
Evento de distribuição de insumos agrícolas 
aquece o agronegócio

Após mais de dois anos, o Congresso Andav retorna em 2022, em 
seu formato presencial. O evento, que chega em sua 11ª edição, é 
considerado o principal ponto de encontro para networking e atuali-
zação dos profissionais que atuam no setor de distribuição de insumos 
agropecuários. Entre os participantes, estará a Agrotis, empresa de 
desenvolvimento de software para o agronegócio brasileiro, marcando 
sua quinta participação. Realizado pela Associação Nacional dos Dis-
tribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), o evento irá 
acontecer no espaço Transamérica, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 
de agosto. São esperados, ao todo, 5 mil participantes, além de mais de 
90 marcas expositoras (https://eventosandav.com.br/sobre-o-evento/).

AgroNews

Com a evolução da Tecnologia da Informação (TI) principalmente 
na última década, a Inteligência Artificial (IA) vem se tornando uma 
verdadeira aliada da medicina. Seja utilizada em pesquisas acadêmicas 
ou em atividades práticas, a IA aplicada à saúde representa avanços 
científicos de extrema relevância para a comunidade médica.   

Revolução do diagnóstico por imagem  
está em destaque na medicina
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Não é de hoje que se fala sobre a importância da colaboração não 
só para vida pessoal, mas também para os negócios. Seja qual for o 
ramo da sua empresa, fazer parte de uma comunidade de gestão de 
gastos corporativos (BSM) pode trazer um melhor desempenho, além 
de orientar seus próprios esforços de transformação digital.   

O poder da comunidade na gestão  
de gastos corporativos

O número de empresas não para de crescer. E em algum momento 
da jornada, receber investimentos é crucial para seguir sua trajetória 
de expansão.      

Private Equity:  Como preparar sua empresa 
para um investimento

Você já deve saber que o gestor da área de vendas é o principal respon-
sável por fornecer os subsídios que irão ajudar a traçar as formas mais 
adequadas de comissionamento para a equipe por ele liderada.    

Você sabe como definir a comissão da equipe 
de vendas?

Yuri_Arcurs_CANVA

Metaverso, blockchain e trabalho presencial 
são as tendências do Vale do Silício

Segundo dados da última pesquisa 
da McKinsey & Company, empresas 
com diversidade étnica e racial 
têm 35% mais chances de terem 
rendimentos acima da média. 

Quando falamos de diversidade de 
gênero a porcentagem fica em 15%. 

Esses dados refletem uma cultura que 
ainda caminha a passos lentos no Brasil, 
mas que já é realidade nas empresas do 
Vale do Silício.

“A primeira vez que ouvi falar do Vale 
do Silício imaginei uma cidade com robôs, 
drones e carros autônomos, mas na verdade 
o que acontece em Palo Alto é muito mais 
do que simplesmente tecnologia, é sobre 
pessoas e como a diversidade, inerente a 
elas, têm o poder de impactar diretamente 
na geração de valor e na potencialização 
dos negócios”, conta a especialista em 
inovação e business partner da Startse, 
Ticiana Pereira.

Ticiana, que passou o último mês no Vale 
pesquisando empresas e tendências, conta 
que a diversidade é tida como uma joia 
bruta, pois já está claro o quanto investir 
em variedade é fundamental no fomento 
de novas ideias e soluções. 

“A diversidade de estilos e culturas, 
tem impacto direto no que faz o Vale ser o 
Vale, pois quando um profissional ou uma 
empresa precisa identificar uma solução, 
seja para alterar um processo, segmento 
ou criar novos produtos e serviços, será a 
diversidade existente entre as pessoas que 
enriquecerá o processo. São as diferentes 
formas de ver a situação que apontam as 
inúmeras possibilidades do que fazer, como 
e para quem”.

Inquietude e a cultura do erro - A 
inquietude das pessoas em sempre questio-
narem o motivo de um processo, segmento, 
produto ou serviço funcionar da forma 
como funciona, desafiando o tradicional, 
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também faz parte do dia a dia das em-
presas que estão no Vale. Outro ponto de 
estímulo é o incentivo ao erro, reforçando 
uma cultura que entende que errar é uma 
parte fundamental do processo.

"A curiosidade em aprender com o que já 
existe e a autonomia em buscar novas formas 
para construir esse processo, sem receio de 
errar, diferencia o Vale dos demais hubs de 
inovação do mundo. Aqui as pessoas são os 
principais fatores e a tecnologia é o produto 
disso”, conta a especialista. 

Aspectos tecnológicos - Sob o aspecto 
tecnológico, o Blockchain e o metaverso, são 
consideradas como as principais apostas 
para os próximos meses, sendo que  em-
presas de referência mundial em tecnologia 
estão destinando seus maiores esforços 
financeiros e de trabalho nessas frentes. 

É um caminho sem volta, por isso é muito 
importante que as empresas brasileiras 
invistam em entender como seus negócios 
podem se adequar a essas novidades. O 
metaverso há tempos já deixou de ser algo 
relacionado apenas a games, ele é hoje um 
conceito amplo que pode ser implantado 
no trabalho, na educação, na publicidade, 
em vendas e em muito mais. 

Já o Blockchain é a tecnologia mais 
inovadora em questões financeiras e de 

segurança, sendo que, entre as startups que 
mais recebem investimentos, a maioria  são 
corretoras ou provedoras de infraestrutura 
tecnológicas. Relutar contra essas tecnolo-
gias, como tentou-se no surgimento de ou-
tras, como a própria internet, é considerada 
por aqui uma atitude pouco inteligente. 

Modelo de trabalho - A pandemia 
afetou negócios e empresas em todo mundo 
e não foi diferente no Vale do Silício e o 
debate em torno do trabalho remoto e a 
volta do trabalho presencial está em pauta 
por lá também. Para alguns profissionais, 
o e-mail enviado por Elon Musk exigindo 
a volta imediata dos funcionários aos es-
critórios de forma presencial, funcionou 
como um incentivo geral. 

Acredita-se que a criatividade das pes-
soas e equipes não têm hora para surgir 
e que não se pode exigir o surgimento de 
uma ideia ou resolução de um problema, 
em uma reunião online, mas que esse 
processo é impulsionado pelas interações 
que acontecem nos corredores e reuniões 
presenciais nas empresas. 

Além disso, o trabalho remoto descons-
trói a cultura da empresa, que é tida como 
uma das principais ferramentas que elas 
possuem na gestão de pessoas. - Fonte e 
outras informações: (https://www.insta-
gram.com/betheinnovation/).

Reprodução: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/varejo-week

Varejo Week ganha nova edição e aponta as 
melhores tendências do mercado 

@Entre os dias 8 e 12 de agosto, o Sebrae Rio, em parceria com o 
Senac RJ, realizam a segunda edição do evento Varejo Week, que 

apontará as principais tendências do setor e possibilitará trocas de 
experiências entre as empresas de diferentes localidades do país.  As 
palestras serão temáticas e setoriais e vão acontecer ao longo do dia, 
sempre começando às 10h e terminando às 20h. O evento vai ser online 
e gratuito. Para participar o empreendedor precisa realizar sua inscrição 
pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/varejo-week. O evento 
trará tendências, experiências de empresários do setor e painéis sobre 
assuntos estratégicos, inovadores, de tecnologia e mercado, de interesse 
do público e promoção de networking, além de uma sessão de negócios 
virtual.     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

OS CRACKERS 
ESTãO EM CAMPO 

E SEuS DADOS 
CORREM PERIgO

    Leia na página 4

Foto: bmw-motorrad

Celebrando 90 mil motos produzidas  
no Brasil

A BMW Motorrad celebrou, na última quinta-feira (28), o marco de 90 
mil motocicletas produzidas em solo brasileiro. A imponente e estilosa 
BMW R 1250 GS Triple Black, concebida para todas as condições de 
uso, simboliza essa conquista para a marca. “O sentimento é de felici-
dade e satisfação por esse marco coletivo, fruto da dedicação do time 
em todas as etapas do processo de produção. O público que adquire 
motocicletas da marca BMW Motorrad produzidas na fábrica do BMW 
Group em Manaus pode ter certeza de que esses produtos carregam o 
mais alto nível de qualidade”, afirma Jefferson Dias, Diretor Geral da 
fábrica. “Seguiremos trabalhando forte, com foco e paixão, agora rumo 
às 100 mil”, complementa. A planta própria do BMW Group em Manaus, 
é a única fora da Alemanha a produzir, de forma exclusiva, motocicletas 
BMW Motorrad.   Leia a coluna completa na página 5
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Papa vai ao Cazaquistão
O papa Francisco fará em se-

tembro uma viagem apostólica ao 
Cazaquistão, na Ásia Central, para 
participar de um congresso inter-
-religioso. O porta-voz do Vaticano, 
Matteo Bruni, disse que o pontífice 
aceitou um convite de "autoridades 
civis e eclesiásticas" para visitar a ca-
pital Nur-Sultã (antiga Astana) entre 
13 e 15 de setembro, por ocasião do 
7º Congresso de Líderes do Mundo 
e Religiões Tradicionais (ANSA).
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Cibersegurança e a 
explosão das identidades 

não humanas

A explosão de 
identidades não 
humanas fez com 
que os tomadores 
de decisão se 
voltassem para 
novas ferramentas 
de gerenciamento de 
identidade e acesso 
para manter seus 
ambientes seguros 

Essa nova dinâmica na 
criação de usuários 
explodiu devido ao 

trabalho remoto compulsó-
rio em função da pandemia 
e criou uma infinidade de 
oportunidades para ata-
ques. Um prato cheio para 
os criminosos. Um estudo 
da Forrester Consulting, 
especializada em segurança 
da informação, publicado 
este ano sob o título “Con-
troles de identidade são 
críticos para os planos de 
segurança da nuvem corpo-
rativa” alerta sobre o tema. 

Descobriu-se que mais da 
metade dos 154 tomadores 
de decisão norte-america-
nos de TI e segurança pes-
quisados para o relatório 
reconheceram que estavam 
lutando com identidades 
de máquinas, não pessoas, 
que estão se proliferando 
na nuvem.

O reflexo disso é, claro, 
são mais investimentos. 
Mais de oito em cada dez 
empresas brasileiras, 83%, 
preveem gastar mais em 
segurança cibernética em 
2022. 

O percentual é superior à 
média global, em que 69% 
das empresas apontam 
para maiores investimentos 
nessa área. Os dados são 
da pesquisa Global Digital 
Trust Insights Survey 2022. 
O levantamento também 
mostrou que 36% das em-
presas no Brasil buscam 
ter um crescimento no or-
çamento cibernético entre 
6% e 10%. Já 33% preveem 
uma alta de 15% ou mais. 

Os dados sugerem que 
a mentalidade corporativa 
no cuidado com os dados 
mudou de patamar. Ainda 
segundo estudo da For-
rester, para resolver seus 
problemas de identidade, 
mais da metade dos toma-
dores de decisão (55%) 
disseram que suas organi-
zações estão investindo em 
soluções de governança de 
identidade e gerenciamen-
to de direitos. 

Apesar da vontade de 
investir, o estudo descobriu 
que quase todos (98%) 
enfrentam desafios de se-
gurança relacionados aos 
sistemas. E o que seriam 
estes desafios? É preciso 
rever políticas de controle 
de acesso excessivamente 
complexas que tornam qua-
se impossível configurar 
privilégios mínimos entre 
identidades. 

Além disso, ferramentas 
legadas de difícil integra-
ção ao ambiente de nuvem 
pública e que permitem a 
persistência de identidade 
de curta duração e a pro-
liferação de identidades 
não-pessoais e de máquinas 
não reconhecidas. Soma-
se a isso, a dificuldade em 
ver uma única visão das 
identidades da plataforma 
de nuvem. A explosão das 
identidades é um complexo 
problema que, sem uma 
estratégia consistente de 
cibersegurança, pode re-
sultar em graves prejuízos. 

A era pós-pandemia im-
plica intrinsecamente em 
uma vida de trabalho hí-
brida, em que o acesso a 
aplicativos e serviços é 
necessário a qualquer hora 
e de qualquer lugar, muitos 
dos quais estão na nuvem 
e prontos para serem ha-
ckeados se as providências 
correspondentes não forem 
tomadas para proteger o 
bem mais valioso de uma 
empresa: suas informações.

(*) - É diretor de Pré-Vendas e 
Serviços Profissionais LATAM da 

Quest Software/One Identity.

Rogério Soares (*)

A partir do dia 1º de janeiro 
de 2023, os Microempreen-
dedores Individuais (MEI) 
poderão emitir Nota Fis-
cal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) em todo o território 
nacional. A medida é fruto 
de resolução publicada pelo 
Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN) no DOU 
da última sexta-feira (29). 

A novidade deve beneficiar 
os MEI ativos no Brasil que 
atuem na prestação de servi-
ços, com a facilidade de poder 
emitir a nota pelo Portal do 
Simples Nacional, via compu-
tador ou app do celular. Quem 
comercializa mercadorias não 
está abrangido pela norma. 
O MEI deve emitir a NFS-e 
quando há a obrigatoriedade 
de emissão, como na presta-
ção de serviços para pessoas 
jurídicas, e nos casos em que 
a nota é facultativa, como 
em serviços executados para 
pessoas físicas. 

De acordo com a resolu-
ção, quando o MEI emitir 
a NFS-e ficará dispensado 

da Declaração Eletrônica 
de Serviços, bem como do 
documento fiscal municipal 
relativo ao ISS referente a 
uma mesma operação ou 
prestação. A NFS-e do MEI 
terá validade em todo o país 
e será suficiente para fun-
damentação e constituição 
do crédito tributário, além 
de dispensar certificação 
digital para autenticação e 
assinatura do documento 
emitido. 

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, a reso-
lução representa um avanço 
na melhoria do ambiente de 
negócios. “A possibilidade 
de emitir a NFS-e aumenta 
a credibilidade da empresa 
perante parceiros e forne-
cedores, melhora a gestão 
contábil e financeira do 
negócio, fortalece as rela-
ções de consumo e facilita o 
cumprimento de obrigações 
tributárias, contribuindo 
para contínua regularidade 
fiscal do MEI”, comentou 
(AI/Sebrae).

A realidade exponencial que o mundo vivencia ultima-
mente se firmou com a chegada do metaverso, visto como 
fruto da nova revolução tecnológica. Assim como propor-
ciona intensas experiências de vida, promove o surgimento 
de novas skills, além de constituir novas oportunidades 
de investimentos. 

Visualizando o percurso do direito a Associação Bra-
sileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) se lançou no 
ambiente virtual. De acordo com o presidente da AB2L, 
Daniel Marques, não basta comprar um espaço virtual no 
Metaverso para que um escritório seja inovador, é preciso 
gestão, cultura e o uso de tecnologias que permitam escalar 
a operação e resgatar o cliente de todo processo jurídico. 

Com essa premissa, a AB2L apresenta o Metalaw. A AB2L 
lança o primeiro HUB de inovação jurídica no Metaverso. 
Mais do que um espaço no metaverso, o Metalaw visa ser 
um HUB de inovação, colaboração e criação de projetos 
que impactarão o futuro do direito. Um dos maiores de-
safios que existe é a criação de uma comunidade criativa 
e  unida pelo mesmo propósito. É isso que o Metalaw da 
AB2L oferece”, afirma Daniel.

O terreno virtual da AB2L no Gather é mais uma iniciativa 
para impulsionar seu propósito de conectar o universo ju-
rídico à realidade exponencial e colaborativa, conectando 
a diversos profissionais, impulsionando os resultados da 
empresa como um todo. Seu ecossistema é reconhecido 
como propício e já conta com diversas empresas, depar-
tamentos jurídicos, escritórios de advocacia, lawtechs e 
instituições de ensino, entre elas, temos C&A, o Sebrae 
e o Machado Meyer. 

A AB2L desde seu surgimento já aposta na conexão 
entre colaboradores de diferentes setores e no efeito 
positivo do networking. A troca de experiências e co-
nhecimentos potencializam os resultados individuais 
e de toda cadeia, somando recursos para solucionar 
solicitações dos clientes, e agora essa cultura se forta-
lece com o Metalaw. Todos os associados e parceiros 
da AB2L podem fazer parte do HUB. 

Um dos maiores desafios que existe é a criação de uma 
comunidade criativa e  unida pelo mesmo propósito.

A transformação digital no Brasil e 
no mundo impulsionou a demanda por 
produtos digitais e, consequentemente, 
a procura por profissionais capacitados 
em tal segmento também cresceu. Uma 
das carreiras em ascensão é a de Product 
Design. 

“Não é à toa que a profissão é consi-
derada uma das carreiras do futuro”, 
comenta Andréia Girardini, Diretora de 
Pessoas & Cultura do GetNinjas, maior 
aplicativo para contratação de serviços 
do país. “Isso porque tais profissionais 
impulsionam a eficiência do produto, 
agregam no mindset de inovação e no 
branding do negócio”.

A crescente popularidade da profissão 
gera tanto interesse quanto dúvidas àque-
les que pensam em pivotar a carreira ou 
iniciar uma. Para sanar algumas questões e 
elucidar o que é e o que faz um profissional 
de Product Design, confira a lista abaixo:
 1) O que um Product Design faz - A 

premissa básica que norteia o traba-
lho do Product Design é a criação da 
experiência do usuário da melhor for-

ma possível. A partir daí, o designer 
dita como será o uso de produtos e 
serviços da empresa. Sendo assim, a 
atuação de tal profissional é voltada 
para a visão, elaboração e concepção 
do produto em si. 

  Na prática, o colaborador atua em 
conjunto com o Product Manager ou 
o Product Owner no desenvolvimen-
to e no entendimento de projetos e 
é um cargo que pode ser atribuído 
a profissionais de UX Design e UI 
Design.

