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Quem nunca trabalhou na mesma rotina todos os dias? Vai trabalhar, 
liga o computador, abre o e-mail, baixa arquivos com milhares de 
dados, processa os dados e os insere no sistema um por um.   

Automação de Processos Robóticos: o que é e 
por que utilizar
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Com a chegada do “novo normal”, as empresas sentiram a real 
necessidade de melhorar e rever processos em múltiplos departa-
mentos como RH, financeiro, compras, contratos, entre outros. Mas 
criar um software ou aplicativo para cada demanda interna é algo 
demorado e traz um grande investimento em TI.   

Como implementar a tecnologia low-code 
para a otimização da empresa

À medida que o mundo volta a alguma normalidade, começamos a 
perceber também que a forma de vender mudou fundamentalmente 
em comparação com os tempos pré-pandemia. Embora isso traga 
muitas oportunidades, também apresenta novos desafios que os 
vendedores precisam considerar.    

Quatro principais desafios de vendas para 
superar até 2023

O mercado de tecnologia vem passando por momentos turbulentos 
nos últimos meses, com impacto principalmente na atração de capital 
para startups.    

Startups: saiba como manter a competividade 
em meio à crise

Melpomenem_CANVA

O que torna uma NFT desejável?
Os NFTs estão crescendo em 
popularidade ao redor do 
mundo, e entender a cultura 
que os cerca é fundamental 
para compreender por que 
alguns projetos se tornam mais 
populares do que outros. 

Mas o que são as NFTs? NFT significa 
'token não fungível'. 

São ativos únicos e insubstituíveis que 
vivem no blockchain. Ativos no jogo, arte 
digital e projetos relacionados a colecioná-
veis são os mais proeminentes. Segundo 
Jeff Zeller, Diretor Sênior de Parcerias e 
Negócios de NFT da Crypto.com, ao avaliar 
um NFT, o primeiro fator a ser observado 
é a capacidade de coleta. “Isso é algo que 
as pessoas acham interessante e podem 
apreciar? A colecionabilidade pode ser 
definida pela raridade, estilo e arte”.

Zeller explica que a raridade determina a 
escassez, e isso pode aumentar o interesse. 
“Ao olhar para coleções como EtherRocks, 
existem apenas 100 rochas e são um dos 
projetos NFT mais antigos até hoje. Alguns 
dos NFTs, dentro de uma coleção, também 
podem ser mais raros do que outros”.

Outro ponto importante, é que estamos 
na era do estilo de pixel. Ao olhar para 
alguns dos projetos NFT mais antigos no 
Ethereum, como ‘CryptoPunks’ ou ‘Ether-
Rocks’, a arte pode parecer mais velha em 
comparação com outros projetos. Então,  
a gente se pergunta: por que alguns estão 
vendendo por milhões? 

A resposta é simples: o valor aumentou 
exponencialmente nestes projetos mais an-
tigos, porque são NFTs Ethereum legados. 
“Isso torna esses tipos de projetos raros, 
únicos em estilo e simbólicos dos primeiros 
dias do NFT. Muitos consideram os NFTs 
o início de um novo movimento artístico, 
esperando que as primeiras peças possam 
ser inestimáveis no futuro”, explica ele. 
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Comunidade - A maioria dos NFTs 
oferecem acesso a uma comunidade, even-
tos e lançamentos aéreos. Por exemplo, 
cada titular de 'Loaded Lions' recebeu 
um airdrop de sua segunda coleção: 'Cy-
ber Cubs'.  Para muitos, esses benefícios 
adicionais são a principal motivação para 
comprar um NFT. 

Sendo assim, saber que a equipe tem 
planos para fazer esses eventos ou bene-
fícios exclusivos é uma ótima maneira de 
ter uma noção da seriedade da equipe por 
trás de um projeto NFT. 

“Mergulhar em uma comunidade antes 
de comprar é uma ótima maneira de de-
terminar a popularidade de um projeto. 
Celebridades como Eminem, Post Malone 
e Snoop Dogg compraram um Bored Ape 
e, como resultado, podem impulsionar a 
demanda por um projeto NFT”, adianta 
Zeller.

 
Mercado - Os NFTs movimentaram, 

de janeiro a abril de 2022, cerca de R$144 
bilhões (US$ 30 bilhões), segundo uma 
pesquisa da Chainalysis. Apesar da quantia 
ser alta e estar próxima de superar a marca 
total de 2021, ano em que os tokens movi-
mentaram R$ 192 bilhões (US$ 40 bilhões), 

o volume de transações é bem menor.

Um levantamento do NonFungible mos-
tra que a média diária de negociações caiu 
mais de 90%. O resultado foi observado com 
base na média diária de janeiro até maio, 
que tem sido de quase 20 mil – bem menos 
do que no ano passado. Essa redução tam-
bém é observada no número de carteiras 
ativas. No início de maio, havia cerca de 
14 mil, um recuo de 88%. Mas será que é 
o fim das NFTs? É claro que não.

Para os especialistas, toda tecnologia 
tem um momento de explosão e depois 
dá uma esfriada até chegar num ponto de 
equilíbrio. Ele acredita que essa tecnologia 
está entrando em uma fase de maturidade 
e estabilização do mercado. 

