a saúde está sucateada 
e sobrecarregada e a educação 
segue ainda em pior estado. Es-
tamos em 2022 e estima-se que 
mais de 35 milhões de brasileiros 
vivem sem saneamento básico. O 
volume de investimentos do setor 

público em infraestrutura é muito 
inferior ao da iniciativa privada. 

Não é novidade, mas também 
temos um sério problema de 
distribuição de renda e alocação 
de recursos. São Paulo, o estado 
mais rico do país, tem renda per 
capita de R$ 48 mil, enquanto o 
Maranhão, um dos estados mais 
pobres da nação, tem renda de 
média de R$ 14 mil por habitante. 
Também há a questão da assime-
tria em relação aos salários de 
servidores municipais, estaduais e 
federais. Enquanto os municipais 
têm média salarial de R$ 2,9 mil, os 

estaduais e federais recebem R$ 5 
mil e R$ 9 mil, respectivamente. 

Ou seja, os estaduais recebem 
o dobro dos municipais e os 
federais, o dobro dos estaduais. 
Tremenda discrepância e sem 
sentido. No Brasil com B de 
burocracia, contribuímos muito 
e temos pouco retorno. Nossa 
realidade consiste em muita desi-
gualdade social. Claro, é possível 
mudar. Mas basta saber se aqueles 
que fazem as leis querem que 
mude. Não parece.

(*) - É presidente da Confederação Nacional 
dos Servidores Públicos (CNSP). 

Brasil com B de burocracia: pagamos muitos impostos e não temos retorno
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