 2) Foco no usuário, mas no negócio 
também - Ao esmiuçar os bastidores 
dos produtos digitais, encontra-se 
uma tríade composta da seguinte 
forma: experiência do cliente, de-
senvolvimento e negócios. Tendo isso 
em mente, o produto final precisa 
estar na interseção de tal tripé, pois 
é necessário facilitar e humanizar o 
produto, sem abrir mão das métricas 
de negócio. Por isso, uma visão sistê-
mica 360º é fundamental para o dia a 
dia de Product Designer.

 3) Capacitação profissional - A área 
de Product Design é democrática; 
no dia a dia, é possível trabalhar 
com pessoas que já foram enge-
nheiros, psicólogos e publicitários, 
por exemplo. Sendo assim, não há 
uma trajetória acadêmica rígida para 
quem almeja ingressar na área. 

  O melhor caminho para os aspirantes 
são meetups e cursos específicos 
para a área, principalmente os gra-
tuitos. Contudo é importante tomar 
cuidado com ofertas imediatistas 
com slogans como “Vire UX Design 
em seis meses”, pois Product Design 
é uma carreira que requer uma visão 
ampla e muito estudo.

 4) Soft Skills - Assim como em outras 
profissões do universo dos produtos 
digitais, habilidades como uma boa 
comunicação, visão 360º do produto, 
capacidade de resolutividade, prota-
gonismo, empatia e curiosidade são 
essenciais para os designers. - Fonte 
e mais informações: (https://www.
getninjas.com.br/).

Pensando nisso, o admi-
nistrador de empresas 
e CEO da Gyra+, finte-

ch especializada em crédito 
para PMEs, Rodrigo Ca-
bernite, apresenta algumas 
dicas para que os gestores 
possam enfrentar e se pre-
parar para esse momento de 
freada da economia. 

O aumento dos juros já 
era esperado, pois o Brasil 
tende a ter uma preocu-
pação antecipada com 
a questão inflacionária. 
“Temos essa preocupação 
histórica com a inflação. 
Então sempre subimos os 
juros antes, o que no ce-
nário atual é bom, porque 
enquanto todos os outros 
bancos centrais  estão 
subindo os juros, nós já 
estamos quase no topo, já 
fizemos o dever de casa”.

Agora, a grande questão é o 
período prolongado de juros 
altos. Com a demora espera-
da para o reaquecimento da 
economia, as PMEs precisam 

Como as PMEs podem sobreviver 
a período longo de alta dos juros
No fim de junho, o Banco Central sinalizou que a taxa de juros deve permanecer mais alta pelo segundo ano 
seguido. Neste contexto, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) ficam extremamente vulneráveis, afinal, os 
insumos, o aluguel e os empréstimos encarecem

de custo e para os passivos, 
para assim, saber onde cor-
tar e economizar”, apontou 
o especialista. Depois, o 
segundo passo citado é 
para aqueles negócios que 
já realizaram o empréstimo: 
o alongamento das dívidas. 
Sempre que você tiver um 
empréstimo mais longo, 
você vai ter uma parcela me-
nor e, consequentemente, 
ganha um pouco de fôlego 
nas contas mensais. 

Por fim, para aquelas 
empresas que estão inadim-
plentes, a sugestão é uma só: 
a renegociação. Cabernite 
orienta que o devedor vá até 
o seu banco e renegocie a 
dívida. Peça um prazo mais 
longo, desconto nos juros e 
tente reduzir o valor da sua 
parcela. O que você não pode 
fazer é virar inadimplente 
e fingir que está tudo bem, 
porque você pode acabar 
matando seu negócio. - 
Fonte e outras informações: 
(www.gyramais.com.br).

Para as PMEs, a principal preocupação é com a queda da 
margem de lucro até o prejuízo.
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tomar alguns cuidados. Os 
impactos nos pequenos e 
médios negócios já estão 
sendo notados. 

Conforme a Febraban, a 
expectativa é que a projeção 
da carteira de crédito de 
2022 fique em 10,4%. 

Esse é o quarto aumento 
previsto somente neste ano 
e representa os esforços dos 
negócios para continuarem 

a girar durante o período de 
esfriamento da economia.

Para as PMEs, a principal 
preocupação é com a queda 
da margem de lucro até o 
prejuízo. Para se prevenir, 
temos três passos: análise, 
alongamento das dívidas e 
renegociação.

“Primeiro, é preciso que 
o gestor olhe para toda a 
atividade, para a estrutura 

Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica chega para os MEI

Metaverso: direito e inovação na prática

Através do terreno virtual é possível realizar reuniões, 
audiências, eventos, palestras, workshops, e até mesmo 
hobbies, rompendo com a barreira do tempo e espaço 
sem comprometer a segurança das informações. Daniel 
enfatiza que o espaço virtual amplia o campo de atuação 
e efetividade dessas organizações, porque com a aliança 
intersetorial a expansão das possibilidades de soluções 
dos interesses do público é realidade.

“A criação do Metalaw visa unir todo o ecossistema 
jurídico que vê na inovação um caminho para melhorar o 
direito e a justiça. Sozinhos não somos nada, por isso no 
metaverso da AB2L temos a presença de uma comunidade 
que une todos os atores e verticais que atuam no direito 
em prol da inovação e da justiça”.

Resumindo, a mudança já aconteceu e a receptividade 
do mercado é tão positiva que não tem mais volta. Quem 
não se adequar perderá espaço nesse novo movimento 
porque o advogado é único capaz de atuar na defesa do ser 
humano, porém para que seu desempenho seja próspero e 
amplo é preciso abraçar com sabedoria as transformações 
tecnológicas, percebidas como a quarta revolução indus-
trial. - Fonte e outras informações: (https://ab2l.org.br/).
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Product Design? Quatro dicas para entender e entrar na área
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Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação

A Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A. (“Sociedade”), na pessoa de seu diretor
presidente, Dr. Giuliano Campolim Gagliotti, convida os senhores acionistas para a reunião de
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2022, no escritório de advocacia
contratado pela Sociedade, situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, 9º andar, Barra
Funda, CEP 01141-030, na cidade e estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias,
que corresponderão à ordem do dia: 1) alteração do endereço da sede social; 2) abertura de filial no
município de Curitiba, estado do Paraná; 3) eleição e reeleição dos membros da diretoria; 4) adoção de
nome fantasia; 5) consolidação do Estatuto Social, e 6) outros assuntos de interesse geral. A
Assembleia, objeto desta convocação, instalar-se-á em primeira convocação às 10:00 horas, com a
presença da maioria dos acionistas, e, em segunda convocação, 30 minutos depois, com o número de
presentes. Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                        (30/07, 02 e 03/08)

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Março de 2017
1. Data, Hora e Local: Aos 13 de março de 2017, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Mar-
keting S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Diogo de Faria, nº 775, conjunto 121, Vila 
Clementino, CEP: 04.037-003 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de 
convocação em razão da presença da totalidade de membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. 
Mesa: Rodrigo Dantas Santos, como Presidente; e Rodrigo Gasparini Comazzetto, como Secretário. 4. Ordem 
do Dia: deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: os membros 
do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição dos diretores abaixo, 
eleitos em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, com mandato unificado de 1 
(um) ano: a) Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG 
nº 28.311.516-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Luís Arrobas Martins, 114 apartamento 64, CEP: 04781-001, eleito para 
o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de posse lavrado em livro próprio; b) Reginaldo 
Dutra, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.944.660-
5, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.377.558-97, residente e domicilado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Deputado Laércio Corte, nº 625 apartamento 51-b, CEP: 05706-290 eleito para os cargos de Dire-
tor Financeiro e Diretor Comercial e Operacional da Companhia, conforme termo de posse lavrado em livro pró-
prio; e c) Wagner Narde, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 
34.704.404-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.972-398-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, na Rua Santa Cruz, nº 1.700, apartamento 94, CEP: 04122-001, eleito para o cargo de Dire-
tor de Tecnologia da Companhia, conforme termo de posse lavrado em livro próprio. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a ses-
são, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de março de 2017. Mesa: Rodrigo 
Dantas Santos - Presidente da Mesa e Rodrigo Gasparini Comazzetto - Secretário da Mesa. Conselhei-
ros Presentes: Rodrigo Dantas Santos, Rodrigo Gasparini Comazzetto e Luis Filipe Figueiredo do 
Couto. JUCESP nº 155.781/17-0 em 31.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2018
Data, Hora e Local: Aos 28 dias de abril de 2018, às 10h00, na sede da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Sena Madureira, nº 163/171, Vila Clementino, CEP 04.021-050 (“Com-
panhia”). Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
consta do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Reginaldo Dutra, como Presidente; e Wagner Narde, como secretá-
rio. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de acionistas representado a to-
talidade do capital social, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: 
Em Assembleia Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nan-
ceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro lí-
quido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos entre os acionistas; e 
(iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; em Assembleia Extraordinária: (i) autorizar a 
Companhia a aprovar as contas dos administradores de suas controladas referentes aos exercícios sociais anteriores; 
e (ii) aprovar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social do ano de 2018. De-
liberações: Os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem do dia e resolvem o quanto segue: Em Assembleia 
Ordinária, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Após apresentadas aos presentes as contas da administração 
e demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, cuja publicação foi realizada 
no Diário Ofi cial de São Paulo na página 176 da edição de 27 de abril de 2018 e no jornal “Empresas e Negócios” de 
circulação em São Paulo e grande São Paulo na página 18 de edição de 27 de abril de 2018, conforme documentos 
constantes do Anexo I, os acionistas, observado para cômputo de votos o disposto no parágrafo 1º do artigo 115 da 
Lei 6.404/76, as aprovaram com as ressalvas feitas pela Ápice Auditores Independentes, restando estabelecido que os 
administradores deverão tomar, no exercício de 2018, as providências cabíveis para que os itens apontados sejam so-
lucionados. (ii) Em virtude da inexistência de lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 
os acionistas por unanimidade acataram a indicação do Presidente da mesa, conforme demonstrações fi nanceiras 
aprovadas, de que não já lucros ou dividendos a serem distribuídos ou destinados. (iii) Os acionistas, por unanimidade, 
reelegeram todos os atuais membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano até a próxima As-
sembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme indicado a seguir: (i) o Sr. Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, sol-
teiro, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.311.516-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 
220.174.318-50, residente e domiciliado na Rua Colônia da Glória nº 657, apartamento 71, Vila Mariana, Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04113-001, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Compa-
nhia, conforme Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo II; (ii) o Sr. Rodrigo Gasparini Comazetto, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.087.730-6 SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 303.292.358-18, residente e domiciliado na Avenida dos Imarés, nº 317, apartamento 13, Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.085-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Com-
panhia, conforme Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo II; e (iii) o Sr. Luis Filipe Figueiredo do 
Couto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.325.380-1 SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº 267.275.538-82, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Colônia da Glória, 453, 
apartamento 42A, CEP 04113-001, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme 
Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo II. Estando todos presentes, declararam os membros do Con-
selho de Administração reeleitos sob as penas da lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei 
ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedade em-
presariais e, em seguida, foram imediamente reconduzidos aos seus cargos, conforme assinaturas dos respectivos ter-
mos de posse lavrados no livro competente. (iv) Os acionistas esclarecem que não houve requerimento para a insta-
lação do Conselho Fiscal, portanto, não houve eleição de seus membros. Em Assembleia Extraordinária, foram toma-
das as seguintes deliberações: (i) Os acionistas, observado para cômputo de votos o disposto no parágrafo 1º do arti-
go 115 da Lei 6.404/76, autorizaram a Companhia a aprovar as contas dos administradores de suas controladas, nas 
respectivas reuniões ou assembleias gerais ordinárias, referentes aos exercícios sociais anteriores, nos termos da legis-
lação societária aplicável. (ii) Os acionistas por unanimidade aprovaram a remuneração global anual da administra-
ção da Companhia para o exercício social do ano de 2018, no montante total de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), a ser partilhado entre os membros da administração da forma a ser convencionada futuramen-
te. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas: Luis Filipe Figueiredo do Couto, 
Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Rodrigo Dantas Santos e Fundo de Investimento em Participações Capital Semente 
Criatec II, representado por sua gestora BP Venture Capital Ltda., neste ato representada por Fernando Wagner Serpa 
Vieira e Jaime Cardoso Danvila, conforme Lista de Presença de Acionistas que integra a presente ata como Anexo III. A 
presente é cópia fi el de ata lavrado em livro próprio. Mesa da Assembleia: Reginaldo Dutra - Presidente e Wag-
ner Narde - Secretário. JUCESP nº 347.935/18-7 em 25.07.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Setembro de 2017
1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias de setembro de 2017, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e 
Marketing S/A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 e 171, Vila Clementino, 
CEP 04021-050 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em razão 
da presença da totalidade de membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Rodrigo Dantas 
Santos, como Presidente; e Rodrigo Gasparini Comazzetto, como Secretário. 4. Ordem do Dia: Aprovar e ratifi car a 
operação de antecipação de recebíveis da Companhia contratada com a Global Payments - Serviços de Pagamentos 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.887.874/0001-05, nas condições detalhadas abaixo. 5. Deliberações: Nos 
termos previstos no artigo 15, inciso (iv) do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração, 
por unanimidade, aprovam e ratifi cam a contratação pela Companhia com a Global Payments - Serviços de Pagamentos 
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.887.874/0001-05, de antecipação de recebíveis de cartão de crédito de titularidade 
da Companhia para capital de giro: (i) no valor de R$ 53.010,66 (cinquenta e três mil dez reais e sessenta e seis 
centavos) referente ao cartão de crédito Mastercard; e (ii) no valor de R$ 54.432,90 (cinquenta e quatro mil 
quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos), referente ao cartão de crédito Visa; ambos antecipados em 
8/9/2017, para a conta de titularidade da Companhia no Banco Itaú, Agência 445, conta corrente nº 432271. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. “A presente é cópia  el de ata lavrada em livro 
próprio”. Mesa: Rodrigo Dantas Santos - Presidente da Mesa, Rodrigo Gasparini Comazzetto - Secretário da Mesa. 
Conselheiros Presentes: Rodrigo Dantas Santos, Rodrigo Gasparini Comazzetto, Luis Filipe Figueiredo do Couto. JUCESP 
nº 509.875/17-8 em 13.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 13 de Setembro de 2017
1. Data, Hora e Local: Aos 13 de setembro de 2017, às 10h00, na sede da Vindi Tecnologia e Marketing 
S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Diogo de Faria, nº 775, conjunto 121, 
Vila Clementino, CEP: 04037-003 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades 
de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Rodrigo Dantas Santos, e secretariada pelo Sr. Rodrigo Gasparini Co-
mazzetto. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a aquisição, pela Companhia, de 100% (cem por cento) do capi-
tal social da Smart Tecnologia S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Dr. Diogo de Faria, nº 775, 7º andar, CEP 
04037-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.008.594/0001-42, e atos 
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35300452461 
(“Smartbill” e “Aquisição Smartbill”); e (ii) a autorização aos diretores da Companhia para que adotem e prati-
quem todos e quaisquer atos e tomem todas as providências necessárias para dar efeito à Aquisição Smartbill. 5. 
Deliberações: Os conselheiros presentes, por unanimidade e sem restrições, deliberaram o quanto segue: (i) a 
aprovação da aquisição de 100% (cem por cento) do capital social da Smartbill pela Companhia; e (ii) a aprova-
ção de autorização aos diretores da Companhia para que adotem e pratiquem todos e quaisquer atos e tomem 
todas as providências necessárias para dar efeito à Aquisição Smartbill, incluindo; (a) a assinatura do Instrumen-
to Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças a ser celebrado entre André Silva Lima, 
Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações Ltda, Astella Journey II Fundo de Investimento em Par-
ticipações, Gustavo Figueiredo de Souza, Inovação Paulista Fundo de Investimento em Participações Multiestra-
tégia, José Ruy Queiróz Antunes, Kigiela Participações e Empreendimentos Ltda, Mauricio Kigiela, Newton To-
shiyuki e  Companhia, tendo como interveniente anuente a Smartbill, (b) a assinatura dos termos de transferên-
cia de ações nos Livros de Registro e Transferência de Ações da Smartbill, e (c) demais documentos que se fize-
rem necessários ao cumprimento das deliberações ora tomadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi 
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprova-
da e assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de setembro de 2017. Mesa: Rodrigo Dantas Santos - 
Presidente da Mesa e Rodrigo Gasparini Comazzetto - Secretário da Mesa. conselheiros Presentes: Ro-
drigo Dantas Santos, Rodrigo Gasparini Comazzetto e Luiz Felipe Figueiredo do Couto. JUCESP nº 
506.709/17-6 em 07.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Fevereiro de 2018
1. Data, Hora e Local: Aos 28 de fevereiro de 2018, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e 
Marketing S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira nº 163 e 171, Vila 
Clementino, CEP: 04.021-050 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de 
convocação em razão da presença da totalidade de membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3. Mesa: Rodrigo Dantas Santos como Presidente; e Rodrigo Gasparini Comazzetto como Secretário. 4. Ordem 
do Dia: deliberar sobre reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: os membros do 
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição dos diretores abaixo, 
eleitos em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, com mandato unifi cado de 1 
(um) ano; a) Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG 
nº 28.311.516-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Colônia da Glória nº 657, apartamento 71, Vila Mariana, CEP: 04113-001, eleito 
para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de posse lavrado em livro próprio; b) 
Reginaldo Dutra, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 
17.944.660-5, inscrito no CPF/MF sob nº 087.377.558-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Deputado Laércio Corte, nº 625, apartamento 51-b, CEP: 05706-290 eleito para os 
cargos de Diretor Financeiro e Diretor Comercial e Operacional da Companhia, conforme termo de posse 
lavrado em livro próprio; e c) Wagner Narde, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de 
identidade RG nº 34.704.404-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.972.398-89, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santa Cruz, nº 1.700, apartamento 94, CEP: 04122-001, eleito para 
o cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia, conforme termo de posse lavrado em livro próprio. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente 
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fi el de 
ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. Mesa: Rodrigo Dantas Santos - Presidente 
da Mesa e Rodrigo Gasparini Comazzetto - Secretário da Mesa. Conselheiros Presentes: Rodrigo 
Dantas Santos, Rodrigo Gasparini Comazzetto e Luis Filipe Figueiredo do Couto. JUCESP nº 
123.351/18-2 em 12.03.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF Nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Janeiro de 2018
1. Data, Hora e Local: No dia 03 de janeiro de 2018, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Marke-
ting S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Sena Madureira, nºs 163 e 171, Vila Clemen-
tino, CEP 04021-050 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas titulares de ações representando a totalidade do capi-
tal social total e votante da Companhia, conforme verifi cado no livro de presença de acionistas. 3. Convocação e Pu-
blicações: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 
15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. Ata da Assembleia: Em forma de ex-
trato sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e aprovado pelos acionistas. 5. Mesa: Ro-
drigo Dantas Santos, como Presidente; e Wagner Narde, como Secretário. 6. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aber-
tura de fi lial da Companhia na cidade de Campinas; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 7. Delibe-
rações: Os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem do dia e, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram 
o quanto segue: 7.1. Abertura de fi lial da Companhia: 7.1.1. Os acionistas titulares de ações representando a to-
talidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, pela apro-
vação da abertura de fi lial da Companhia na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Antonio Lapa, nº 280, 
sala 605, Vila Cambuí, CEP 13025-240. 7.1.2. Em razão da deliberação acima, o Artigo 2º do Estatuto Social da Com-
panhia, passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Capital do Estado 
de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nºs 163 e 171, Vila Clementino, CEP 04021-050. A Companhia mantém uma  -
lial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Antonio Lapa, nº 280, sala 605, Vila Cambuí, CEP 13025-240. 
Parágrafo Único. Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá alterar o endereço de sua sede, instalar 
ou fechar  liais e escritórios no País e no exterior.” 7.2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia: 7.2.1. 
Tendo em vista as deliberações aprovadas acima, os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capi-
tal social votante da Companhia decidem, por unanimidade e sem ressalvas, consolidar o novo Estatuto Social da Com-
panhia, o qual passar a vigorar na forma do Anexo I, o qual se encontra à disposição na sede social. 8. Encerramen-
to: Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de 
transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 9. Acionistas: Reginaldo Du-
tra, Wagner Narde, Luis Filipe Figueiredo do Couto, Rodrigo Dantas Santos, e Fundo de Investimento em Participações 
Capital Semente Criatec II (representado por sua gestora Bozano Venture Partners Ltda., neste ato representada por 
Fernando Wagner Serpa Vieira da Silva e Daniella Marques Consentino, conforme lista de presença de acionistas que 
integra a presente ata na forma do Anexo II. A presente é cópia fi el de ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 03 de 
janeiro de 2018. Autenticação da Mesa: Rodrigo Dantas Santos - Presidente, Wagner Narde - Secretário. JU-
CESP nº 72.769/18-0 e NIRE 3590544907-9 em 08/02/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF Nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2017
1. Data, Hora e Local: No dia 15 de setembro de 2017, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Mar-
keting S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Diogo de Faria, nº 775, conjunto 121, 
Vila Clementino, CEP: 04.037-003 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas titulares de ações representando a totali-
dade do capital social total e votante da Companhia, conforme verifi cado no livro de presença de acionistas. 3. Con-
vocação e Publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. Ata da Assembleia: 
Em forma de extrato sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e aprovado pelos acionistas. 
5. Mesa: Rodrigo Dantas Santos, como Presidente; e Wagner Narde, como Secretário. 6. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a alteração o endereço da sede social da Companhia; e (ii) a consolidação do estatuto social da Companhia. 
7. Deliberações: Os acionistas deliberaram sobre a matérias da ordem do dia e, por unanimidade e sem ressalvas, 
resolveram o quanto segue: 7.1. Alteração do endereço da sede social da Companhia: 7.1.1. Os acionsitas ti-
tulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e 
sem quaisquer ressalvas, pela aprovação da alteração do endereço da sede social da Companhia, atualmente localiza-
da na Rua Diogo de Farias, nº 775, conjunto 121, Vila Clementino, CEP 04.037.003, para o novo endereço localizado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nºs 163 e 171, Vila Clementino, CEP 04021-050. 
7.1.2. Tendo em vista a deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguin-
te nova redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madurei-
ra, nºs 163 e 171, Vila Clementino, CEP 04021-050. Parágrafo Único. Por deliberação da Assembleia Geral, a Compa-
nhia poderá alterar o endereço de sua sede, instalar ou fechar  liais e escritórios no País e no exterior.”. 7.2. Conso-
lidação do Estatuto Social da Companhia: 7.2.1. Tendo em vista as deliberações aprovadas acima, os acionistas 
titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia decidem, por unanimidade e sem 
ressalvas, consolidar o novo Estatuto Social da Companhia, o qual passar a vigorar na forma do Anexo I, o qual se en-
contra à disposição na sede social. 8. Encerramento: Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada pe-
los acionistas presentes. 9. Acionistas: Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Luis Filipe Figueiredo do Couto, Rodrigo Dan-
tas Santos, e Fundo de Investimento em Participações Criatec II (representado por sua gestora Bozano Venture Partners 
Ltda., neste ato representada por Fernando Wagner Serpa Vieira da Silva e Jaime Cardoso Danvila), conforme lista de 
presença de acionistas que integra a presente ata na forma do Anexo II. A presente é cópia fi el de ata lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 15 de setembro de 2017. Autenticação da Mesa: Rodrigo Dantas Santos - Presidente, Wagner 
Narde - Secretário. JUCESP nº 509.874/17-4 em 13.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE Em Transformação