Com um mercado que aponta para a 
estabilidade, antes de explorar as NFTs 
acompanhe esses três pontos:  quão cole-
cionável é - determinado pela arte, estilo 
e raridade; oferece benefícios e utilidades 
extras descritos em um roteiro; e o projeto 
é apoiado por uma comunidade ativa? 
Com essas respostas, você pode investir 
e aproveitar essa tecnologia que veio para 
ficar.  - Fonte e outras observações em: 
(https://crypto.com/).

halfpoint_CANVA

Logística Brasil começa dia 09

@Nos dias 09, 10 e 11 de agosto, a partir de 13h00 até às 18h00, o 
evento Logística Brasil promete reunir mais de 3 mil pessoas online 

em torno das últimas novidades e tendências logística para o mundo dos 
negócios. O evento ganhou a segunda edição em 2022 após o sucesso 
absoluto da primeira edição, que reuniu mais de 4.500 inscritos e 700 
pessoas conectadas simultaneamente. Os interessados em participar do 
evento este ano podem se inscrever gratuitamente no link: https://senior-
logisticabrasil.com.br/. O Logística Brasil conta com 15 palestras e temas 
variados, entre eles: Importância da Armazenagem Frigorificada para a 
cadeia logística; Gestão de risco e tecnologia na logística; 13 princípios 
estratégicos para implantação do ESG; O impacto dos custos logísticos na 
inflação mundial; Formação de equipes logísticas mais digitais; Gestão de 
contratos em supply chain, entre outros assuntos.    Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI

COMO MANTER O COMPLIANCE EM AMBIENTES 
DE COMPLEXIDADE CADA vEz MAIOR    Leia na página 4

Foto: bmwmotorradbr

BMW R 18 com o maior motor boxer da marca 
Linhas clássicas e estilosas, motor boxer, e toda tecnologia e quali-

dade alemã para aproveitar a estrada. Esta é a BMW R 18, sucesso em 
todo o mundo, e que acaba de chegar ao Brasil. Equipada com o maior 
motor boxer já produzido pela BMW Motorrad, o modelo custa R$ 
139.900 e terá sua pré-venda iniciada no próximo dia 18. Inspirada na 
clássica BMW R 5, a BMW R 18 marca a entrada da BMW Motorrad no 
segmento Cruiser. Sua receita combina essência e funcionalidade, tudo 
para proporcionar a melhor experiência de pilotagem possível. Tudo, 
como não poderia deixar de ser, com uma pitada de tecnologia alemã. 
A peça central da R 18 é um motor boxer de 2 cilindros, desenvolvido 
para esse modelo, com uma ergonomia Cruiser, que permite uma pilo-
tagem relaxada e ativa para total controle ideal do veículo.    Leia 
a coluna completa na página 5
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DESAFIO

Auxílio Brasil 
Com a inclusão de mais de 2,2 mi-

lhões de novas famílias, 20,2 milhões 
de beneficiários, em condição de 
vulnerabilidade social, vão receber 
o mínimo de R$ 600 este mês. O 
estado com maior número de novos 
beneficiários é o Rio de Janeiro: 336 
mil inclusões. Na sequência, apare-
cem São Paulo (290 mil), Bahia (235 
mil), Pernambuco (180 mil), Pará 
(141 mil), Minas Gerais (138 mil) e 
Ceará (122 mil) - (ABr).
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A necessidade da 
transformação da 
gestão das médias 

empresas

A estagflação - 
estagnação econômica 
ou até mesmo 
recessão e altas taxas 
de inflação - chega 
para dificultar ainda 
mais a vida dos 
empresários e das 
empresas

Investir  no Brasi l 
não é para amado-
res, e todos nós já 

sabemos. Entretanto, 
os fatores econômicos 
mundiais só contribuem 
para deixar o ambiente 
de negócios ainda mais 
complexo e desafiador. 

Em um ambiente pres-
sionado pelos aumentos 
de preços das cadeias 
de suprimentos glo-
bais, muitas empresas 
têm visto suas margens 
serem espremidas, prin-
cipalmente pela impos-
sibilidade de repassar 
todos os aumentos de 
preços sofridos pelos 
fornecedores para os 
seus clientes. 

Além disso, temos a 
alta da taxa de juros no 
mundo todo, tornando 
o capital mais caro e 
escasso. Em meio ao 
caos, evidencia-se a ne-
cessidade das empresas 
buscarem o aumento da 
eficiência, profissiona-
lização da gestão e me-
lhoria da produtividade 
para sobreviverem e 
prosperarem no cenário 
adverso. O empresário 
precisa se reinventar a 
cada dia. Não tem como 
manter o status quo 
esperando os mesmos 
ganhos que eram pos-
síveis no passado. 

Não temos como gerir 
a empresa da mesma 
forma e esperar os resul-
tados de um momento 
completamente diferen-
te do atual. Não existe 
a opção de não mudar 
e não crescer. Muitas 
vezes, a produtividade 
exige escala, que de-
manda, inevitavelmen-
te, crescimento. Esse 
crescimento aumenta a 
dificuldade do negócio, 
que requer uma trans-
formação na forma de 
gestão da empresa. O 
quanto antes aceitar-
mos isso, melhor.

A resistência à mudan-
ça é algo que precisa ser 
mais bem trabalhado. 
Empresas multinacio-

nais sofrem para mu-
dar por conta de seus 
processos, sistemas e 
sua própria burocracia. 
Companhias médias de-
veriam se destacar por 
serem menores, mais 
ágeis e flexíveis. Entre-
tanto, nem sempre isso 
é verdade. Muitas vezes, 
caímos no erro de que 
o tamanho atual é sufi-
ciente, que a empresa 
está saudável e rentável 
e não precisa mudar. 

É nesse momento que 
uma silenciosa decadên-
cia pode estar ocorren-
do. Em todos os setores, 
teremos sempre alguma 
empresa se aprimoran-
do, e a competição do 
mercado fará com que 
outras deixem de existir 
ou percam posição, in-
clusive ameaçando sua 
existência. Quando fala-
mos em transformação 
da gestão, não é algo de 
outro planeta. 

Trata-se de utilizar 
ferramentas e metodo-
logias para melhor gerir 
o negócio, planejar e 
executar um plano es-
tratégico estruturado. 
Elevar o nível de exigên-
cia, utilizar benchmarks 
de mercado e propor 
modelos de remunera-
ções variáveis contri-
buem para as pessoas 
saírem de suas zonas 
de conforto. Porém, a 
existência de inúmeras 
áreas de conhecimento 
faz com que o desafio 
seja ainda maior. 