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Março de 2016
1. Data, Hora e Local: Aos 21 de março de 2016, às 12h00, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., 
localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Diogo de Faria, nº 775, conjunto 121,Vila Clementino, CEP 
04.037-003 (“Companhia”). 2. Presença: acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social 
votante da Companhia, conforme verifi cado no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Convocação e 
Publicações: dispensadas as formalidades de convocação, de  acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 
de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. Ata da Assembleia: em forma de 
extrato sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e aprovado pelos acionistas. 5. Mesa: 
Reginaldo Dutra como Presidente; e Wagner Narde como Secretário. 6. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) o aumento 
do capital social da Companhia; (ii) a criação do Conselho de Administração da Companhia e eleição de seus membros; 
(iii) a reforma completa do texto do Estatuto Social da Companhia; e (iv) aprovar a remuneração global da 
administração da Companhia. 7. Deliberações: 7.1. Aumento de capital social da Companhia: 7.1.1. Os 
acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital votante da Companhia deliberaram, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar o aumento do capital social da Companhia mediante a emissão, por 
parte da Companhia, de 123.516 (Cento e vinte e três mil, quinhentas e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 9,71 (nove reais e setenta e um centavos) cada, 
calculado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso I da Lei 6404/1976, dos quais R$ 123.516,00 (cento e vinte e três mil, 
quinhentos e dezesses reais) serão alocados para a conta de capital social da Companhia, e os restantes R$ 
1.076.484,00 (um milhão, setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) serão contabilizados em conta de 
reserva de ágio na subscrição de ações. As ações são subscritas e integralizadas, com a expressa renúncia por parte dos 
acionistas da Companhia aos seus direitos de preferência para a subscrição das ações ora emitidas pela Companhia, 
bem como o prazo previsto para o exercício de tal direito, nos termos do Boletim de Subscrição que integra a presente 
ata na forma do Anexo I. 7.1.2. Em razão do aumento de capital ora deliberado, o capital social da Companhia passa 
a ser de R$ 998.516,00 (novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e dezesseis reais), representado por 998.516 
(novecentos e noventa e oito mil, quinhentas e dezesseis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 7.2. 
Criação de Conselho de Administração e eleição de seus membros: 7.2.1. Os acionistas titulares de ações 
representando a totalidade do capital social vontante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas, aprovar a criação de Conselho de Administração para a Companhia. 7.2.2. Ainda, os acionistas titulares de 
ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia decidem, por unanimidade e sem ressalvas, 
eleger os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato unifi cado 
de 1 (um) ano: a) Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 
28.311.516-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Dr. Luís Arrobas Martins, 114 apartamento 64, CEP: 0478-001, que ocupará o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia; b) Rodrigo Gasparini Comazzetto, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.087.730-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
303.292.358-18, com domicílio na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida dos Imarés, nº 317, apartamento 13, 
CEP: 04.085-000, que ocupará o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e c) Luis Filipe 
Figueiredo do Couto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 24.325.380-1, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 267.275538-82, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Colônia da 
Glória, nº 657 apartamento 71, CEP: 04113-001, que ocupará o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos assinam, neste ato, o correspondente Termo de 
Posse, que integram a presente ata na forma do Anexo II, os quais serão lavrados no Livro de Registro de Atas do 
Conselho de Administração da Companhia, no prazo de 30 (trinta) dias seguintes a esta nomeação, em conformidade 
com o disposto no parágrafo 1º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76. 7.3. Reforma do Estatuto Social da 
Companhia: 7.3.1. Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da 
Companhia decidem, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar e reescrever, como um todo, o Estatuto Social da 
Companhia para, além de refl etir as deliberações acima, renumerar, incluir e alterar especialmente as Cláusulas do 
Estatuto Social da Companhia que tratam sobre (i) Denominação, Sede, Objeto e Duração; (ii) Capital Social e Ações; 
(iii) Boas Práticas de Governança; (iv) Órgãos Sociais; (v) Exercício Social e Demonstrações Financeiras; (vi) Liquidação; 
(vii) Arbitragem; e (viii) Disposições Finais, que integra a presente ata na forma do Anexo III, o qual foi lido e aprovado 
por todos os presentes. 7.4. Remuneração Global da administração da Companhia: 7.4.1. Os acionistas 
titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia decidem, por unanimidade e sem 
ressalvas fi xar a remuneração global da administração da Companhia em R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), 
a ser distribuída conforme decisão do Conselho de Administração. 8. Encerramento: Finalmente, o Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como minguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos. 
Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida em voz alta 
e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 9. Acionistas Presentes: Reginaldo Dutra, Wagner 
Narde, Luis Filipe Figueiredo do Couto, Rodrigo Dantas Santos, Adriano Maneiro Goulart, Escola de Natação e Ginástica 
Bioswim Ltda. e Fundo de Investimento em Participações Criatec II, conforme lista de presença de acionistas que 
integra a presente ata na formado Anexo IV (que se encontram à disposição na sede social). A presente é cópia fi el da 
ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 21 de março de 2016. Mesa: Reginaldo Dutra - Presidente, Wagner Narde - 
Secretário. JUCESP nº 135.902/16-2 em 31.03.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Julho de 2016
1. Data, Hora e Local: no dia 1º de julho de 2016, às 10:00 horas, na sede da Vindi Tecnologia e Marketing 
S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Diogo de Faria, nº 775, conjunto 121, Vila 
Clementino, CEP: 04.037-003 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas titulares de ações representando 100% 
(cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme verifi cado no Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 3. Convocação e Publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, de 
acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações 
(“Lei nº 6.404/76”). 4. Mesa: Reginaldo Dutra, como Presidente; e, Wagner Narde, como Secretário. 5. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a aprovação (i) do aumento do capital social da Companhia mediante a subscrição de 
novas ações ordinárias (ii) da nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e, (iii) da 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: 6.1. Aumento do capital social da 
Companhia: Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da 
Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o aumento do capital social da Companhia, 
mediante a emissão, por parte da Companhia, de 68.557 (sessenta e oito mil, quinhentas e cinquenta e sete) 
ações ordinárias com direito a voto, nominativas e sem valor nominal, pelo preço total de emissão de R$ 
665.550,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais), calculado com base na perspectiva 
da rentabilidade da Companhia nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei 6.404/1976, dos quais R$ 68.557,00 
(sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais) serão alocados para a conta de capital social da 
Companhia, e os restantes R$ 596.993,00 (quinhentos e noventa e seis mil novecentos e noventa e três reais) 
serão contabilizados em conta de reserva de ágio na subscrição de ações. As ações ora emitidas são totalmente 
subscritas nesta data e serão integralizadas no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias contados do protocolo da 
presença ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em moeda corrente nacional, em 1 (uma) única 
parcela, mediante crédito na conta bancária de titularidade da Companhia mantida junto ao Banco Itaú S.A, 
Agência: 0445, Conta Corrente: 37927-4, pelo acionista Fundo de Investimento em Participação Criatec 
II (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.153.763/0001-09, neste ato representado por sua gestora, 
Bozano Venture Partners Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.259.317/0001-11, com 
sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 - parte, CEP: 22440-
032, neste ato representada por seu Diretor Jonas de Miranda Gomes, brasileiro, casado, matemático, 
portador da carteira de identidade nº 07591313-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 
137.092.164-00 e pelo procurador Daniel Arthur Borghi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira 
de identidade nº 04834365-1 expedida pelo IFP/RJ , inscrito no CPF/MF sob o nº 028.384.037-45, ambos com 
endereço comercial na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 - parte, 
CEP: 22440-032, nos termos do Boletim de Subscrição que integra o presente na forma do Anexo I. Devido ao 
aumento de capital neste ato aprovado e a emissão de novas ações ordinárias, o capital social da Companhia 
passará R$ 998.516,00 (novecentos e noventa e oito mil quinhentos e dezesseis reais) para R$ 1.067.073,00 (um 
milhão sessenta e sete mil e setenta e três reais), divididos em 1.067.073 (um milhão sessenta e sete mil e setenta 
e três) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, devidamente subscritas, das quais 998.516 (novecentos 
e noventa e oito mil quinhentos e dezesseis) encontram-se integralizadas e as demais 68.557 (sessenta e oito mil, 
quinhentas e cinquenta e sete) serão integralizadas no prazo indicado no Boletim de Subscrição que integra o 
presente na forma do Anexo I. Os acionistas anuem e concordam com a presente subscrição pelo FUNDO das 
ações ordinárias ora emitidas, renunciando a qualquer direito de preferência que possam ter em virtude do 
presente aumento de capital, para nada mais reclamarem a qualquer tempo. Com o aumento de capital ora 
aprovado, o quadro acionário da Companhia passará a ser aquele indicado no Anexo II da presente ata. Ainda, 
em razão do aumento de capital da Companhia, o caput artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar de acordo 
com a seguinte redação, sendo mantidos na íntegra os parágrafos do artigo: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 
1.067.073,00 (um milhão sessenta e sete mil e setenta e três reais), totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado, representado por 1.067.073 (um milhão sessenta e sete mil e setenta e três) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” 7. Consolidação do Estatuto Social: 7.1. Aprovar a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia em razão das deliberações acima, que integra a presente ata na forma do Anexo 
III (que se encontram à disposição na sede social). 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos 
presentes. Assinaturas: Mesa: Reginaldo Dutra, Presidente; Wagner Narde, Seretário. Acionistas Presentes: 
Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Luis Filipe Figueiredo do Couto, Rodrigo Dantas Santos, Adriano Maneiro Goulart, 
Escola de Natação e Ginástica Bioswin Ltda. e Fundo de Investimento em Participações Criatec II, conforme lista 
de presença de acionistas que integra a presente ata na forma do Anexo IV. São Paulo, 01 de julho de 2016. 
“Confere com a ata original lavrada em livro próprio”. Mesa: Reginaldo Dutra - Presidente e Wagner Narde- 
Secretário. JUCESP nº 381.593/16-2 em 31.08.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral

Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE em transformação

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Março de 2016
1. Data, Hora e Local: Aos 21 de março de 2016, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing 
S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Diogo de Faria, nº 775, conjunto 121, Vila Clementino, CEP: 
04.037-003 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da 
presença da totalidade de membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Rodrigo Dantas Santos 
como Presidente; e Rodrigo Gasparini Comazzetto como Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a ratifi cação 
da eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: os membros do Conselho de Administração 
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, ratifi car a eleição dos diretores abaixo, eleitos em Assembleia Geral Ex-
traordinária da Companhia, realizada nesta data, com mandato unifi cado de 1 (um) ano; a) Rodrigo Dantas San-
tos, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 28.311.516-6 e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Luís Arrobas 
Martins, 114, apartamento 64, CEP: 04781-001, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; b) Reginal-
do Dutra, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.944.660-5, 
inscrito no CPF/MF sob nº 087.377.558-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Deputado Laércio Corte, nº 625, apartamento 51-b, CEP: 05706-290 eleito para os cargos de Diretor Financeiro e 
Diretor Comercial e Operacional da Companhia; e c) Wagner Narde, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 34.704.404-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.972.398-89, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santa Cruz, nº 1.700, apartamento 94, CEP: 04122-001, eleito 
para o cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presi-
dente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. A presente é cópia fi el de ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 21 de março de 2016. Mesa: Rodrigo Dan-
tas Santos - Presidente da Mesa e Rodrigo Gasparini Comazzetto - Secretário da Mesa. Conselheiros Pre-
sentes: Rodrigo Dantas Santos, Rodrigo Gasparini Comazzetto e Luis Filipe Figueiredo do Couto. JU-
CESP nº 135.903/16-6 em 31.03.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 10 horas, na sede social do BANCO 
BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, Sala 94, Bloco 04; 10º andar, Sala 
101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02; Sala 103, Bloco 03 e Sala 104, Bloco 04; e 14º andar, Sala 141, Bloco 01, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Es-
tado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de São Paulo, nas edições dos dias 30 de março, 31 de março e 1º de 
abril de 2022, a Assembleia Geral Ordinária foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titula-
res de (i) 97,87% das ações ordinárias e (ii) 65,03% das ações preferenciais sem direito a voto, contando ainda com a 
participação do Sr. Edilson Arisa Pereira, CRC nº 1SP127241/O-0, representante da Pricewaterhouse Coopers Auditores In-
dependentes e do Sr. Roberto Faldini, representante do Conselho Fiscal da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos da Assem-
bleia foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire para secretariar os 
trabalhos. 4. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publica-
ção sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme altera-
da (“Lei das Sociedades por Ações”). 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: 5.1 tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da 
Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, refe-
rentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021; 5.2 examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido 
apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e ratifi car a declaração de juros sobre o 
capital próprio aos acionistas da Companhia; 5.3 defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administra-
ção da Companhia e elegê-los para um mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de de-
zembro de 2023; 5.4 instalar o Conselho Fiscal da Companhia e eleger os seus membros efetivos e respectivos suplentes 
para o mandato a se encerrar na data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará em 
2023; e 5.5 fi xar a remuneração anual e global dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos mem-
bros do Conselho Fiscal, se instalado. 6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da 
ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: 6.1 Aprovar por 265.971.452 votos a fa-
vor e 98.797.960 abstenções, o Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores, bem como 
as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, do Comitê de Au-
ditoria e do Conselho Fiscal, conforme publicados no jornal Empresas & Negócios de São Paulo, em sua edição de 18 de 
fevereiro de 2022, os quais foram apreciados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de março de 
2022, que recomendou sua aprovação. 6.2 Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 241.912.601,48 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentos e 
doze mil, seiscentos e um reais e quarenta e oito centavos), aprovar por 364.769.412 votos a favor e nenhuma absten-
ção, a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 12.095.630,07 (doze milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e trinta 
reais e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da 
Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) o montante de R$ 
184.000.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões de reais), correspondente a 76,06% (setenta e seis inteiros e seis cen-
tésimos por cento) do lucro líquido, será atribuído ao pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Com-
panhia, sendo imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Com-
panhia em reunião realizada em 16 de dezembro de 2021. Ressalta-se que os referidos juros sobre o capital próprio fo-
ram pagos em 18 de fevereiro de 2022, após a dedução de 15% (quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido 
na Fonte, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95; e 
(iii) o montante de R$ 45.816.971,41 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e um 
reais e quarenta e um centavos), correspondente ao saldo remanescente do lucro líquido apurado após as destinações 
descritas nos itens (i) e (ii) acima, será integralmente destinado à reserva estatutária para investimentos e capital de giro 
da Companhia, nos termos do artigo 40, ‘e’ do seu Estatuto Social. 6.3 Aprovar por 364.769.412 votos a favor e nenhu-
ma abstenção que o Conselho de Administração será composto por 9 (nove) membros, todos com prazo de mandato de 
2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e 
demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, permanecendo em seus car-
gos até a investidura de novos eleitos. 6.4 Aprovar por 265.971.452 votos a favor e 98.797.960 abstenções a reeleição 
dos atuais 9 (nove) membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) RICARDO ANNES GUIMA-
RÃES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº M-1.339.026, expedida pela 
SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 421.402.186-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Mi-
nas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, 1.707, CEP 30170-001, Santo Agostinho, na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (ii) JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE, brasileiro, casado, bacharel em 
direito, portador da Carteira de Identidade nº 10.332.967-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
165.192.288-85, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial 
na Avenida Álvares Cabral, 1.707, CEP 30170-001, Bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais; (iii) ÂNGELA ANNES GUIMARÃES, brasileira, divorciada, socióloga, portadora da Carteira de Identidade nº M-
1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 375.156.836-00, residente e domiciliada na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, 1.707, CEP 30170-001, Bair-
ro Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (iv) ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETO, brasi-
leiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-435.156, expedida pela SSP/
MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 325.371.236-20, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, com endereço comercial na Avenida Alvares Cabral, 1.707, 2º andar, CEP 30170-001, Bairro Lourdes, na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (v) REGINA ANNES GUIMARÃES, brasileira, solteira, técnica em turismo, por-
tadora da Carteira de Identidade nº M-52.405, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 201.130.726-00, resi-
dente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares 
Cabral, 1.707, CEP 30.170-001, Bairro Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (vi) MARCO AN-
TONIO ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 7.669.530, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (vii) OLGA STAN-
KEVICIUS COLPO, brasileira, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade nº 5.472.441-74, expedida pela SSP/RJ, ins-
crita no CPF/ME sob o nº 216.118.408.30, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com en-
dereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (viii) DORIVAL DOURADO 
JR., brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 6972294, expedida pela SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 914.735.788-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ix) MANUELA VAZ 
ARTIGAS, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 251445616, expedida pela SSP/SP, ins-
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crita no CPF/ME sob o nº 176.006.338-09, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com en-
dereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 6.5 Registra-se que os mem-
bros do Conselho de Administração da Companhia, ora reeleitos, (i) informaram à Companhia que preenchem as condi-
ções de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio 
de 2002; e (ii) tomarão posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. Registra-se, ain-
da, que Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas, acima qualifi cados, atendem aos critérios de 
independência dispostos no Estatuto Social da Companhia, enquadrando-se como membro independente do Conselho 
de Administração da Companhia. 6.6 Tendo em vista a solicitação realizada pelo acionista controlador da Companhia, nos 
termos do artigo 36 do Estatuto Social; artigo 161, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM nº 
70, de 22 de fevereiro de 2022, fi ca instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia 
Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022. 6.7 Os acionistas 
preferencialistas da Companhia apresentaram os seguintes candidatos para o Conselho Fiscal, nos termos do artigo 
161, §4º, ‘a’ da Lei das Sociedades por Ações: (i) LETÍCIA PEDERCINI ISSA, divorciada, brasileira, administradora, por-
tadora do RG nº MG-7.835.351 e inscrito no CPF sob nº 050.802.886-80, com endereço comercial na Avenida dos Andra-
das, 3323, sala 501, Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, como membro titular e GENIVAL FRANCISCO DA SILVA, brasi-
leiro, casado, contador, portador do RG nº 8874190-4 e inscrito no CPF sob nº 003.736.268-27, residente e domiciliado 
na cidade de Santana do Parnaíba, estado de São Paulo como membro suplente; e (ii) RAFAEL DE SOUZA MORSH, 
brasileiro, casado, portador do RG nº 1086004841 e inscrito no CPF sob nº 012.184.570-23, residente e domiciliado na ci-
dade de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, na Avenida Senador Tarso Dutra, 565, sala 1910, como membro titu-
lar e DEBORA DE SOUZA MORSCH, portador do RG nº 2019451364 e inscrito no CPF sob nº 393.791.320-34, residen-
te e domiciliada na cidade de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, na Avenida Senador Tarso Dutra, 565, sala 1910 
como membro suplente; e (iii) FLÁVIO DE SOUSA FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro civil portador da Carteira 
de Identidade nº MG-71.501, expedida pela PC/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 300.483.036-15, residente e domicilia-
do na Rua Deputado Milton Sales, 231, São Bento, CEP 30350-550, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
como membro efetivo; e PAULO HENRIQUE SANTANA BARBOSA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira 
de Identidade nº 41.740.291-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 360.118.808-27, residente e domicilia-
do na Rua Secundino Domingues, 364, Apartamento 33, Jardim Independência, CEP 03223-110, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, como membro suplente. 6.8 Ato contínuo, os acionistas preferencialistas presentes à Assembleia, 
por 26.861.300 votos a favor, decidiram eleger em votação em separado, Flávio de Sousa Franco, acima qualifi -
cado, como membro efetivo e o Paulo Henrique Santana Barbosa, acima qualifi cado, como membro suplente. Fica consig-
nado o protesto do acionista Hydrocenter Válvulas Tubos e Conexões Ltda., recebido e arquivado pela mesa. 6.9 Os acio-
nistas detentores de ações ordinárias da Companhia, após a análise dos membros efetivos e suplentes indicados, bem 
como das informações apontadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência para cada um dos referidos mem-
bros, decidiram eleger por 364.769.412 votos a favor: (i) ROBERTO FALDINI, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Carteira de Identidade nº 3.182.138-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
070.206.438-68, residente e domiciliado na Rua General Mena Barreto, 477, apartamento 31, Jardim Paulista, CEP 
01433-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo e; FERNANDO MARQUES CLETO 
DUARTE, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade nº 6.152.173, expedida pela SSP/SP, inscri-
to no CPF/ME sob o nº 537.752.878-68, residente e domiciliado na Rua Guararapes, 78, Apartamento 174, Brooklin, CEP 
04561-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro suplente; e (ii) FERNANDO ANTÔNIO FRA-
GA FERREIRA, brasileiro, casado, advogado, portador do da Carteira de Identidade nº MG1.122.979, expedida pela 
SSMG, inscrito no CPF/ME sob o nº 566.968.176-20, residente e domiciliado na Alameda Serra dos Órgãos, 115, CEP 
34000-000, na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, como membro efetivo; e MIRTES KINUKO YAMAMO-
TO, brasileira, solteira, administradora pública, portadora da Carteira de Identidade nº 7.904.029-9, expedida pela 
SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 940.224.708-44, residente e domiciliado na Rua José Antônio Coelho, 45, aparta-
mento 164, Vila Mariana, CEP 04011-060, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como membro suplente. 6.10 
Fica registrado que, cada membro do Conselho Fiscal da Companhia, ora eleito, apresentou à Companhia declaração 
de desimpedimento, bem como a declaração que preenche as condições constantes na Resolução 4.122, de 2 de agos-
to de 2012 do Conselho Monetário Nacional. Cada membro do Conselho Fiscal da Companhia, ora eleito ou reeleito, 
tomará posse em seu cargo, somente após a homologação da presente eleição pelo Banco Central do Brasil, median-
te a assinatura dos termos de posse em livro próprio. 6.11 Aprovar por 265.971.452 votos a favor e 98.797.960 abs-
tenções que a verba anual global para remuneração dos administradores da Companhia no exercício social de 2022 
será de até R$ 61.852.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais). 6.12 Aprovar por 
364.769.412 votos a favor, nos termos do artigo 162, §3º da Lei das Sociedades por Ações, que a verba anual global 
para remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social de 2022 será de até R$ 
648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais). 7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumá-
rio, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, cuja original foi lavrada no Livro de Re-
gistro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autori-
zada a sua publicação. São Paulo, 29 de abril de 2022. 8. ASSINATURAS: Mesa: Marco Antonio Antunes – Presiden-
te. Luciana Buchmann Freire – Secretária. Acionistas: Flávio Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ri-
cardo Andreassa). Rivage Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Água Boa Participa-
ções Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). São Judas Tadeu Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fioruc-
ci Vieira e Ricardo Andreassa). Noma Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). BMG Par-
ticipações S.A. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). CSMG Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Viei-
ra e Ricardo Andreassa). IT NOW IFNC FUNDO DE INDICE (por Zuleica Maria Mastrocolla e Amanda Albuquerque). IT 
NOW IGCT FUNDO DE INDICE (por Zuleica Maria Mastrocolla e Amanda Albuquerque). IT NOW SMALL CAPS FUNDO 
DE INDICE (por Zuleica Maria Mastrocolla e Amanda Albuquerque). ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI (por 
Zuleica Maria Mastrocolla e Amanda Albuquerque). ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 
(por Zuleica Maria Mastrocolla e Amanda Albuquerque). WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (por 
Zuleica Maria Mastrocolla e Amanda Albuquerque). Zenith Fundo de Investimento (por Débora de Souza Morsch). 
Hydrocenter Válvulas Tubos e Conexões Ltda. (por Amanda Albuquerque e Ana Paula Muniz Soares) JOAO VITOR VICI-
NANZA FOLCO BURATO. Arthur Jefferson Sargo. Guilherme Vieira Neves. Damiana Abreu da Silva. Eduardo Fioruci Viei-
ra. LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FIM (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). LEGACY CAPITAL MAS-
TER FIM (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Acionistas que votaram por meio do boletim de 
voto a distância: Dimensional Emerging Mkts Value Fund, Norges Bank, Emerging Markets Core Equity Portfolio of 
DFA Investment Dimensions Group Inc, Alaska Permanent Fund, City of New York Group Trust, Lazard Asset Manage-
ment LLC, American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF, American Century ETF Trust - Avantis 
Emerging Markets Equity Fund, American Century ETF Trust-Avantis Emerging Markets Value ETF. Confere com a origi-
nal, lavrada em livro próprio. Mesa: MARCO ANTONIO ANTUNES - Presidente; LUCIANA BUCHMANN FREIRE - 
Secretária. JUCESP nº 380.064/22-4 em 27.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Notícias de ataques cibernéticos a grandes empresas estão cada vez mais frequentes e os dados divulgados pelas 
consultorias especializadas em segurança mostraram que o que aconteceu em 2021, um dos anos mais ativos  

em ataques a grandes bancos de dados privados no mundo todo, passou a ser regra e não exceção. 

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 02 de agosto de 20224

sefa ozel_CANVA

país no mundo que mais sofreu com ciberataques no ano, 
atrás somente dos Estados Unidos. 

 
Os números assustam, mas ainda vou mais além: as téc-

nicas têm sido refinadas ao longo de todo esse tempo, um 
motivo mais que suficiente para as empresas deixarem de 
ignorar os dados e os riscos que correm e definitivamente 
investir em segurança e equipe especializada. 

 
Ano passado, só no Brasil, os maiores ataques a empre-

sas foram responsáveis pelo vazamento de milhares de 
dados de brasileiros e, embora o desvio de criptomoedas 
e a perda de dados sejam ataques considerados comuns, 
o ano de 2021 se destacou devido aos vários incidentes 
de alto perfil envolvendo ataques de ransomware, ex-
ploração de vulnerabilidades críticas e ataques à cadeia 
de suprimentos. 

Clayton Alves Lourenço (*)        

Raramente temos acesso a informações claras ou 
números referentes à quantidade de dados vaza-
dos por meio desses cyber ataques, mas eles são 

muito mais comuns do que imaginamos e é possível que, 
por conta dos crackers, nossos dados provavelmente já 
tenham circulado uma ou duas vezes por aí. 

Sim, crackers! Esse é o termo correto para designar 
os peritos em tecnologia da informação que usam os 
seus conhecimentos para violar os sistemas e as redes 
de computadores e cometer crimes cibernéticos. No 
Brasil, os estudos e dados divulgados por consultorias 
de segurança, neste último semestre, vêm colocando os 
empresários em alerta constante. 

Somos o quinto país com mais tentativas de ataques 
cibernéticos contra empresas, segundo a alemã Roland 
Berger. E um relatório recente da Verizon sobre Data 
Breaches Investigations Report (DBIR) mostrou que 
43% dos vazamentos de dados no mundo todo, em 2021, 
ocorreram em pequenas empresas. Esses aspectos envol-
vem o uso de malware, ransomware, engenharia social, 
phishing e até falha humana, em ataques e vazamentos 
de informações. 

Fatores que mostram os pontos-chaves importantes 
que precisam ser continuamente discutidos por gestores 
e líderes dessas empresas. A preocupação é ainda maior 
quando essas empresas são líderes de vendas online com 
plataformas robustas que oferecem todo tipo de produto, 
onde os consumidores mantêm seus dados pessoais e de 
pagamento salvos para futuras compras. Essas empresas 
são um alvo grande e luminoso piscando para os crackers. 

 
Os anos críticos da pandemia transformaram o Brasil 

num celeiro de crimes cibernéticos e a enorme quanti-
dade de empresas que, vulneráveis em segurança, foram 
obrigadas a operar de forma remota foram os ingredientes 
certos para uma massiva entrada de crackers no jogo. 
Segundo o relatório divulgado no fim de 2021 pela con-
sultoria internacional Netscout, o Brasil foi o segundo 

Vejam como esse ponto é delicado. Um estudo feito por 
uma plataforma de defesa cibernética americana com 1.200 
líderes de TI, responsáveis pelo gerenciamento de risco ci-
bernético e pela cadeia de suprimento de grandes empresas 
multinacionais, mostrou que 93% das empresas já tinham 
sofrido ao menos um ataque direto devido a violações em 
elos vulneráveis em sua cadeia e que o número médio de 
violações só crescia com o passar dos meses. 

 
É comum o processo de coleta, processamento e arma-

zenamento de dados no meio empresarial, já está no dia 
a dia do setor até para facilitar as formas de pagamento 
aos clientes. Porém, preciso alertar para o risco que 
corremos ao deixar salvo dados como nome, número de 
cartão de crédito, código de segurança, endereço, dentre 
outros. É fundamental para empresas garantir meios que 
protejam dados dos seus clientes. 

Entre as dicas que posso dar é oferecer aos clientes 
possibilidades como duplo fator de autenticação aos 
usuários, proteção dos dados em repouso como cripto-
grafia e tecnologias capazes de identificar e neutralizar 
tentativas de exploração são fundamentais para proteger 
os dados e sua empresa dos crackers.

 
E uma vez que o trabalho saiu do escritório, não é de-

mais lembrar que as redes públicas de acesso à internet 
também são alvo fácil de crackers, que podem utilizá-las 
para coletar dados bancários ou outras senhas de quem 
acessa suas contas através delas. 

Portanto, conectar computadores a redes desconhecidas 
e públicas e inserir qualquer tipo de informação no ma-
nuseio do smartphone ou notebook enquanto está logado 
nessas redes é potencialmente perigoso. Os crackers estão 
se sofisticando, mas o que sempre funcionou continua 
funcionando - e bem. A forma mais comum de roubo de 
dados ainda é por mensagens de e-mails desconhecidos. 

Com um clique ou muitas vezes somente o ato de abrir 
o e-mail já cria o canal por onde o criminoso vai atuar, 
seja por meio de golpes como phishing, seja na tentativa 
de instalar um trojan ou cavalo de troia - um vírus espião 
(spyware) ou um keylogger, técnica onde o código grava 
tudo o que você digita no seu teclado do computador 
ou smartphone. 