Ninguém é capaz de 
saber profundamen-
te todos os assuntos 
e particularidades de 
uma organização. Com 
o crescimento, o desafio 
aumenta exponencial-
mente, e o empresário 
pode sentir-se perdido 
ou desest imulado a 
crescer, aumentando a 
sedução do dito status 
quo.

Em suma, não po-
demos nos apegar ao 
passado e esquecer 
de construir o nosso 
próprio futuro, com as 
condições e perspec-
tivas reais que temos 
hoje, independente de 
serem o que gostaría-
mos ou não.

(*) - Graduado em administração de 
empresas pela FACAMP, com pós em 

finanças corporativas pela FIA, 
é diretor da Hand 

(hand@nbpress.com).

Caio Navarro (*)

Rogério Santos (*)

O mundo do trabalho vive profunda transformação, 
com impactos diretos no mercado imobiliário. Ainda que 
os índices de desemprego sigam elevados, profissionais 
qualificados levam, cada vez mais em conta, outros fatores 
além do salário na tomada de decisão de permanecer ou 
não no emprego. E a flexibilidade do local de trabalho 
se tornou um dos principais fatores para as empresas 
reterem talentos.

Chamado de a Grande Resignação, o crescimento ex-
ponencial de pedidos de demissão em massa por pessoas 
que buscam mais qualidade de vida e não aceitam mais 
modelos ultrapassados de trabalho chegou para ficar. 
Levantamento do Ministério do Trabalho dos Estados 
Unidos aponta que, em novembro de 2021, o recorde de 
4,5 milhões de americanos deixou, voluntariamente, os 
respectivos empregos.

No Brasil, a tendência também ganha força. Levanta-
mento da empresa recrutadora Robert Half, realizado no 
fim do ano passado, apontou que 49% dos entrevistados 
pretendiam buscar novas oportunidades de trabalho em 
2022. Em grandes centros, como São Paulo, a satisfação 
com o emprego passa não só pela função em si, mas pelo 
tempo gasto no trânsito com deslocamentos de casa para 
o escritório e vice-versa.

Impulsionados pela pandemia, “home office”, comércio 
virtual e ensino a distância vieram para ficar, moldando 
uma nova economia. As mudanças contribuem para 
reduzir a tolerância frente a problemas relacionados 
à mobilidade e para valorizar o conforto e a economia 
financeira e de tempo proporcionados pelas atividades 
remotas.

De modo geral, as empresas reconhecem que a pro-
dutividade dos funcionários pode ser mantida no “home 
office”, mas avaliam que a troca de ideias frequente e as 
interações espontâneas proporcionadas pelo ambiente 
compartilhado nos escritórios se refletem em dinamismo 
e disseminação da cultura da organização.

Como conciliar, então, as necessidades dos dois lados? 
O entendimento da UBlink é que a descentralização dos 
escritórios em saletas distribuídas em diferentes locais da 

A flexibilidade do local de trabalho se tornou um dos principais 
fatores para as empresas reterem talentos.

Julio Martins(*)

As mudanças no setor de energia 
elétrica estão se tornando cada vez 
mais desafiadoras em termos de 
otimização e confiabilidade. Com as 
redes de distribuição ficando mais di-
nâmicas, está ficando mais complexo 
para as distribuidoras controlar todo 
esse processo.  Até mesmo ambientes 
críticos, como hospitais, data centers, 
aeroportos e indústrias, estão sentin-
do dificuldades. 

Segundo a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), nos últimos 20 
anos, a participação das renováveis 

na matriz energética brasileira 
se manteve estável, com valores 
superiores a 40% (percentual de 
presença na oferta interna). No 
entanto, entre 2011 e 2014, com a 
menor quantidade de chuvas pelo 
país, houve uma redução na oferta 
hidroelétrica. 

A partir de 2015, com a chegada 
de derivados da cana, biodiesel e 
a geração eólica, as fontes reno-
váveis retomaram sua trajetória 
de crescimento, atingindo 48% 
em 2020. Os dados fazem parte 
do estudo “Atlas da Eficiência 

Energética Brasil 2021”. Com to-
das essas mudanças, bem como as 
pressões por maior competitivida-
de, regulamentações ambientais e 
modernização da infraestrutura, as 
distribuidoras estão em uma situa-
ção frágil ao lidar com o aumento de 
custos – também sentido no “bolso” 
dos consumidores (incluindo as 
grandes indústrias).

As equipes que gerenciam ins-
talações de médio e grande porte 
reconhecem, com cada vez mais 
frequência, que a energia repre-
senta um item significativo em seus 

custos operacionais. Além disso, 
têm percebido que a qualidade e a 
confiabilidade de sua eletricidade 
impactam no tempo de atividade 
operacional. 

Para garantir um suprimento de 
energia confiável e eficiente dian-
te desses desafios – integrando, 
ainda, questões de sustentabili-
dade e eficiência energética –, as 
companhias do setor devem imple-
mentar novas ferramentas digitais, 
projetadas especificamente para 
permitir uma resposta mais rápida 
em relação a oportunidades e riscos 

relacionados ao sistema elétrico.
Com o consumo global em uma 

crescente, é natural que o mer-
cado passe a exigir maior des-
centralização e descarbonização. 
As distribuidoras precisam estar 
abertas para esse movimento no 
cenário global. A questão não está 
em perder espaço, mas, sim na en-
trega de serviços com qualidade e 
credibilidade para os mais diversos 
níveis industriais e sociais.

(*) - É vice-presidente de Power Products, 
Power Systems e Digital Energy da Schneider 

Electric no Brasil.

A projeção para cinco 
anos é que o varejo 
venda R$1,85 tri-

lhão, sendo R$ 403 bilhões 
provenientes do tráfego 
online. Estima-se também 
que 60% dos consumidores 
passaram a consumir de 
forma híbrida após a pan-
demia, de acordo com um 
levantamento da All iN e 
Social Miner, em parceria 
com a Opinion Box. 

Essa jornada que transita 
entre o online e o offline, 
por meio da integração de 
canais de venda físicos e 
digitais, é o que hoje se 
chama de comércio Phygi-
tal, considerado o futuro do 
varejo pelos especialistas do 
setor. Adaptar os negócios 
a essa nova realidade se 
tornou uma obrigação para 
quem pretende se manter 
competitivo no mercado e 
corresponder às expectati-
vas do consumidor. 

Aderir ao phygital é uma 
questão de sobrevivência. Os 
lojistas precisam se adaptar 
e entender que essas mudan-
ças são impostas por novos 
hábitos de consumo, mais 
aderentes ao consumidor 

Comércio phygital: para quem quer 
aderir e não sabe por onde começar
Cerca de 30% das vendas do varejo físico no ano passado tiveram participação da internet, sendo um fator 
decisivo na escolha dos consumidores, segundo pesquisa do Google, em parceria com a Forrester Research

adicional de vendas. 
É possível oferecer ao 
cliente a opção de com-
prar online e receber 
o produto em casa ou 
retirá-lo na loja física.

	 •	QR Code - é uma 
ferramenta versátil e 
econômica, que oferece 
diferentes aplicações. 
Pode direcionar para 
descrição de produtos 
expostos na loja física 
ou ainda permitir paga-
mentos via PIX com mais 
agilidade.

	 •	Pagamentos Digitais 
–  eles caíram no gosto 
dos brasileiros e, por-
tanto, diversificar os 
meios de pagamento é 
um fator de competiti-
vidade também. Além 
dos meios tradicionais, é 
interessante que o varejo 
físico disponibilize ou-
tros métodos, alinhados 
às tendências. 

Diversas fintechs ofere-
cem soluções nesse sentido 
e vêm ganhando a confiança 
dos consumidores. - Fonte e 
outras informações: (www.
sled.com.br).

O comércio Phygital é considerado o futuro do varejo pelos 
especialistas do setor.
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conectado da atualidade, 
que deseja ter autonomia e 
liberdade para definir como 
será sua jornada de compra 
e quais etapas ele deseja 
fazer de forma digital e em 
quais ele prefere estar na 
loja física. 

Oferecer essa experiência 
phygital aumenta a com-
petitividade do negócio e 
as chances de fidelização”, 
defende Anderson Loca-
telli, CEO da Sled, fintech 
criada para revolucionar o 
varejo físico com produtos 

financeiros inovadores. O 
especialista destaca alguns 
exemplos de aplicações 
phygital que podem ajudar 
o varejo físico que quer in-
vestir nessa tendência:
	 •	Totens de autoatendi-

mento – dão mais auto-
nomia e agilidade para os 
clientes dentro das lojas 
físicas, permitindo que 
eles finalizem suas com-
pras sem precisar passar 
por caixas e vendedores.

	 •	Aplicativos – são uma 
boa alternativa de canal 

Salas comerciais: de patinhos feios 
às novas demandas de mercado

cidade pode ser, justamente, a solução para as demandas 
de empregadores e funcionários.

De patinho feio à solução para as atuais demandas, as 
saletas podem ser o espaço ideal para empresas que tive-
ram de diminuir de tamanho, na pandemia, e passaram a 
precisar de menos espaço. As salas se mostram adequadas 
também para quem ingressou no empreendedorismo e 
se depara com a necessidade de um local para receber 
clientes e potenciais investidores.

Além da possibilidade de ter seus funcionários em 
vários endereços, distribuídos conforme a conveniência 
de cada um, as saletas oferecem preços de locação por 
metro quadrado inferiores aos dos escritórios dos prédios 
corporativos. Neste momento de inflação e juros em alta, 
a economia de custos administrativos ganha ainda mais 
relevância.

Novas profissões surgem, enquanto outras se tornam 
obsoletas. Os novos ramos de atuação precisam ter efici-
ência de custos, o que afeta o tipo de escritório buscado. 
O mercado imobiliário não pode fechar os olhos para as 
novas necessidades.

(*) - É um dos fundadores da UBlink (https://ublink.com.br/).
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Gerenciamento de energia: tecnologia é ponto-chave na modernização
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

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

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda 
de validade da Medida Provisória 892, que 
previa mudanças nestes procedimentos. A 

MP caducou no inicio de dezembro passado 
e, portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda 
não se deram conta desta mudança e podem 
incorrer nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Através deles você pode 
levar informações im-
portantes para o seu 

cliente, fortalecer o reconhe-
cimento de marca, garantir 
a segurança do seu produto, 
passar uma mensagem e até 
mesmo fidelizar os clientes. 

Sabendo disso, abaixo 
você pode encontrar um 
conteúdo recheado de di-
cas e instruções, desde 
acabamentos, formatos e 
substratos possíveis, para 
empreendedores aplicarem 
em seus negócios. 
	 •	Recomendações - An-

tes de começar a criação 
da identidade visual 
do seu adesivo, é im-
portante fazer algumas 
perguntas e explorar 
todas as possibilidades 
do produto que você está 
criando, e refletir sobre a 
finalidade de cada adesi-
vo no seu estoque.

	 •	Pretende usar rótu-
los? - Pense em cortes 
que valorizem o formato 
do objeto em que ele está 
aplicado e converse bem 
com a arte e conceito 
da sua empresa, além 
de prestar atenção se o 
corte não vai desforma-

Os adesivos fortalecem o reconhecimento da marca.