 
Nunca foi tão importante investir em cyber segurança. 

E sabendo que as PMEs são alvos lucrativos para os ciber-
crimonosos, seja pela baixa preocupação com a segurança 
das informações ou pelo orçamento mais modesto para 
se proteger adequadamente, o investimento na área deve 
começar pelos colaboradores que detêm maior poder de 
decisão dentro da empresa e que, naturalmente, têm os 
dados mais visados. 

Realizar treinamentos para reduzir as falhas humanas 
ao receber uma ameaça de ataque é uma das ações 
sempre úteis e que, aliadas a soluções apropriadas para 
o porte e segmento de cada empresa, podem reduzir 
significativamente o risco dos crackers se apossarem 
de dados sigilosos.

 
Arriscar a saúde financeira e estrutural de um negócio, 

além de sua reputação com os parceiros e clientes, que 
podem ter suas informações vazadas por meio de seu 
banco de dados, é um custo muito alto a se pagar por não 
voltar as atenções e investimentos para ações efetivas 
de cyber segurança. 

(*) - É diretor de cyber segurança da IOB.
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A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA, 
considerada a inflação ofi-
cial do país, caiu de 7,30% 
para 7,15%. É a 5ª redução 
consecutiva da projeção. A 
estimativa está no Boletim 
Focus de ontem (1º), pesqui-
sa divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC), com 
a expectativa de instituições 
para os principais indicadores 
econômicos. Para 2023, a es-
timativa de inflação ficou em 
5,33%. Para 2024 e 2025, as 
previsões são de 3,3% e 3%, 
respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. 
A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é 
de 3,5% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% e o 
superior de 5,25%. Em junho, 
a inflação subiu 0,67%, após a 
variação de 0,47% registrada 
em maio. Com o resultado, o 
IPCA acumula alta de 5,49%, Tel: 3043-4171

O outono europeu 
e o mercado futuro 

de petróleo

O outono está 
chegando na Europa 
e diferente da fábula 
de Esopo, desta vez a 
formiga está brigada 
com a cigarra 

Essa talvez seja a me-
lhor ilustração para 
um futuro próximo 

no continente europeu.
Com a guerra na Ucrânia 

aparentemente longe de 
um desfecho próximo e 
com as sanções impostas 
às exportações russas pela 
comunidade Europeia às 
vésperas da chegada do 
outono no hemisfério norte, 
devem prover elementos 
para deixar essa fábula sem 
um final feliz, ao menos 
para os consumidores do 
petróleo e seus derivados.

A Europa é o principal 
consumidor do petróleo 
russo e a expectativa é que 
os consumos deste com-
modity devem se elevar. 
Com o bloqueio que fora 
sancionado no começo des-
te mês reduzindo em 90% 
as importações vindas da 
Rússia, haverá um impacto 
diretamente nos preços do 
barril de petróleo, poden-
do apresentar aumentos 
drásticos.

Aliás, como já pôde ser vis-
to desde o início do ano, em 
que o barril Brent era cotado 
a 91.18 USD em janeiro e co-
tado a 104.00 USD agora no 
mês de julho, representan-
do uma alta aproximada de 
14%. Os mercados futuros 
já consideram que a chance 
do cessar fogo na Ucrânia é 
muito pequena e que o au-
mento dos valores do barril 
Brent é uma realidade que 
já acena ao horizonte - e 
facilmente atingirá o valor 
de 140.00 USD. 

Isso impacta o Brasil dire-
tamente, já que as políticas 
de preços do petróleo e de-
rivados no país são baseadas 
no PPI (Preços de Paridade 
de Importação), ou seja, se 
os preços no mercado inter-
nacional sofrem aumento, 
naturalmente os preços 
internos serão regulados. 

E somado a isso temos 
o fato de que 20% do 
consumo interno vem de 
importações, que aliás são 
necessárias dada a baixa 
capacidade de refino do 
país, o que também ajuda a 
pressionar esses potenciais 
aumentos.

Contudo, o cenário futuro 
demanda uma preocupação 
adicional dada ao fato que, 
com a redução das impor-
tações do petróleo russo e 
com o aumento da demanda 
de consumo no outono e 
posteriormente no inverno 
europeu, naturalmente esse 
mercado recorrerá às fontes 
conhecidas e alternativas ao 
petróleo russo.

Isso pode conduzir a uma 
eventual escassez do produ-
to nos mercados, fazendo 
com que o Brasil use suas 
reservas de petróleo, o que 
atualmente representa em 
um estoque regulador de 
50 dias, o que em condições 
normais seria o suficiente.

O que fica claro com todo 
esse cenário que se apre-
senta para o mercado inter-
nacional e para o mercado 
brasileiro, é que o Brasil 
precisa começar a investir 
além do aumento das suas 
reservas de petróleo, mas 
na sua capacidade de refino.

Em linhas gerais, teremos 
que esperar para ver, mas 
que estejamos de bolsos 
preparados.

(*) - É Engenheiro Químico e 
Especialista em Regulação e Mercado 

de Petróleo de Derivados.

Antonio Ticianeli (*)

D - Pintura Muralista
O Museu WEG de Ciência e Tecnologia divulgou o lançamento do edital 
para criação de uma obra de muralismo em grande formato nas pare-
des externas do Museu, na cidade de Jaraguá do Sul (SC). A temática 
do projeto é mostrar a evolução de uma fábrica até a alta tecnologia, 
envolvendo os temas de energias renováveis (solar, eólica, biomassa, 
hidrelétrica e resíduos sólidos urbanos), fazendo link com o passado, 
presente e futuro. A referência é: sustentabilidade, tecnologia e inovação, 
tendo o Museu WEG como ponto central para a construção de todo o 
desenvolvimento. A proposta selecionada receberá o valor total de R$ 
18.000,00 para custeio integral do artista selecionado. As inscrições 
acontecem por meio do preenchimento do formulário online (https://bit.
ly/3NzjEOY). Visitaa virtual no Museu WEG em: (https://www.museuweg.
net/tour-virtual/?lang=pt-br). 

E - Novidades em Tecnologia 
O desenvolvimento tecnológico é sempre oportuno e existe hoje para 
potencializar as capacidades humanas, seja em momentos de lazer ou 
para fazer negócios. De olho em trazer as novidades em tecnologia para 
o mercado brasileiro, o Digitalks Expo acontece nos dias 24 e 25 de 
agosto, no São Paulo Expo, e conta com a participação de referências 
da tecnologia no Brasil e no mundo. O evento contará também com a 
presença de CEOs e executivos de empresas altamente disruptivas 
tecnológicamente como Amazon, Adobe, Rappi, IBM, WeWork, Banco 
Inter, TikTok, Meta e muitas outras. Outras informações no site: (https://
digitalks.com.br/expo).

F - Inovação para Startups
O Parque Bondinho Pão de Açúcar se uniu à MSW Capital para criar 
um programa de inovação dedicado ao impulso de startups inovado-
ras nas áreas de turismo, entretenimento, mídia e sustentabilidade. 
O programa chamado 110 Ventures objetiva fortalecer o ecossistema 
brasileiro de empreendedorismo inovador e incentivar o uso da tec-
nologia para contribuir para uma melhor experiência aos turistas por 
toda América do Sul. O programa terá duração de quatro meses e as 
startups selecionadas terão acesso a espaço de co-working no Parque 
Bondinho Pão de Açúcar (Praia Vermelha, Rio de Janeiro), partici-
parão de workshops estratégicos, receberão mentoria de executivos 
e possibilidade de investimento ao final do período de aceleração. 
Inscrições no site: (https://www.mswcapital.com.br/fundos/110-ven-
tures-bondinho-pao-de-acucar).

A - Apoio à Cultura
Reconhecida pelo incentivo às artes cênicas e visuais em todo país, a 
Vivo amplia sua atuação apoiando também a dança, com o patrocínio 
ao Grupo Corpo. Fundado em 1975, em Belo Horizonte, consagrou-se 
como uma das mais relevantes companhias de dança contemporânea 
brasileira. Com um trabalho focado na brasilidade, ousadia e rigor 
estético, construiu um repertório importante, com apresentações 
realizadas nos cinco continentes. A companhia já tem temporadas 
confirmadas para São Paulo (agosto), Belo Horizonte (setembro e 
dezembro) e municípios do interior de Minas Gerais. A Vivo investe 
na cultura como elemento de transformação da sociedade, fomen-
tando patrocínios no âmbito das artes cênicas e visuais em todo o 
território nacional. 

B - Futuros Cientistas
A Ilum Escola de Ciência abriu as inscrições para o processo seletivo 
do curso superior de Ciência e Tecnologia. Com duração de três anos, 
em período integral, o curso é gratuito, tem a nota máxima do INEP 
e coloca em prática propostas e metodologias pedagógicas inovado-
ras para a formação de cientistas e pesquisadores conectados com a 
realidade da pesquisa científica e com os desafios do futuro. Sem fins 
lucrativos, a escola conta com financiamento do MEC. São 40 vagas e 
metade será destinada a estudantes que cursaram o Ensino Médio em 
escolas públicas. A escola oferece gratuitamente aos alunos moradia, 
alimentação, transporte, curso de inglês e um laptop para uso pessoal, 
com os softwares para as atividades acadêmicas instalados. Saiba mais: 
(https://ilum.cnpem.br/). 

C - Fibra de Vidro 
Alinhada ao propósito de buscar soluções sustentáveis e inovadoras 
para melhorar a rede, a TIM lançou em Salvador o primeiro biosite 
realizado com um compósito que utiliza fibras de vidro, carbono e 
aramida em sua matriz. A solução é uma criação exclusiva da ope-
radora, em parceria com o fabricante Comba Telecom, que ficou 
responsável pelo estudo de viabilidade dos materiais compósitos, 
fabricação e instalação da antena. A nova torre marca um impor-
tante avanço tecnológico, pois é mais leve e tem durabilidade maior 
em comparação com o modelo tradicional metálico, além de ser 
tão resistente quanto o aço, porém não suscetível à corrosão. O 
biosite, além de ampliar a qualidade da rede 4G, já possibilitando 
a instalação das antenas 5G.

G - Metrópole Digital
A Lenovo anuncia as obras de um novo centro de pesquisa e desenvolvimento 
voltado ao estudo da conexão 5G em parceria com o Instituto Metrópole 
Digital, no Metrópole Parque, dentro do campus da UFRN, em Natal. O es-
paço abrigará o quarto centro de pesquisas em 5G da companhia no mundo 
- os outros centros estão localizados na China, Estados Unidos e França, e 
deve ficar pronto em aproximadamente 18 meses. A Lenovo está investindo 
cerca de R$ 60 milhões nesse centro de pesquisa, que objetiva fortalecer o 
ecossistema e suportar o desenvolvimento de tecnologias a serem aplicadas 
nas mais variadas verticais da indústria. As expectativas despertam interesse 
não apenas para a comunidade acadêmica como também para a sociedade 
local, cujo acesso à internet 5G deverá ser disponibilizado a partir deste mês. 

H - Setor Imobiliário
Nos dias 22 e 23 de agosto, na sede do Secovi-SP, acontece a Convenção 
Secovi 2022, evento que vai congregar lideranças e profissionais do setor 
imobiliário, oferecer educação, networking e oportunidade de negócios, 
além de proporcionar um ambiente de atualização e formação para os 
participantes, integrando todos os agentes do setor imobiliário. É é o 
maior fórum de negócios e debates, celeiro de sugestões voltadas ao 
crescimento, ao aprimoramento das atividades imobiliárias. O encontro 
tem patrocínio de Atlas Schindler, Brain Inteligência Estratégica, Porto 
Seguro, Grupo Souza Lima; BTG Pactual; Ret Capital; Modulocker e 
Desentupidora Júpiter. Confira em: (https://convencaosecovi.com.br/).

I - Cooperativa Hollandeza 
Na última segunda-feira, 1º de agosto, a Frísia Cooperativa Agroindustrial 
completou 97 anos de história. Tudo começou em 1925, quando sete 
produtores fundaram a Sociedade Cooperativa Hollandeza de Laticínios. 
A ideia original, do que viria a ser a primeira cooperativa de produção 
do Paraná e a segunda do Brasil, era facilitar a transformação do leite 
em queijo e manteiga. 97 anos mais tarde, o trabalho dos pioneiros e o 
desenvolvimento cooperativo fizeram da região dos Campos Gerais a 
mais expressiva bacia leiteira do país atualmente. A Frísia é a cooperativa 
mais antiga do Paraná e segunda do Brasil. Os valores da cooperativa são 
(F)idelidade, (R)esponsabilidade, (I)ntercooperação, (S)ustentabilida-
de, (I)ntegridade e (A)titude (https://www.frisia.coop.br/).

J - Banco para Imigrantes 
Zero burocracia para abrir uma conta em mais de 15 países. Essa é a pro-
posta do Movepay, novo banco digital voltado para imigrantes, lançado na 
Irlanda pelo empresário Tiago Mascarenhas, CEO do Grupo SEDA – que 
inclui agência de intercâmbios no Brasil, uma escola de idiomas em Du-
blin, entre outros negócios. Além de desburocratizar diversos processos, 
o novo banco permite a criação de uma conta online antes mesmo que os 
viajantes saiam de suas casas. Considerado como o primeiro banco digital 
para imigrantes, o Movepay foi desenvolvido para ajudar todos aqueles que 
enfrentam uma dificuldade constante de quem se muda para o exterior: 
abrir uma conta bancária. Saiba mais: (https://movepay.eu/pt).
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Há nas empresas de 
menor porte uma 
percepção de melho-

ra da situação financeira, na 
comparação com o mesmo 
trimestre de anos anteriores. 

“Os empresários seguem 
otimistas e as perspectivas 
para a pequena indústria se-
guem em patamar positivo”, 
indica o documento da CNI 
ao informar que o “desem-
penho médio do trimestre” 
em 2022, para a pequena 
indústria, ficou em 47,4 pon-
tos. O resultado do segundo 
trimestre está acima do ano-
tado no primeiro trimestre 
de 2022 (45,5 pontos), bem 
como da média do segundo 
trimestre de 2021 (46,5 
pontos). Em junho, o índice 
de desempenho registrou 
47,5 pontos, uma alta de 4,8 
pontos na comparação com 
a média dos meses de junho 
para anos anteriores. 

A indicação de otimismo, 

Há preocupação com a falta ou o alto custo das matérias-primas 
que continua em alta para a pequena indústria.
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A projeção para o crescimento da economia brasileira este ano 
foi de 1,93% para 1,97%.
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Abertas as inscrições 
para bolsas do ProUni

Estão abertas as inscrições 
para a segunda edição de 2022 do 
Programa Universidade para To-
dos (ProUni). Os estudantes inte-
ressados em bolsas de estudos em 
instituições privadas de ensino 
superior têm até quinta-feira (4) 
para acessar o site (https://aces-
sounico.mec.gov.br/prouni) e se 
inscrever no programa. Podem 
participar estudantes interessa-
dos em bolsas de estudo parciais 
(50%) ou integrais (100%), em 
diversas universidades privadas, 
desde que tenham feito o Enem e 
atingido, no mínimo, a média de 
450 pontos em cada matéria do 
exame. Além disso, o estudante 
não pode ter zerado a prova de 
redação e nem ter participado 
como treineiro. O resultado com 
a lista dos candidatos pré-selecio-
nados será disponibilizado no site 
do programa e será constituído de 
duas chamadas, previstas para o 
dia 8 de agosto e 22 de agosto de 
2022. Uma das novidades desta 
edição é que a inscrição deverá 
ser feita por tipo de modalidade 
de concorrência, que são: ampla 
concorrência e ações afirmativas. 
Com isso, haverá uma ordem de 
prioridade para a classificação 
dos candidatos inscritos confor-
me cada modalidade escolhida 
(ABr).

Desempenho da pequena indústria 
melhora, mas matéria-prima preocupa
As micro e pequenas empresas brasileiras apresentaram bom desempenho no segundo trimestre de 
2022, mas estão preocupadas com a falta ou com o alto custo dos insumos usados como matéria-
prima, segundo levantamento divulgado ontem (1º) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)

sofrido redução nas assina-
lações para a transformação 
(-6,9 pontos percentuais) 
e para a extrativa e (-6,8 
pontos percentuais), o per-
centual aumentou para a 
indústria da construção 
(+5,4 pontos percentuais) 
no segundo trimestre de 
2022”, informa a pesquisa.

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial para a 
pequena indústria mostrou 
“confiança relativamente 
elevada e disseminada”, 
uma vez que, desde o início 
do ano, a confiança “segue 
oscilando acima da média 
histórica de 52,8 pontos 
em torno dos 57,0 pontos”, 
informou a CNI. Já o Índice 
de Perspectivas da pequena 
indústria apontou queda de 
0,9 ponto em julho de 2022, 
passando para 51,3 pontos. 
Este índice avalia as percep-
ções dos empresários para 
os próximos meses (ABr).

no entanto, vem acompa-
nhada de “preocupação com 
a falta ou o alto custo das 
matérias-primas que conti-
nua em alta para a pequena 
indústria”, que aponta esse 
problema como “desafio para 
as micro e pequenas indús-
trias brasileiras”. No segun-
do trimestre, a falta ou o alto 
custo da matéria-prima foi o 

“problema mais assinalado” 
com 51,8% das citações no 
ranking que abrange peque-
nas empresas dos setores 
extrativo, de transformação 
e de construção. 

“O problema [de falta ou 
alto custo da matéria-prima] 
continua em primeiro lugar 
para todos os segmentos 
industriais e, apesar de ter 

Mercado financeiro 
reduz projeção da inflação

da economia brasileira este 
ano de 1,93% para 1,97%. 
Para 2023, a expectativa 
para o PIB é de crescimento 
de 0,4%. Em 2024 e 2025, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 1,7% 
e 2%, respectivamente. A 
expectativa para a cotação 
do dólar manteve-se em R$ 
5,20 para o final deste ano. 
Para o fim de 2023, a previsão 
é de que a moeda americana 
também fique nesse mesmo 
patamar (ABr).

no ano, e 11,89%, em 12 meses.
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 13,25% ao ano 
pelo Copom. Para a próxima 
reunião do órgão, que acon-
tece hoje (2) e amanhã (3), o 
Copom já sinalizou que pode 
elevar a Selic em mais 0,5 ponto 
percentual.

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC elevaram 
a projeção para o crescimento 
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OpiniãO
Setor automotivo: começou 

ruim, mas com boas 
perspectivas para melhorar

Esse primeiro 
semestre de 2022 foi 
de causar arrepios 
em toda cadeia 
automotiva. 

Mais uma vez, quan-
do tudo parecia 
caminhar para um 

ano de recuperação mais 
sustentável, veio a terrível 
notícia da invasão da Ucrâ-
nia por tropas russas. Um 
desastre humanitário, social 
e econômico que as pessoas 
civilizadas não imaginavam 
que poderia se repetir neste 
Século bem nas bordas da 
Europa.

Com todo mundo se es-
forçando para se recuperar 
dos inúmeros problemas 
gerados pela Covid, veio, 
então, a barbárie retrógrada 
de uma guerra. Para o setor 
automotivo, fortemente glo-
balizado, as consequências 
foram terríveis. Os pro-
blemas logísticos, já ruins 
em função da pandemia, 
ficaram colapsados com o 
advento de uma guerra en-
tre duas nações de grande 
peso econômico em todo 
mundo.

Os preços das commodi-
ties, como esperado, foram 
às alturas. O barril de pe-
tróleo ultrapassou a marca 
dos 100 dólares e só agora, 
no segundo semestre, com 
receio de uma onda global 
de recessão, se estabilizou. 

Mas a alta tensão gerada 
por uma logística global 
sempre sujeita a problemas 
de todas as ordens mistura-
da com a compreensão de 
difícil solução entre os dois 
beligerantes países, reforça 
uma estratégia automotiva 
que já havia sido traçada 
com a pandemia: é preciso 
localizar mais componen-
tes e depender o menos 
possível das instabilidades 
externas.

Um exemplo bem emble-
mático está aqui mesmo no 
Brasil. Os consumidores 
entraram neste ano dispos-
tos a comprar carro zero 
quilômetro. O problema foi 
que a oferta não conseguiu 
atender a demanda. De 
acordo com a Anfavea, neste 
primeiro semestre aconte-
ceram mais de 20 paradas 
nas montadoras por conta 
da falta de peças. Muitas 
das quais, obviamente, im-
portadas.

A falta de oferta teve 

reflexo direto no recuo dos 
licenciamentos. Em junho 
eles totalizaram 178,1 mil 
unidades, queda de 4,8% 
em relação a maio e de 
2,4% sobre junho de 2021. 
Descontado o feriado pro-
longado de Corpus Christi, a 
média mensal de vendas se 
manteve em 8,5 mil unida-
des, mesmo valor de maio. 
No acumulado do semestre, 
a redução foi de 14,5%. 

Márcio de Lima Leite, pre-
sidente da Anfavea, disse 
que “esse é um fenômeno 
global, com números de 
queda muito semelhantes 
aos dos principais mercados 
do planeta”. A boa notícia do 
semestre foi e recuperação 
das exportações, a despeito 
da crise na Argentina. Gra-
ças ao aumento dos envios a 
países como Colômbia, Chi-
le, Peru, México e Uruguai, 
as montadoras exportaram 
246 mil unidades entre 
janeiro e junho deste ano, 
sendo 47,3 mil somente no 
mês passado, melhor resul-
tado mensal desde agosto 
de 2018. 

O crescimento sobre o 
primeiro semestre de 2021 
chegou a 23%. Em valores 
exportados, a alta já é de 
33,7%, em função dos em-
barques de autoveículos 
de maior valor agregado. 
Como a média mensal de 
licenciamentos subiu em 
maio e junho e levando-se 
em conta o bom momento 
dos veículos produzidos no 
Brasil nos mercados sul-
-americanos, as projeções 
para o segundo semestre 
são mais animadoras. 

Para a produção, a nova 
expectativa é de fechar o 
ano com 2.340 mil unidades, 
alta de 4,1% sobre 2021. Para 
vendas internas, espera-se 
chegar a 2.140 milhões de 
autoveículos licenciados, 
crescimento de 1% sobre o 
ano passado. Já a expectati-
va para exportação é de 460 
mil unidades embarcadas até 
o fim do ano, alta de 22,2% 
na comparação com 2021. 

Poderia, naturalmente, 
ser ainda melhor não fosse 
a elevação dos juros no 
Brasil aliada às restrições 
ao acesso de crédito que 
prejudicam aquele grupo de 
pessoas que busca veículos 
de entrada.

 
(*) - Formado em Engenharia, com 

pós em Administração e MBA 
em Gestão Fiscal e Tributária, é 

diretor responsável pelo segmento 
automotivo da Becomex. 

Marcos Gonzalez (*)

A Meta encontra  
mais obstáculos

A Federal Trade Commission (FTC) é o órgão do governo americano responsável pela manutenção do 
ambiente de livre competição.

Vivaldo José Breternitz (*)

A FTC acaba de entrar com uma 
ação judicial visando impedir 
que a Meta, empresa mãe do 

Facebook, adquira uma empresa de 
realidade virtual chamada Within.

Especificamente, a Meta está 
interessada no Supernatural, um 
aplicativo de fitness desenvolvido 
pela Within que utiliza realidade 
virtual – o Supernatural comporia 
o metaverso, que a Meta pretende 
criar. 

Segundo a FTC, a Meta diminuiria 
substancialmente a concorrência, 
podendo até   monopolizar o merca-
do de fitness baseado em realidade 
virtual, caso lhe se fosse permitido 
comprar a Within.

A Meta, por sua vez, disse que 
a ação acontece por razões espe-
culativas e ideológicas, estando a 
FTC enviando   uma mensagem 
assustadora a todos que desejam 
inovar nessa área; a empresa diz 
estar convencida que a concretiza-
ção do negócio será boa para todos 
os envolvidos.

Zuckerberg disse aos investidores 
que planeja controlar fortemente as 
despesas da Meta, reduzindo o cres-
cimento do número de funcionários 
(e provavelmente demitindo) nos 
próximos meses, esperando que a em-
presa faça mais com menos recursos.

Ao que parece, a Meta está mesmo 
vivendo um inferno astral.

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

Brasileiro de Internet das Coisas

A ação chega em um momento 
delicado para a Meta, que pela pri-
meira vez em sua história fechou 
um trimestre com queda de receita. 
Nesse mesmo período, a empresa   
gastou US$ 2,8 bilhões com o Reality 
Labs, sua divisão de tecnologia do 
metaverso, tendo seu chefe, Mark 
Zuckerberg, dito recentemente a   
investidores que acredita que a di-
visão continuará gerando prejuízos 
num período que estima ser de três 
a cinco anos.

jimfeng_CANVA

Inovação e Segurança: como ter processos modernos e seguros?
Se por um lado o Comércio Exterior 

está passando por mudanças profun-
das, com muitas iniciativas conduzidas 
pelas autoridades responsáveis, é de 
suma importância que importadoras 
e exportadoras também se movimen-
tem, para que todas essas ações pro-
voquem os efeitos desejados. Entre 
as demandas que retomam a atenção 
de empresas da área, a segurança é, 
sem dúvida, um dos tópicos com alto 
caráter prioritário. 

 
Não por acaso, afinal, sem um am-

biente seguro, com procedimentos 
resguardados por ferramentas confiá-
veis, de nada adiantará apresentar um 
bom nível de produtividade, devido 
ao risco elevado de situações prejudi-
ciais para a companhia. Isso implica, 
de forma direta, na maneira como a 
organização lida com seus dados.

 
Levando o contexto do Comex à 

risca, o volume operacional apenas 
potencializa a urgência por mais con-
formidade. Aqui, a margem para falhas 
e ruídos é enxuta, e todo detalhe faz 
diferença para a resolução adequada 
dos processos executados. Portanto, 
fica exposta a relevância de se pensar 
na tecnologia como uma oportunida-
de de reverter quadros fragilizados, 
tornando a segurança um elemento 
comum dentro do dia a dia corporativo.

de decisão, atribuindo confiança e 
tranquilidade para os colaboradores.

 
Fomentando a segurança  
a nível cultural

De fato, a modernização é um caminho 
sem volta para empresas do setor. E todo 
esse prestígio é justificado na prática. As 
demandas existem e não deixarão de 
evoluir, considerando o número elevado 
de atualizações aplicadas pelo Governo 
Federal. O modo viável e mais vantajoso 
para absorver programas inovadores 
é com o suporte de uma plataforma 
consolidada. Olhando para o Comércio 
Exterior no Brasil e ao redor do mun-
do, é possível afirmar que eficiência e 
segurança são condições que andam de 
mãos dadas. Ambas são indispensáveis. 

 
Por isso, concluindo o artigo, 

enfatizo a grande oportunidade de 
se aproveitar a automatização para 
introduzir pilares de conformidade 
no âmbito cultural, incluindo o fator 
humano nessa equação. Com proces-
sos modernos, seguros e orientados à 
inovação, a empresa terá benefícios 
exclusivos à era 4.0, reunindo os re-
quisitos necessários para se destacar 
entre seus concorrentes e alcançar 
novos ares de competitividade. 

 
(Fonte: Renato Figueiredo é Diretor  

Comercial na eCOMEX NSI)

Inovação reformula fluxo  
de dados

Ao optar pela implementação de um 
software completo e reconhecido por 
sua amplitude, o gestor, junto de suas 
equipes de colaboradores, deve espe-
rar por contribuições que vão além do 
aspecto processual. Nesse cenário de 
inovação, todas as informações movi-
mentadas serão armazenadas em um 
sistema intuitivo, acessível, integrado 
e, principalmente, seguro.

 
Por meio da automatização, operações 

rotineiras de Comércio Exterior serão 
mais eficientes, ágeis e flexíveis, acom-
panhando um dinamismo que só tende a 
crescer no segmento. Em contrapartida 
a modelos manuais, os dados permane-
cerão resguardados pela assertividade 
tecnológica, eximindo a participação hu-
mana que por sua vez poderá centralizar 
as atenções em atividades subjetivas e 
estratégicas – que, inclusive, os valori-
zarão enquanto profissionais do Comex. 

 
Do pedido de compras, passando por 

todas as engrenagens e chegando ao re-
cebimento da mercadoria no destino, a 
tecnologia pode e deve moldar a gestão 
em sua totalidade, sem ofuscar o pro-
tagonismo das pessoas. Pelo contrário, 
essas informações refinadas poderão 
servir de parâmetro para a tomada 

News@TI
máximo as oportunidades de vendas e de fidelização de clientes, é 
importante que os varejistas definam suas estratégias e se preparem 
com meses de antecedência. O Grupo FCamara, ecossistema de 
tecnologia e inovação que potencializa a transformação dos negó-
cios, está preparando conteúdos exclusivos e gratuitos em vídeo 
para quem quer ter bons resultados com a Black Friday. Serão em 
média 6 vídeos, sendo publicados uma vez por semana, que conta-
rão com a participação de executivos da empresa. O primeiro foi 
ao ar no dia 19 de julho, com o diretor de varejo Gustavo Pisani, 
e, o segundo, no dia 28, com a participação de Gabi Montini, head 
de estratégia no Grupo FCamara (https://blog.fcamara.com.br/
black-friday-dicas-ecommerce/?utm_campaign=esquenta_black_fri-
day_-_episodio_1&utm_medium=email&utm_source=RD+Station).

Inscrições para Programa de Estágio

@O Santander Brasil abre as inscrições para seu segundo Programa 
de Estágio de 2022, que oferece vagas em diversas áreas, principal-

mente em seus centros administrativos na Vila Olimpia, Santo Amaro 
e Interlagos, ambos localizados em São Paulo (SP), além de vagas em 
outras regiões do Sudeste. Os estudantes devem estar matriculados 
em curso de graduação e tecnólogo, a partir do segundo semestre e 
terem disponibilidade de estagiar por 6 horas. As inscrições podem 
ser feitas até 02/09 pelo link https://bit.ly/SantanderIP.

Líder de mercado para plataformas de 
Customer Experience no Aspire Leaderboard

@A solução OpenText Experience Platform for Communications, da 
OpenText™, foi reconhecida como Líder no Aspire Leaderboard™ 

2022 para Communications Experience Platform (CXP). Além disso, 
o produto de gerenciamento de comunicações com o cliente (CCM) 
OpenText Exstream foi nomeado líder no AnyPrem CCM Software. 
Este é o quinto ano em que a OpenText é nomeada líder no Aspire 
Leaderboard. “Inovar em soluções que evoluem intrinsecamente com 
o gerenciamento de comunicações com o cliente (CCM) não só atende 
a uma necessidade mais ampla de gerenciamento dessa experiência, 
como fornece informações holísticas e altamente personalizadas para os 
usuários, de acordo com as demandas de mercado de hoje. O mercado de 
gerenciamento de comunicações com o cliente está mudando e vemos 
que há uma necessidade crescente de personalização para impulsionar 
experiências digitais em escala”, reforçou Sandy Ono, vice-presidente 
executiva de marketing da OpenText (www.opentext.com.br).

Esquenta Black Friday: Grupo FCamara lança 
websérie para ajudar varejistas

@A Black Friday é um dos eventos mais aguardados do ano pelo 
varejo físico e pelo comércio eletrônico. Para aproveitar ao 

ricardosouza@netjen.com.br
ESG é destaque com programação exclusiva 

no FEBRABAN TECH 2022
Os avanços do setor ban-

cário nas áreas de cidadania 
financeira, agenda climática, 
diversidade, equidade e go-
vernança serão temas-chave 
do FEBRABAN TECH 2022, 
maior evento de tecnologia 
e inovação do setor finan-
ceiro da América Latina, que 
acontece de 9 a 11 de agosto 
na Bienal de São Paulo, no 
Parque do Ibirapuera. As boas 
práticas ambientais, sociais e 
de governança (na sigla em in-
glês, ESG, Environmental, 
Social and Governance) se-
rão abordadas em três painéis 
no primeiro dia do evento. 

Os investimentos constan-
tes em tecnologia ao longo 
das últimas décadas abriram 

caminho para o protagonismo 
do setor bancário na acelera-
ção digital e, consequente-
mente, no avanço da inclusão 
financeira do Brasil. Mas essa 
não é uma iniciativa isolada, 
e, na esteira desses avanços, 
o setor demonstra fortaleci-
mento dos índices ESG. As 
inscrições para o FEBRABAN 
TECH estão abertas no site 
do evento: FEBRABAN TECH 
2022. Na página, você tam-
bém encontra a programação 
completa e a lista de todos 
os palestrantes confirmados, 
além das novidades da agenda 
(https://febrabantech.com/
evento/febrabantech2022?t
ag=629e9aacb77b05e78bfc
9b55).
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Principais 
auditorias 
relacionadas a 
finanças

A realização de au-
ditorias é um pro-
cesso importante 

para auditores e audi-
tados. Ambos os lados 
devem se preparar para 
detectar potenciais não-
conformidades – ou fa-
lhas – no controle interno 
para corrigi-las, além de 
confirmar o alinhamento 
dos procedimentos da 
empresa.

São muitos os tipos de 
auditoria que um progra-
ma de compliance deve 
prever em seu calendá-
rio. Geralmente, uma 
empresa pode estabele-
cer auditorias internas 
para anteceder e prepa-
rar os setores para uma 
auditoria externa. Nesta 
primeira parte, separo 
os tipos mais frequentes 
relacionados às finanças.

Sem dúvida, a audi
toria contábil está 
presente nos progra-
mas de compliance da 
maioria dos escritórios, 
até porque é obrigatória 
para empresas de grande 
porte, de acordo com a 
Lei 11.638/2007. Ela se 
faz com exames de do-
cumentos, registros e de-
monstrações contábeis, 
e visa descobrir erros 
ou fraudes que atentem 
contra o patrimônio da 
companhia ou contra as 
obrigações públicas.

A auditoria contábil 
deve se basear também 
em fatos não documenta-
dos, principalmente para 
a apuração de tentativas 
de encobrir não-confor-
midades, como omissão 
de receita, falhas em re-
gistros contábeis, inade-
quação quanto a padrões 
fiscais etc.

Dessa forma, quando 
a veracidade contábil 
é aferida, tem-se uma 
visão mais fiel da saúde 
financeira e patrimonial 
da empresa, realidade 
fundamental para a con-
tinuidade do negócio.

Já a auditoria de 
tesouraria foca justa-
mente no fluxo de en-
trada e saída de recursos 
financeiros. Não se trata 
de opinar sobre as esco-
lhas discricionárias da 
direção ou do conselho, 
mas averiguar se as mo-
vimentações foram feitas 
de forma proba.

Na auditoria de te-
souraria, são analisados 
recibos, notas fiscais e 
livros, conferindo datas 
de entrada e saída, pa-
gamentos a fornecedo-
res, enfim, o necessário 
para rastrear os fluxos 
monetários e comprovar 
a lisura deles.

Finalmente, na audi
toria de derivativos, 
são investigados títulos 
financeiros cujos preços 
derivam do preço de 
mercado de outro ativo, 
real ou financeiro. Os 
derivativos mais comuns 
são contratos a termo, fu-
turos, de opções e swaps.