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: MOISES FERREIRA DE LIMA FARIAS, de nacionalidade brasileira, 
profissão funcionário público, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 
no dia (22/04/1995), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de 
Hercilio Carlos de Lima Farias e de Zilma Ferreira de Souza. A pretendente: RA-
QUEL RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
relacionamento, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/04/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Rodrigues 
de Souza e de Silvani Rocha de Carvalho Souza. 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 do pretendente.

O pretendente: MARCOS FRANCISCO LUKSAITIS DE OLIVEIRA, de nacionalida-
de brasileira, profissão taxista, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, 
no dia (04/05/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Marcos Francisco de Oliveira e de Maria Aparecida Luksaitis de Oliveira. 
A pretendente: ANA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO, de nacionalidade bra-
sileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (03/06/1990), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, filha de João 
Vieira do Nascimento e de Maria Terezinha Ivo. 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: ESTEVÃO CARLOS LIMA, de nacionalidade brasileira, estudante, 
solteiro, nascido em Araraquara, SP, no dia (12/11/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Benedito dos Santos Lima Neto e de Rose Maria Carlos. 
A pretendente: LUANA NAYARA GALLEGO ADAMI, de nacionalidade brasileira, 
biomédica, solteira, nascida em Tupã, SP, no dia (06/02/1989), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de José Cláudio Adami e de Aparecida Fátima 
Gallego Adami.

 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: REGINALDO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/04/1980, gari, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Antonio Manoel de Oliveira e de Adelina Amancio de Oliveira; A pretendente: 
CéLIA MARIA BRITO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/1971, 
diarista, natural de Santa Teresinha - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Cristovão Dias dos Santos e de Maria Brito dos Santos.

O pretendente: BRUNO RONDINA AURELIANO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/12/1989, publicitário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos Roberto Machado Aureliano e de Lucilene de Fatima 
Rondina; A pretendente: BRUNA CARMO BENEDITO, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/05/1989, pesquisadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Senir Benedito e de Maria de Lourdes Carmo dos 
Santos Benedito.

O pretendente: WESLEY JOhNY SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nas-
cida aos 19/05/1997, técnico de planejamento, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Roberio Almeida dos Santos e de Silene 
Silva Pereira; A pretendente: DANIELA GONçALVES DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 26/12/1996, analista de sistema, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Zenildo Martins da Silva e de Dionizia 
Gonçalves de Araujo.

O pretendente: FAUSTINO SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/08/1987, 
barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Faustino Silva e de Maria das Dores Francisco; A pretendente: MARIA DO SOCORRO 
ROChA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/07/1982, manicure, natural 
de Iguape - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Francisco 
dos Santos e de Maria de Lourdes Rocha dos Santos.

O pretendente: CLEYTON SOARES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/10/1990, lavador de autos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Agnaldo do Nascimento e de Luzenilda Soares; A pretendente: 
CíNTIA DA SILVA CARVALhO, brasileira, solteira, nascida aos 29/01/1985, cozinheira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Darci de 
Carvalho e de Ana Lucia da Silva.

O pretendente: ANSELMO ASSUNçÃO ROChA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/04/1981, bombeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Pires Rocha e de Maria do Carmo Assunção Rocha; A pretendente: 
MAYARA DE SOUZA MELO, brasileira, solteira, nascida aos 29/07/1989, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto 
de Melo e de Maria Helena de Souza.

O pretendente: LEVI BELARMINO DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/01/1968, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Manoel Belarmino de Souza e de Josefa Belarmino de Souza; A pretendente: 
MARGARETE GONçALVES, brasileira, solteira, nascida aos 26/02/1966, aposentada, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Melquiades 
Gonçalves e de Lea Terezinha Gonçalves.

O pretendente: JhERON SILVA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/09/2001, 
barbeiro, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Moises Ferreira de Sousa e de Manoela dos Santos Silva; A pretendente: LUANA 
CRISTINA FARIAS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 12/02/2000, atendente, 
natural de Matriz de Camaragibe - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Luiz Carlos Farias da Silva e de Adriana Santos da Silva.

O pretendente: JONAS FéLIx DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/12/2002, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Daniel Félix da Silva e de Valéria Jovina Ferreira da Silva; A 
pretendente: EMILLY CAROLINE LOpES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/04/2002, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Leonardo Candido de Oliveira e de Dircileia Conceição 
Lopes de Oliveira.

O pretendente: ROBERT WILLIAM VICENTE pEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 04/04/1987, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Adelson Carlos Pereira e de Roseli Silva Vicente; A pretendente: 
WELLEN pEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/08/1997, estagiária 
de estética, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Odair Antonio da Silva e de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: JURACí FRANCELINO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 10/10/1959, motorista, natural de Jacobina - BA, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Manoel Francelino do Nascimento e de Ana Maria 
da Conceição; A pretendente: ANATALIA MOREIRA DE ALMEIDA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 25/12/1958, aposentada, natural de Olindina - BA, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Alfredo Pereira de Almeida e de 
Ana Moreira de Almeida.

O pretendente: RAFAEL ANDRADE BRIZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/08/1988, 
analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Roberto Briz e de Josefa Eliene de Andrade Briz; A pretendente: NATáLIA 
SANTANA DE ABREU, brasileira, solteira, nascida aos 01/12/1991, atendente, natural 
de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Orlando 
Dias de Abreu e de Marivalda Soares de Santana.

O pretendente: OZIRES ALExANDRE BATISTA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/01/1990, promotor de vendas, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Ozires Vieira de Souza e de Valnide Batista da Silva; A pre-
tendente: RITA DE KASSIA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 04/12/1981, 
operadora de loja, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Heleno Candido da Silva e de Ivonete Morais da Silva.

O pretendente: FELIpE ANDRADE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/11/1999, engenheiro de dados, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Newton Batista dos Santos e de Alessandra Maria de Andrade 
dos Santos; A pretendente: ThAINARA DA SILVA YShII, brasileira, solteira, nascida 
aos 19/03/1999, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Fernando Noriyoshi Yshii e de Raquel da Silva Yshii.

O pretendente: ATENOR MENDES SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/10/1982, 
jardineiro, natural de Manoel Vitorino - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Agenor Jardim de Souza e de Maria Mendes Souza; A pretendente: JOELMA 
DE JESUS SILVA OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 14/01/1976, auxiliar 
de vida escolar, natural de Macajuba - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Roque Alves de Oliveira e de Juselia de Jesus Silva Oliveira.

O pretendente: WELLIGTON COSTA DA SILVA, brasileiro, nascido aos 02/09/1985, 
motorista, natural de Garanhuns - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Marluce Costa da Silva; A pretendente: TAMYRES DE OLIVEIRA VIEIRA, brasilei-
ra, solteira, nascida aos 29/10/1987, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Isaias dos Santos Vieira e de Janice Alves de 
Oliveira Vieira.

O pretendente: JOSé NILTON SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/09/1971, 
comerciante, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Matias Batista dos Santos e de Maria de Jesus Santos; A pretendente: 
TATIANE DE FREITAS pINhEIRO, brasileira, divorciada, nascida aos 05/02/1981, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Valter Ananias Pinheiro e de Ordaiza Maria de Freitas Pinheiro.

 

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:

ANTÔNIO GUILhERME DE LIMA CASSIANO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Ibicuitinga, Estado do Ceará (CC:LV.B/004.FLS.144-IBICUITINGA/CE), Ibicuitinga, 
CE no dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta e oito (01/05/1978), residente e domi-
ciliado Rua Jaguaruna, 116, casa 16, CEP 08240-110, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Manoel Valdir Cassiano e de Antônia Valquiria de Lima Cassiano. ANTONIA VANIA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Ibicuitinga, Estado do Cea-
rá, Ibicuitinga, CE no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e dois (02/05/1982), residente 
e domiciliada Rua Jaguaruna, 116, casa 16, CEP 08240-110, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Cirilo dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos.

éRIC ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.114-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (09/01/1994), residente e domiciliado 
Rua Leopoldo Delisle, 82, CEP:08245-510, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Nicledimo Ferreira e de Sirlene Silva Almeida. FERNANDA FER-
NANDES NIGRO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Bernardo 
do Campo, neste Estado (CN:LV.A/293.FLS.181 GUAIANASES/SP), São Bernardo do 
Campo, SP no dia treze de maio de dois mil e dois (13/05/2002), residente e domiciliada 
Rua Leopoldo Delisle, 82, CEP:08245-510, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Fernando Fernandes Roque e de Simone Nigro.

DANIEL OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fiscal de piso, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/371.FLS.159 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (22/02/1999), residente e domi-
ciliado Rua Passarinho Liberdade, 31, CEP:08223-490, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Lenivalda Oliveira da Silva. GISELI CARLA 
DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Ribeirão, Es-
tado de Pernambuco (CN:LV.A/017.FLS.251-RIO FORMOSO/PE), Ribeirão, PE no dia 
quatro de abril de dois mil (04/04/2000), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de 
Siqueira, 112, CEP:08275-490, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Severino Alves Maciel e de Eudézia Maria 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

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

Jornal Empresas & Negócios

ANTONIO BARBOSA DE NEGREIROS, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido em Boqueirão, Estado da Paraíba, Boqueirão, PB no dia dez de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e três (10/11/1953), residente e domiciliado Rua Emília 
Brasão, 108, bloco 02, apartamento 23, CEP:08250-680, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josefa Barbosa de Negreiros. GI-
VALDINA VIEIRA DA CUNhA, estado civil divorciada, profissão funcionária pública, 
nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia primeiro de setembro 
de mil novecentos e sessenta e sete (01/09/1967), residente e domiciliada Rua Emília 
Brasão, 108, bloco 02, apartamento 23, CEP:08250-680, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista da Cunha e de Julita 
Vieira da Cunha.

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

Adesivos: sua importância e 
como fazer para o seu negócio

Adesivos são muito mais do que um simples enfeite para os seus produtos. Eles carregam toda a 
comunicação visual do seu negócio

é importante atentar-se à 
resistência e acabamen-
tos. Para isso, a Printi 
separou exemplos de 
quais materiais devem 
ser utilizados em cada 
circunstância. 

	 •	Couché - Para adesivos 
que serão usados em 
produtos que precisem 
de algo escrito à mão, 
como etiquetas com 
datas ou informações 
pessoais, escolha o Cou-
ché. Mas garanta que ele 
não seja colocado em 
locais úmidos, pois ele 
pode ter sua qualidade 
prejudicada por ser um 
material sensível.

	 •	BOPP - Já o material 
BOPP é ideal para ade-
sivos de tamanhos e 
formatos variados, e que 
precisem de alta resis-
tência, não rasgando e 
amassando facilmente, 
como é o caso de rótulos. 
O BOPP é um plástico, 
então você pode usar 
em garrafas ou embala-
gens de alimentos sem 
se preocupar com a sua 
durabilidade. - Fonte 
e outras informações: 
(www.printi.com.br).

tar sua identidade visual.
	 •	Pretende usar ade-

sivos ou lacres para 
fechar seus produtos? 
- Aproveite esse espaço 
para comunicar canais 
de contato e garantir o 
bom uso do seu produ-
to, como por exemplo: 
use elementos da sua 
identidade visual, como 
ilustrações e frases sim-
ples. Atente-se que os 
textos e contornos estão 
em tamanhos visíveis, 

principalmente em ca-
sos de frases com mais 
de uma linha e famílias 
tipográficas mais finas!