Por se tratar de mo-
dalidades de alta es-
pecificidade, auditar 
derivativos é complexo, 
e requer conhecimento 
e experiência por parte 
do auditor. Sendo assim, 
a auditoria torna-se mais 
onerosa, pois é executa-
da a contento por poucas 
pessoas.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é CEO da Bi2 Partners, 
reconhecida pela expertise e reputação 

de seus profissionais nas áreas de 
investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativas, conformidade com 
leis nacionais e internacionais de 

combate à corrupção, antissuborno e 
antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte a litígios, entre outros serviços 
de primeira importância em mercados 

emergentes.

Apesar de movimentar mais de R$ 
10 bilhões de faturamento em 
2021, de acordo com a Cupono-

mia, site brasileiro que reúne ofertas e 
cupons de descontos e cashback para 
compras no e-commerce, a estratégia 
para fidelizar clientes ainda gera dúvi-
das sobre sua aplicabilidade e regras.

Por isso, Eduardo Esparza, vice-pre-
sidente geral da Tenerity na Espanha 
e Brasil, multinacional especialista 
em fidelidade lucrativa, levantou as 
principais dúvidas dos consumidores 
e empresas, e desmistificou mitos da 
prática. Confira.
 1) Qual a diferença entre cash

back e desconto?  “Cashback 
é uma palavra em inglês, que 
significa “Dinheiro de Volta”. 
Sabendo disto, interpreta-se que 
é um dinheiro que o consumidor 
recebe de volta ao comprar algum 
produto ou serviço, posterior 
ao pagamento integral cobrado 
pela empresa. Quando o valor do 
produto ou serviço é reduzido no 
momento do pagamento, é um 
desconto. 

 2) Quais são os tipos de cash
back?  O que difere o cashback 
oferecido por cada empresa é a 
forma em que ele é devolvido 
ao consumidor. São diversos 
meios de devolver o valor: em 
uma conta digital ativa em que 

Cashback é uma palavra em inglês, que significa 
“Dinheiro de Volta”.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2016
1. Data, Hora e Local: no dia 29 de abril de 2016, às 10:00 horas, na sede da sociedade, localizada na Cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Diogo de Faria, nº 775, conjunto 121, Vila Clementino, CEP: 04.037.003 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404/76, em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas e Lista de Presença de Acionistas anexa. 3. Mesa: Reginal-
do Dutra, como Presidente; e, Wagner Narde, como Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) apreciar as contas apresenta-
das pelos administradores da Companhia, relativas aos exercícios sociais referente ao período de 01 de janeiro de 
2015 a 31 de dezembro 2015; (ii) deliberar e examinar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado econô-
mico e as demonstrações contábeis e econômico-fi nanceiras relativos aos exercícios sociais referente aos períodos 
de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, 
os acionistas representando a totalidade das ações representativas do capital social da Companhia aprovaram as 
seguintes deliberações: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130 
e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovar as contas apresentadas pelos administradores e as demonstra-
ções fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, quando a Companhia ain-
da assumia o tipo societário de sociedade empresária limitada, sob a denominação de Vindi Tecnologia e Mar-
keting Ltda - EPP, cujas cópias, aprovadas e rubricadas, fi cam arquivadas na sede da Companhia, na forma do 
Anexo 5.2, as quais os acionistas declaram expressamente ter tido acesso anteriormente à realização desta assem-
bleia; 5.3. Aprovar o balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício social iniciado em 1 de 
janeiro de 2015 e encerrado em 31 de dezembro de 2015, sem qualquer ressalva. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi devida-
mente assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Reginaldo Dutra, Presidente; Wagner Narde, Secretário; 
Acionistas Presentes: Reginaldo Dutra; Wagner Narde; Luis Filipe Figueiredo do Couto; Rodrigo Dantas Santos; 
Adriano Maneira Goulart, Escola de Natação e Ginástica Bioswim Ltda., neste ato representada por Edgard Gomes 
Corona; e Fundo de Investimento em Participações Criatec II, neste ato representado por Bozano Venture Partners 
Ltda., representada por Jaime Cardoso Danvila e Jonas de Miranda Gomes. São Paulo, 29 de abril de 2016. “Confe-
re com a ata original lavrada em livro próprio. Mesa: Reginaldo Dutra - Presidente e Wagner Narde - Secretá-
rio. JUCESP nº 299.198/16-9 em 06.07.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF Nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Setembro de 2017
1. Data, Hora e Local: No dia 01 de setembro de 2017, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e 
Marketing S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Diogo de Faria, nº 775, conjunto 
121, Vila Clementino, CEP: 04.037-003 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas titulares de ações representando a 
totalidade do capital social total e votante da Companhia, conforme verifi cado no livro de presença de acionistas. 3. 
Convocação e Publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, parágrafo 
49, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. Ata da 
Assembleia: Em forma de extrato sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e aprovado 
pelos acionistas. 5. Mesa: Rodrigo Dantas Santos, como Presidente; e Wagner Narde, como Secretário. 6. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de novas ações ordinárias 
nominativas, todas sem valor nominal; (ii) consolidação do estatuto social da Companhia. 7. Deliberações: Os 
acionistas por unanimidade e sem restrições, deliberam: 7.1. Aumento do capital social da Companhia: 7.1.1. 
Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão, por 
parte da Companhia, de 327.903 (trezentas e vinte e sete mil novecentas e três) novas ações ordinárias com direito a 
voto, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 16,88 (dezesseis reais e oitenta 
e oito centavos) cada, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei 6.404/1976, sendo que, do preço total de emissão 
de R$ 5.535.008,64 (cinco milhões quinhentos e trinta e cinco mil e oito reais e sessenta e quatro centavos), R$ 
327.903,00 (trezentos e vinte sete mil novecentos e três reais) serão alocados para a conta de capital social da 
Companhia, e os R$ 5.207.105,64 (cinco milhões duzentos e sete mil e cento e cinco reais e sessenta e quatro 
centavos) restantes serão contabilizados em conta de reserva de ágio na subscrição de ações. 7.1.2. As ações ora 
emitidas são totalmente subscritas nesta data e serão integralizadas no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias contados 
do protocolo da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em moeda corrente nacional, em 1 
(uma) única parcela, mediante crédito na conta bancária de titularidade da Companhia mantida junto ao Banco Itaú 
S.A, Agência: 0445, Conta Corrente: 37927-4, pelo acionista Fundo de Investimento em Participação Criatec II 
(“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.153.763/0001-09, neste ato representado por sua gestora, Bozano 
Venture Partners Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.259.317/0001-11, com sede na Capital 
do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201- parte, CEP: 22440-032, neste ato 
representada por seus administradores Fernando Wagner Serpa Vieira da Silva, brasileiro, convivente em união estável, 
matemático, portador da carteira de identidade nº 090723420, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 
025.846.297-39 e Jonas de Miranda Gomes, brasileiro, casado, matemático, portador da carteira de identidade nº 
07591313-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.092.164-00, ambos domiciliados na capital do 
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, parte, CEP: 22440-032, nos termos do Boletim 
de Subscrição que integra o presente na forma do Anexo I. Os demais acionistas renunciam expressamente ao direito 
de preferência para subscreverem as novas ações, na proporção de suas respectivas participações no capital social, 
observadas as disposições da Lei 6.404/76, do Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia. 7.1.3. Em razão do aumento de capital ora deliberado, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 
1.394.976,00 (um milhão trezentos e noventa e quatro mil e novecentos e setenta e seis reais), representado por 
1.394.976 (um milhão trezentas e noventa e quatro mil e novecentas e setenta e seis) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal. 7.1.4. Para refl etir as deliberações aprovadas, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a 
vigorar a partir da presente data com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 1.394.976,00 (um 
milhão trezentos e noventa e quatro mil e novecentos e setenta e seis reais), totalmente subscrito e parcialmente 
integralizado, representado por 1.394.976 (um milhão trezentas e noventa e quatro mil e novecentas e setenta e seis) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º. As ações da Companhia serão integralizadas nos 
termos do boletim de subscrição. Parágrafo 2º. As ações são indivisíveis perante a Companhia, que não reconhecerá 
mais que um proprietário para cada unidade. Parágrafo 3º. A propriedade das ações será comprovada pela devida 
inscrição do nome do titular no Livro de Registro de Ações Nominativas. Parágrafo 4º. Cada ação ordinária dará a 
seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 5º. Fica vedada a emissão pela 
Companhia de partes benefi ciárias, bem como a existência destes títulos em circulação. Parágrafo 6º. Na ocasião de 
aumento do capital social da Companhia, os acionistas terão direito de preferência para subscreverem as novas ações, 
na proporção de suas respectivas participações no capital social, observadas as disposições da Lei 6.404/76 e do 
Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia (“Acordo de Acionistas”). Parágrafo 7º. No caso de abertura 
de seu capital, a Companhia deverá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de 
mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa 
previstos nos incisos I à IV do §4º do artigo 2º da Instrução CVM 391.” 7.2. Consolidação do Estatuto Social da 
Companhia: 7.2.1. Tendo em vista as deliberações aprovadas acima, os acionistas titulares de ações representando 
a totalidade do capital social votante da Companhia decidem, por unanimidade e sem ressalvas, consolidar o novo 
Estatuto Social da Companhia, o qual passar a vigorar na forma do Anexo II (que se encontram à disposição na sede 
social). 8. Encerramento: Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada pelos acionistas 
presentes. 9. Acionistas: Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Luis Filipe Figueiredo do Couto, Rodrigo Dantas Santos, 
Escola de Natação e Ginástica Bioswim Ltda. e Fundo de Investimento em Participações Criatec II, conforme lista de 
presença de acionistas que integra a presente ata na forma do Anexo III. A presente é cópia fi el de ata lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 01 de setembro de 2017. Mesa: Rodrigo Dantas Santos - Presidente, Wagner Narde - 
Secretário. JUCESP nº 414.941/17-2 em 13.09.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ Nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017
Data, Hora e Local: Aos 28 dias de abril de 2017, às 10h00, na sede da VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A., na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Diogo de Faria, nº 775, conjunto 121, Vila Clementino, CEP 04.037-
003 (“Companhia”). Presenças: Presente os aconistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme consta do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Reginaldo Dutra, como Presidente; e Wagner Narde, 
como Secretário. Convocação: Dispensadas as formalidade de convocação em razão da presença de acionistas re-
presentando a totalidade do capital social, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404/76. 
Ordem do dia: Em Assembleia Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as de-
monstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a distribuição de dividendos 
entres os acionistas; e (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; em Assembleia Extraor-
dinária: (i) autorizar a Companhia e aprovar as contas dos administradores de suas controladas referentes aos exer-
cícios sociais anteriores; (ii) deliberar sobre a aprovação do Planejamento Orçamentária dos anos de 2017 e 2018; e 
(iii) aprovar remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social do ano de 2017. De-
liberações: Os acionistas deliberarm sobre as matérias da ordem do dia e, por unanimidade e sem ressalvas, resol-
veram o quanto segue: Em Assembleia Ordinária, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Após apresentadas 
aos presentes as contas de administração e demonstrações fi nanceiras do exercício social em 31 de dezembro de 
2016, cuja publicação foi realizada no Diário Ofi cial de São Paulo e no Jornal de grande circulação “Empresas e Ne-
gócios” em 26 de abril de 2017, os acionistas as aprovaram, sem ressalvas, conforme documentos constantes do Ane-
xo I. (ii) Em virtude da inexistência de lucro líquido no exercício social encerrado de 31 de dezembro de 2016, os acio-
nistas acataram a indicação do Presidente de mesa, conforme demonstrações fi nanceiras aprovadas, de que não há 
lucros ou dividendos a serem distribuídos ou destinados. (iii) Os acionistas reelegeram todos os atuais membros do 
Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, 
conforme indicado a seguir: (I) O Sr. Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 28.311.516-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na 
Rua Colônia da Glória nº 657, apto 71, Vila Mariana, Ciddade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04113-001, para 
o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme Termo de Posse que integra a presen-
te ata como Anexo II; (II) O Sr. Rodrigo Gasparini Comazetto, brasileiro, casado, administrador de empresas, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 33.087.730-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.292.358-18, residente e 
domiciliado na Avenida dos Imarés, nº 317, apto. 13, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.085-000, para 
o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme Termo de Posse que integra a presente 
ata como Anexo III; e (III) o Sr. Luis Filipe Figueiredo do Couto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédu-
la de Identidade RG nº 24.325.380-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 267.275.538-82, residente e domiciliado 
na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Colônia da Glória, nº 657, apto. 71, CEP 04113-001, para o cargo de mem-
bro do Conselho de Administração, conforme Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo IV. Estando to-
dos presentes, declararam os membros do Conselho de Administração reeleitos, sob as penas da lei, que não estão 
incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedí-los de exercer ativida-
des mercantis ou a administração de sociedades empresariais e, em seguida, foram imediatamente reconduzidos aos 
seus cargos, conforme assinaturas dos respectivos termos de posse lavrados no livro competente. Os Acionistas apro-
veitaram para ratifi car os atos praticados pelos membros do Conselho de Administração ora reeleitos, desde a data 
de fi m do prazo do mandato anterior até a presente data. Os acionistas esclareceram que não houve requerimento 
para a instalação do Conselho Fiscal, portanto, não houve eleição de seus membros. Em Assembleia Extraordinária, 
foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Os acionstas autorizam a Companhia a aprovar as contas dos adminis-
tradores de suas controladas, nas respectivas reuniões ou assembleias gerais ordinárias, referentes aos exercícios so-
ciais anteriores, nos termos da legislação societária aplicável. (ii) Os acionistas aprovaram os planejamentos orça-
mentários da Companhia para os anos de 2017 e 2018, conforme documentos arquivados na sede da Companhia. 
(iii) Os acionistas aprovaram a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social do 
ano de 2017, no montante total de até R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a ser partilhado entre os membros da 
administração da forma a ser convencionada futuramente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Acionistas: Luis Filipe Figueiredo do Couto, Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Rodrigo Dantas Santos, 
Escola de Natação e Ginástica Bioswim Ltda. e Fundo de Investimento em Participações Criatec II, representado por 
sua gestora Bozano Venture Partners Ltda., neste ato representada por Jonas de Miranda Gomes e Jaime Cardoso 
Danvila, conforme LIsta de Presença de Acionistas que integra a presente ata como Anexo V. “A presente é cópia fi el 
da ata lavrada em livro próprio”. Mesa da Assembleia: Reginaldo Dutra - Presidente; Wagner Narde - Secretá-
rio. JUCESP nº 297.950/17-4 em 03.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Mitos e Verdades do cashback: 
o que é e como funciona

Cashback é um termo que vem se tornando muito popular, principalmente, entre os consumidores de 
e-commerce

 4) Quais cuidados o 
cliente deve tomar 
com os programas 
de cashback?  Para 
todo e qualquer servi-
ço oferecido durante 
uma compra, prin-
cipalmente online, é 
estar ciente de todas as 
regras que envolvem o 
benefício. 

Quando nos cadastramos 
em algum programa de 
cashback, o mais importante 
é ler os termos e condições 
que a empresa deve forne-
cer no passo anterior a se 
cadastrar, para que você 
tenha ciência de todas as 
informações e regras desse 
programa. 

Além disso, é muito impor-
tante ser muito cauteloso e 
não gastar mais do que deve 
somente porque vai receber 
um valor alto de volta. Faça 
as contas e veja se comprar 
determinado produto ou 
serviço faz sentido para 
sua situação financeira e se 
é um bom negócio naquele 
momento. - Fonte e outras 
informações, acesse: (ht-
tps://www.tenerity.com/br).
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o banco disponibiliza esse benefício para 
seus clientes usufruírem. 

  Em uma carteira digital do programa de be-
nefícios que oferece o cashback; no cartão 
de crédito de acordo com a utilização do 
consumidor; e por transferência na conta 
corrente cadastrada pelo consumidor no 
portal do programa de benefícios.

 3) Qual o interesse das empresas ao dis
ponibilizar o cashback?  A resposta é 
simples: atrair e fidelizar o consumidor. 
Segundo a pesquisa ‘Panorama Mobile Time 
e Opinion Box’, 42% dos consumidores 
móveis do Brasil consideram o cashback a 
melhor funcionalidade em um aplicativo. 

  Além disso, uma pesquisa da ‘Global Cash-
back Report 2020’ revela que as promoções 
de cashback geram um aumento de três a 
quatro vezes na taxa de conversão e elevam 
o valor do pedido em 46%.
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Muitos apostam no preço 
como principal determinan-
te, outros justificam que a 
qualidade é primordial. Há 
os que preferem comprar 
de marcas grandes e os que 
adoram as novidades que 
despontam no mercado, mas 
uma coisa é certa: o feedback 
negativo pode abalar qual-
quer veredito. 

Entender o que move a 
decisão de compra pode 
parecer muito abrangente, 
principalmente pela ótica 
empresarial, que busca 
investir em profissionais, 
campanhas e conhecimentos 
visando aumentar o enga-
jamento e a fidelização do 
público. Mais do que uma 
opinião positiva, a marca 
deve ser capaz de criar vín-
culos e laços afetivos com 
seus clientes, conquistando 
sua admiração, desejo e 
respeito.

Com o objetivo de criar 
ações e estratégias mais as-
sertivas para o público-alvo 
de uma marca, o Neuro-
marketing é um campo de 
estudo que une a Neurociên-
cia ao marketing e que busca 
compreender e estudar as 
razões que influenciam o 
comportamento de compra 
dos consumidores. 

“Com ele, é possível en-
tender o que leva o consu-
midor a adquirir um produto 
ou optar por determinado 
serviço, ajudando a marca 
a encontrar as melhores 
formas de se comunicar com 
o seu público, ganhando sua 
confiança e apreço”, explica 

As técnicas visam agregar valor aos produtos, serviços e 
empresas, sobretudo na relação entre o cliente e a marca.
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A importância do Neuromarketing 
na experiência do consumidor
Qual é o fator decisivo que leva um consumidor a adquirir determinado produto ou serviço?

experiências qualificativas 
para o consumidor. “Quando 
entendemos o inconsciente 
por trás da compra e o que 
move a decisão final do con-
sumidor, é possível detectar 
e satisfazer as necessidades 
de ambas as partes, tanto 
da marca como do cliente”, 
discorre a CEO da Lille. 