	 •	Qual material usar? 
- Dentre os três tópicos 
abordados, o material 
do adesivo certamente 
merece bastante aten-
ção, uma vez que muitos 
não se atentam e acabam 
tendo seus produtos 
danificados antes mes-
mo de usá-los. Sabendo 
disso, além do material, 
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Podemos dizer que, hoje, é impossível para qualquer empresa, independentemente do segmento de atuação, pensar em 
fazer negócios sem levar em conta a computação em nuvem. Isso porque não dá para cogitar realizar operações críticas 

e em larga escala, sem a flexibilidade, a disponibilidade e a comodidade que a nuvem proporciona.

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 05 de agosto de 20224
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ça próprios e que podem ser otimizados para serem 
mais eficientes que uma infraestrutura de segurança 
convencional. 

Desta forma, por exemplo, recursos tais como prote-
ção anti-DDOS e microsegmentation, que precisariam 
de solução específica nos datacenters físicos, são 
implementados nativamente pela infraestrutura de 
computação em nuvem.  

Ainda no contexto de segurança da informação, a 
elaboração de um Planejamento Estratégico de Adoção 
é de suma importância para mapear e identificar quais 
ativos e dados deverão ser migrados para a nuvem. 

Ao considerar fatores tais como a criticidade das 
informações, bem como quem deverá ter acesso a cada 

Luciano Rocha (*)

 

Prova disso é que organizações com operações ex-
tremamente críticas e complexas têm adotado esse 
modelo. É o caso da B3, Bolsa de Valores Brasilei-

ra, que recentemente começou a migrar seus serviços 
para a nuvem buscando desenvolver novos produtos e 
tecnologias, de forma mais ágil e com menor custo, em 
um projeto que deve levar ao todo cerca de 10 anos.

 
A transformação tecnológica pela qual o mundo está 

passando faz com que a nuvem se torne um elemento 
chave nas infraestruturas de Tecnologia da Informa-
ção (TI) de todos os setores do mercado, na qual as 
áreas de TI precisam suportar inúmeras aplicações 
simultaneamente, incluindo ferramentas de CRM, 
ERP, Omnichannel, entre outras tantas específicas 
para cada modelo de negócio que, somadas ao volume 
e variedade cada vez maiores de dados, dão contexto 
às tecnologias de agregação e tratamento de dados 
que chamamos de Big Data.

 
Uma vez definido o movimento da empresa para a 

nuvem, é necessário desenvolver um plano estratégico 
de adoção de nuvem capaz de conciliar as diferentes 
perspectivas envolvidas no processo de migração, que 
inclui negócios, pessoas, plataforma e sobretudo o tema 
que pretendo me aprofundar neste artigo: compliance 
e segurança.

 
Um erro comum cometido em projetos de adoção de 

nuvem, e que envolve principalmente a perspectiva de 
segurança, é pensar que ambientes cloud são parecidos 
com datacenters on premise e que, por isso, precisam 
ser protegidos usando a mesma lógica. 

Apesar das nuvens públicas serem hospedadas em 
datacenters físicos tradicionais, as soluções utilizadas 
em um serviço de nuvem pública funcionam de ma-
neira bem diferente, possuindo recursos de seguran-

tipo de dado, é possível começar a definir as medidas 
de segurança que deverão ser implementadas a fim 
de garantir que os negócios estejam bem protegidos 
contra hackers e vazamentos internos.

 
Um componente que ajuda muito na definição dos 

requisitos de segurança e compliance é o processo de 
definição da chamada Landing Zone ou infraestrutura 
base, termo utilizado para determinar locais específi-
cos, onde os workloads, tais como máquinas virtuais, 
dados e outros recursos, ficarão hospedados. 

A criação das landing zones é um ótimo momento 
para criar regras e políticas de acesso ao ambiente de 
computação em nuvem, permitindo a migração dos 
dados e aplicações de forma segura e em linha com 
as estratégias de negócio e compliance da empresa.

 
As soluções de computação em nuvem permitem às 

companhias manter o compliance da infraestrutura de TI 
em um ambiente de negócios cada vez mais complexo, 
e isso passa por operacionalizar uma jornada de adoção 
de nuvem fazendo uso de ferramentas e tecnologias 
modernas, que muitas vezes estão disponíveis nativa-
mente nos principais provedores de nuvem pública.

 
Porém, tão ou mais importante que ferramentas e 

tecnologias, é imprescindível utilizar uma metodologia 
que permita analisar as necessidades de computação 
em nuvem de forma holística e objetiva, também co-
nhecido como Cloud Adoption Framework (CAF, na 
sigla em inglês). 

A condução do processo de adoção fazendo uso de 
um framework pode ser realizada internamente com 
equipe própria, eventualmente aproveitando o CAF 
de um dos provedores de nuvem escolhidos no plano 
de adoção, ou através de um parceiro especializado 
em migração de workloads avançados.

 
Após (e até mesmo durante) a migração ou moder-

nização das aplicações para a nuvem, é importante 
contar com parceiros especialistas capazes de apoiar 
no suporte e gerenciamento da nova infraestrutura, 
pois, a partir deste momento, a computação em nu-
vem vai fazer parte do caminho da empresa rumo ao 
sucesso, de forma que a capacidade do ambiente em 
se manter estável, bem com suportar a implementação 
de novas aplicações e funcionalidades, tem impacto 
direto na capacidade da TI suportar o crescimento e 
as necessidades do negócio.

 
É importante também levar em consideração o mo-

delo de negócio desses parceiros e entender qual seu 
nível de expertise e preocupação com certificados que 
atestem o comprometimento com os compliances de 
segurança da informação, a fim de garantir a confiança 
nos dados que os colaboradores e os clientes precisam. 

E lembre-se de avaliar também os valores e cultura 
dos parceiros, afinal, quem pensa como você, sempre 
estará ao seu lado e se comprometerá com seus obje-
tivos do presente e do futuro.