Segundo ela, a estratégia 
pode ser colocada em prá-
tica no desenvolvimento 
de produtos, embalagens, 
rótulos, propagandas de 
cunho emocional e, até mes-
mo, na experiência em lojas 
físicas. “Ao entrar em um es-
tabelecimento, estimular os 
sentidos como tato, olfato, 
paladar e audição também 
são mecanismos que podem 
cativar e diferenciar uma 
experiência”, complemen-
ta. É importante enfatizar 
que o Neuromarketing não 
é em uma ciência exata, 
onde qualquer produto ou 
serviço é empurrado para 
o público por meio dessas 
estratégias. 

“Existe uma diferença 
entre persuasão e manipu-
lação. Por isso, é importante 
esclarecer que as técnicas 
que são capazes de conec-
tar a marca ao inconsciente 
de um possível comprador 
não são suficientes e nem 
recomendadas para serem 
aplicadas visando que o 
mesmo compre um produ-
to ruim, acreditando que 
ele seja de boa qualidade”, 
finaliza. - Fonte e outras 
informações: (www.lilleco-
municacao.com.br).

Tatiana Garcia, especialista 
em Neurociências aplica-
das ao marketing e CEO da 
Lille Comunicação, agência 
especializada em marketing 
inclusivo. 

Visando entender a deci-
são de compra através do 
subconsciente do consumi-
dor, essa ciência tem como 
base o processamento das 
informações dadas pelo 
cérebro por meio do impac-
to emocional gerado pela 
apresentação de produtos, 
campanhas e ações, visando 
produzir estratégias mais 
direcionadas e personaliza-
das. O objetivo do estudo é 
detectar e satisfazer as ne-
cessidades de todas as partes 
envolvidas, tanto a marca 
como o público. As técnicas 
são utilizadas para facilitar a 
utilização de estratégias que 
visam agregar valor aos pro-
dutos, serviços e empresas, 
sobretudo na relação entre 
o cliente e a marca. 

As principais ferramentas 
de aplicação do Neuro-
marketing envolvem gati-
lhos mentais de mensagens 
persuasivas, storytelling na 
criação de conteúdo, utiliza-
ção da psicologia das cores 
para embalagens e anúncios, 
dentre outros atributos.  
“Além dessas qualidades, 
o processo não demanda 
grandes investimentos e 
pode ser aplicado, na prática, 
de várias formas, como, por 
exemplo, uma publicação no 
Instagram, onde o design e o 
texto são pensados estrate-
gicamente para estimular o 
cérebro a captar a mensagem 
de forma positiva e atrativa”, 
revela. 

As ferramentas utilizadas 
no Neuromarketing con-
tribuem para a criação de 
campanhas mais assertivas 
para o público-alvo de deter-
minada marca, melhorando 
o direcionamento da men-
sagem e proporcionando 

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

IGOR MARCELINO GARCIA, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, 
nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/301.FLS.252-ITAQUERA/SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(14/06/1996), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 29, CEP 08290-440, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Batista Garcia e de Doralice 
Aparecida Marcelino Garcia. DANIELA FERREIRA BATISTA, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/326.FLS.239-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e oito (25/11/1998), 
residente e domiciliada Rua Toreiros, 186, CEP 08270-130, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Davi Ferreira Batista e de Vera Lucia Ferreira dos Santos 
Batista.

LUCAS SOARES CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de projetos, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/199.FLS.218-JARDIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e oito (30/07/1998), resi-
dente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 1072, apto 43-B, CEP 08255-
210, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson 
Lima Cavalcante e de Siméia Soares da Silva Cavalcante. MYLLENA MATOS PEREI-
RA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/317.FLS.
074-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e 
noventa e oito (27/07/1998), residente e domiciliada Rua Oliveira Brandão, 67, CEP 
08253-350, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Pereira Neto e de Eloá Clares de Matos das Flores.

RAFAEL VINÍCIUS SOUZA BASTOS, estado civil solteiro, profissão administrador de 
linha de produção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/372.FLS.253-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de abril de dois mil (08/04/2000), residente e domiciliado Rua Dou-
tor José Nigro, 21, casa 03, CEP 08210-710, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Carlos Eduardo Alves Bastos e de Fernanda de Souza Santana. GRACIELLI 
NICÁCIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão agente de atendimento, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/379.FLS.274 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de agosto de dois mil (02/08/2000), residente e domiciliada Rua Doutor José Nigro, 21, 
casa 03, CEP 08210-710, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano 
Silva Filho e de Cristiane Nicacio da Silva.

ERICK FERNANDO PIFANELI BATISTA, estado civil solteiro, profissão profissional de 
marketing, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/066.FLS.256-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e nove (10/06/1999), re-
sidente e domiciliado Rua Patrícia Galvão, 159, CEP: 08420320, Jardim Helena, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Fernando Batista e de Debora Cristine Pimentel Pifane-
li. RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão bibliotecária, nascida 
no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.276-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e oito (04/11/1998), 
residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 227, CEP: 08215460, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Adelcino de Oliveira Filho e de Isabel Cristina Pereira da Silva de 
Oliveira.

TIAGO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão almoxarife, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e oi-
tenta e dois (17/04/1982), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 211, casa 03, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Ferreira da Silva. ADRIELE MARIA ALVES 
DEMÉSIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Princesa Isa-
bel, Estado da Paraíba (CN:LV-A 03,FLS.149-SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB), Princesa 
Isabel, PB no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e nove (28/07/1989), 
residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 211, casa 03, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ednalvo Alves de Moura e de Maria Sônia Demésio Alves.

CRISTIANO ALVES DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/059.FLS.056-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (18/12/1981), residente e do-
miciliado Rua Damásio Pinto, 1484, casa 02, CEP: 08246063, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vandeci Alves de Farias. CAMILA COUTO 
FERNANDES, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/162.FLS.052-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e noventa e sete (12/05/1997), residente e domiciliada Rua 
Damásio Pinto, 1484, casa 02, CEP: 08246063, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cesar Brito Fernandes e de Roberta Gomes Couto.

RONALDO LUIZ RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão operador de telemarke-
ting, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/659.FLS.269 1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa 
e seis (30/06/1996), residente e domiciliado Rua Inauini, 405, casa 01, CEP 08246-
055, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Barbosa 
Rodrigues e de Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues. GIULIA BARBOSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/241.
FLS.152V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecen-
tos e noventa e quatro (26/05/1994), residente e domiciliada Rua Inauini, 405, casa 01, 
CEP 08246-055, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Barbosa da Silva.

GENARIO COELHO PIRES, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em 
Jequié, Estado da Bahia (CN:LV-A-040,FLS.194-DISTRITO DE BOAÇU-ACERVO 
ANEXADO AO 1º OFÍCIO DE JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia sete de abril de mil 
novecentos e setenta e dois (07/04/1972), residente e domiciliado Rua Piava, 28, 
casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domicio Alexan-
drino Pires e de Maria Damiana Coelho Pires. JOSELITA LAURINDA DE JESUS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Piripá, Estado da Bahia (CN:LV-A
-022,FLS.072-CORDEIROS/BA, Piripá, BA no dia nove de julho de mil novecentos 
e setenta e três (09/07/1973), residente e domiciliada Rua Piava, 28, casa 01, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vivaldo de Sousa e de Lau-
rinda Maria de Jesus.

CLAUDEMILSON ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pe-
dreiro, nascido em Ilhéus, Estado da Bahia, Ilhéus, BA no dia nove de junho de 
mil novecentos e setenta e quatro (09/06/1974), residente e domiciliado Rua 
Doutor Mário Moura, 157, casa 01, CEP: 08240480, Vila Progresso, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jaime Alves dos Santos e de Maria José de Je-
sus. ELIDEILDES TAVARES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
estudante, nascida em Camacan, Estado da Bahia, Camacan, BA no dia oito de 
agosto de mil novecentos e noventa e seis (08/08/1996), residente e domiciliada 
Rua Doutor Mário Moura, 157, casa 01, CEP: 08240480, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidivaldo Batista dos Santos e de Elidélia Tava-
res de Oliveira.

FELIPE ROGENSKI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
no Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/487.FLS.202 SANTO AMARO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (22/02/1993), residente e domiciliado Rua Ferrabosco, 16, CEP 04851-350, 
Jardim Sipramar, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jose Joel da Silva e de Ana 
Lucia Rogenski de Araujo Silva. AGHATA CHRISTIAN SANT'ANNA DUARTE, es-
tado civil solteira, profissão advogada, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital 
(CN:LV.A/102.FLS.213V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e noventa (28/01/1990), residente e domiciliada Rua Ana Mar-
ques, 100, CEP 08220-650, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Carlos Duarte e de Vera Lucia Sant'Anna Duarte.

EDER FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/135.FLS.264-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e dois (02/03/1982), 
residente e domiciliado Rua Goiatá, 245, CEP 08246-070, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eunicio Ferreira Lima e de Maria José Lima. 
AUREA BERTRILE NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Fer-
raz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/040.FLS.169 ITAQUERA/SP), Ferraz de 
Vasconcelos, SP no dia treze de julho de mil novecentos e setenta e nove (13/07/1979), 
residente e domiciliada Rua Goiatá, 245, CEP 08246-070, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo do Carmo Nogueira e de Aurea de Araujo 
Nogueira.

CLÁUDIO JUNIOR DE LIMA, estado civil solteiro, profissão encanador, nascido em 
Vera Cruz, neste Estado (CN:LV.A/005.FLS.235-VERA CRUZ/SP), Vera Cruz, SP 
no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e um (25/06/1981), resi-
dente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 189, apartamento 41-B, CEP: 08253270, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Claudio de Lima e de Rosilda Ricardo Lima. THAIS DE JESUS SANTANA, estado 
civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em Ilhéus, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/026.FLS.107-2º OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e noventa (23/10/1990), residente e domiciliada Rua 
Marcos Liberi, 189, apartamento 41-B, CEP: 08253270, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zelito Santana e de Anaildes de 
Jesus Santos.

DAVID BARBOSA APARECIDO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/139.FLS.076-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e sessenta e nove (23/06/1969), 
residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 218, casa 04, CEP: 08270330, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido e de Be-
nedita Barbosa Aparecido. ELAINE APARECIDA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Santa Cruz das Palmeiras, neste Estado (CN:LV.A/065.
FLS.048 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP), Santa Cruz das Palmeiras, SP no 
dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (08/12/1983), residente e 
domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 218, casa 04, CEP: 08270330, Jardim Ma-
rabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clodomiro de Souza e de Maria Borges 
de Lima Souza.

LUCAS VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão promotor de vendas, 
nascido em Macaparana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/045.FLS.082-MACA-
PARANA/PE), Macaparana, PE no dia oito de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (08/09/1984), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2480, 
bloco 04, apartamento 32, CEP: 08210791, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Rosendo da Silva Filho e de Maria Auxiliadora Vieira da Silva. JANAINA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/104.FLS.297-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de maio de mil novecentos e oitenta e oito (21/05/1988), residente e domiciliada 
Rua Verbos do Amor, 18, CEP: 08257170, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Do Carmo de Oliveira e de Marina 
Araujo de Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: CLÓVIS AUGUSTO SOUZA SILVA, profissão: cientista de dados, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Antônio João - MS, data-nascimento: 22/11/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sebastião Leite da Silva e 
de Ernestina Souza. A pretendente: TAMIRIS AKEMI NAGANO OLIVEIRA, profis-
são: analista, estado civil: solteira, naturalidade: Cidade de Hamamatsu, Província de 
Shizuoka, Japão, data-nascimento: 06/08/1993, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Roberto da Costa Oliveira e de Tuyako Nagano Oliveira. R$ 15,99

O convivente: ADÃO NELITO SILVA, profissão: pintor, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Ponte Nova - MG, data-nascimento: 03/07/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Sebastião Silva e de Terezinha Sebastiana Adelaide 
Silva. A convivente: GRACIANE CANDIDA DOS ANJOS SANTOS, profissão: gestora 
financeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Geovane dos San-
tos e de Maria Nilde Candida dos Santos. R$ 15,99
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

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL MATRONE CASSIDORI, de nacionalidade brasileira, profissão 
corretor de imóveis, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/03/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliseu Cassidori Junior 
e de Elizabete Matrone Cassidori. A pretendente: THAIS CARDEIRA BATISTA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (28/12/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Márcio Batista da Silva e de Helena Henriques Cardeira Batista.

O pretendente: LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão designer gráfico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(16/01/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Trajano 
Brito de Oliveira Junior e de Luciana Odizio Ribeiro de Oliveira. A pretendente: WENDY 
SANTOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão designer gráfica, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/09/2000), residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Marcio Antonio de Lima e de Enia Juliana dos Santos 
Ferreira. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° do Artigo 67, da Lei 6015/77, pelo 
Artigo 20, Item III, alínea ''b'' da Lei 14.382/22, deixo de encaminhar Edital de Proclamas 
para afixação e publicidade ao Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: GABRIEL DE MOURA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de projetos, estado civil solteiro, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 
(20/12/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gelson 
Tadeu Moreira e de Ana Lúcia de Moura Moreira. A pretendente: ÉRICA TERUEL GIME-
NES, de nacionalidade brasileira, profissão recrutadora TI, estado civil solteira, nascida 
em Santo André - SP, no dia (04/04/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcos Antonio Gimenes e de Sandra Fernandes Teruel Gimenes.

O pretendente: WALDIR PEREZ JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão comer-
ciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/05/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldir Perez e de Marlene Collado 
Perez, A pretendente: EDIJAINE RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão contadora, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (14/04/1975), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Benedito Alves da Silva 
e de Olivia Rodrigues da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: ALEXANDRE BAGAROLLO VARGA, de nacionalidade brasileira, publici-
tário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1980), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Abelardo Varga e de Esmeralda Bagarollo Varga. A pretendente: 
AMANDA LOBARTO GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, farmacêutica, divorciada, 
nascida em Santo André, SP, no dia (11/10/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de José Gimenez Filho e de Maria Cecilia Lobarto Gimenez.

O pretendente: CARLOS LIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia (15/11/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Alves de Oliveira e de Josefa de Lira de 
Oliveira. A pretendente: CARLA DA COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, auditora 
contábil, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Pedro dos Santos e de Claudineia da Costa Barbosa.

A pretendente: DENILZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, autô-
noma, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1981), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Gilberto Dias de Oliveira e de Assidalia Teixeira de Oliveira. A 
pretendente: KELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jose Luiz de Almeida e de Jucilene Nascimento de Oliveira.

O pretendente: FELIPE PORGE XAVIER, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido em João Pessoa, PB, no dia (15/10/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Romildo Barroso Xavier e de Alzenir Porge Xavier. A pretendente: STEPHANY 
MACKYNE DA SILVA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida 
em João Pessoa, PB, no dia (17/03/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Fabio Maciel Vieira e de Iza Mônica da Silva Vieira.

O pretendente: GABRIEL ELIAS MARIANO SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente 
de TI, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Mauro Elias Silva e de Carmem Ligia Mariano Silva. A pretendente: 
CRISTINA BORCHARDT, de nacionalidade brasileira, despachante, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/12/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Charles Borchardt e de Maria Cristina Teixeira de Carvalho Borchardt.

O pretendente: JOÃO DAVID FREITAS FRARE, de nacionalidade brasileira, músico, 
solteiro, nascido em Curitiba, PR, no dia (14/03/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Carlos Frare e de Margarida Eunice Freitas Frare. A pretenden-
te: ROBERTA SARETTA, de nacionalidade brasileira, médica, divorciada, nascida em 
Americana, SP, no dia (05/11/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Flavio Saretta e de Dinazara Cardozo de Almeida Saretta.

O pretendente: JOSE LUIS CAMINO CAÑADAS, de nacionalidade espanhola, motorista, 
divorciado, nascido em Madri, Espanha, no dia (06/02/1973), residente e domiciliado 
em Madri, Espanha, filho de Pedro Camino Camino e de Victorina Cañadas Alfaro. A 
pretendente: FABIANA APOLONIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em Recife, PE, no dia (01/05/1981), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Roberto Gomes de Souza e de Josefa Apolonia dos Santos de Souza.

O pretendente: JULIO LUIZ PIACENTINI BARBARO, de nacionalidade brasileira, piloto 
de avião, solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia (02/06/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Aureo Castelioni Barbaro e de Suzette Ana Piacentini Barbaro. 
O pretendente: RAMON NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, farmacêutico, 
solteiro, nascido em Teresina, PI, no dia (04/09/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Cosmo Araújo da Silva e de Eusimar Nunes de Sousa.

O pretendente: MARCUS VINICIUS MICHELETO DE MESQUITA, de nacionalidade bra-
sileira, publicitário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1985), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Frederico de Mesquita e de Zeni Micheleto de 
Mesquita. A pretendente: BRUNA YURI TANABE, de nacionalidade brasileira, publicitá-
ria, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1991), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Rubens Sinsei Tanabe e de Simone Aparecida Amaral Tanabe.

O pretendente: RODRIGO CARVALHO SANTINO, de nacionalidade brasileira, policial 
militar, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Santino Junior e de Tereza Carvalho Novaes. A pretendente: 
GIOVANNA PISANO, de nacionalidade brasileira, analista de controladoria, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1986), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Angelo Pisano e de Maria de Lourdes Pisano.

O pretendente: VICTOR DE ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Joaz Bezerra dos Santos e de Eliete de Almeida Santos. A pretendente: 
CAMILA SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, vendedora, divorciada, nascida 
em Camaçari, BA, no dia (29/08/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Carlos Roberto Nery Santos Souza e de Alba Meire Santos Souza.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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