 
(*) - É gerente de arquitetura e soluções da Teltec Solutions  

(https://teltecsolutions.com.br/).
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Telefarmácia 
é regulamentada 

no Brasil

O Conselho Federal 
de Farmácia, por 
meio da Resolução 
727/2022, passou a 
disciplinar a prática 
da Telefarmácia em 
território nacional

Mas, o que é Tele-
farmácia? - Muitas 
farmácias no Brasil 

utilizam tecnologias popula-
res, como o Whatsapp, para 
venda de medicamentos 
e outros produtos, mas é 
importante não confundir 
esta prática com o novo 
conceito. Segundo o CFF, 
trata-se do exercício da 
farmácia clínica por meio 
de tecnologias remotas. 

Aqui cabe uma explica-
ção: tal especialidade obje-
tiva a racionalização do uso 
de fármacos para, assim, 
colaborar nas necessidades 
das pessoas. A farmácia 
clínica atua nos cuidados 
quanto aos controles para 
administração, modelo e 
efeitos dos medicamen-
tos. Em outros termos, é 
o ramo da farmácia que 
visa promover, proteger, 
monitorar e recuperar a 
saúde, prevenir doenças e 
sanar problemas de farma-
coterapia. 

Também está autorizada 
a sua prática virtual para 
fins de ensino e pesquisa 
nas áreas de saúde, desde 
que observados os códigos 
de ética em vigor. Para 
atuar nesta modalidade 
de farmácia clínica, o 
profissional deverá ter am-
biente propício à prática, 
equipamentos, sistemas 
e fazer uso de assinatu-
ra eletrônica qualificada, 
aquela que tem o mesmo 
valor probante das firmas 
reconhecidas em cartório.

Premissa importante des-
ta nova norma é a garantia 
de propriedade dos dados 
do paciente, que poderá 
solicitar e receber todas as 
informações relativas aos 
seus registros e de acordo 
com a LGPD. Outro ponto 
positivo é o obrigatório 

consentimento do paciente 
para que suas informações 
de saúde possam ser com-
partilhadas com terceiros.

Destaque da Telefar-
mácia é a modalidade de 
atendimento: teleintercon-
sulta, sessão em que podem 
estar presentes mais de um 
farmacêutico e outros pro-
fissionais de saúde para que 
opiniões e avaliações de 
determinado caso clínico 
sejam trocadas. Na prática, 
profissionais podem intera-
gir entre si e entre eles e o 
paciente para que a decisão 
na administração de deter-
minado medicamento seja 
otimizada, por exemplo.

Por último, salta aos olhos 
a viabilidade do telemoni-
toramento. Será possível 
que pacientes tenham 
seus dados transmitidos 
por equipamentos para 
avaliação e possível ação, 
quando necessário. Em 
tempos de internet 5G no 
Brasil, o desafio não será 
mais conexões instáveis 
ou excessiva latência nos 
serviços digitais, mas sim 
a garantia de que o tráfego 
dessas informações esteja 
seguro o suficiente para 
que não ocorra qualquer 
tipo de acesso não autori-
zado ou vazamento.

Por ora, a novidade é 
boa e deve ser otimizada 
ao passo de sua implanta-
ção. Todo cuidado é pouco 
quando dados pessoais 
estão envolvidos, mas se 
ao nível do risco assumido 
pelo CFF estiver o desejo 
de fazer dar certo, inclu-
sive nas ações de fiscali-
zação dos sistemas e dos 
profissionais envolvidos, 
estamos dando um passo 
importante para que a 
tecnologia seja meio de 
provimento de boa saúde 
para todos, finalidade má-
xima das ciências médicas 
e direito constitucional do 
brasileiro.

(*) - Jornalista, com MBA em 
Transformação Digital e Futuro dos 

Negócios, membro do Comitê Gestor 
da ICP-Brasil, é presidente executivo 

da Associação das Autoridades de 
Registro do Brasil (www.aarb.org.br).

Edmar Araujo (*)

e segue até a quinta-feira (11) oferecendo subsídios para diversas pautas 
relacionadas a desafios e tendências em alimentação. Pesquisadores, es-
pecialistas de empresas, membros de entidades setoriais e representantes 
do governo vão abordar temas como segurança alimentar; food techs e 
outras startups; sustentabilidade e redução de desperdícios; atualizações 
regulatórias e a nova rotulagem nutricional brasileira; transformação 
digital do setor; plant-based e proteínas alternativas, entre outros. Saiba 
mais em: (https://www.fi-events.com.br/pt/home.html).

E - Cultura do Empreendedorismo
A Natural OneOne, empresa líder no segmento de sucos naturais, pro-
move a segunda edição do Coletivo Natural, que busca impulsionar a 
cultura do empreendedorismo nacional por meio da sustentabilidade, 
atuando como um catalizador digital de ideias inovadoras pautadas pela 
criatividade, respeito ao meio ambiente e transformação social. Além de 
incentivar os três projetos vencedores com um total de R$ 90 mil (R$ 
30 mil para cada), contemplará os ganhadores com um live coaching 
com mentoria exclusiva. Além disso, os selecionados também contarão 
com um curso para aprenderem como melhor investir em seus negó-
cios. Os temas: alimentação saudável; empreendedorismo sustentável; 
e reciclagem criativa. Saiba mais: (www.coletivonaturalone.com.br).

F - Telhas Fotovoltaicas
A Eternit – companhia focada no setor de material de construção e 
líder de mercado no segmento de coberturas – recebeu o registro de 
patente verde pelo INPI para o processo de fabricação de seu módulo de 
captação de energia solar, utilizado nas telhas fotovoltaicas da empresa. 
Com a tecnologia, agora patenteada, o grupo passa a deter o direito 
exclusivo de sua exploração comercial no Brasil. Foram cerca de três 
anos de testes e melhorias para que a companhia desenvolvesse um 
processo de fabricação único no mercado, que permite que o módulo 
de captação de energia solar seja aplicado sobre suas telhas de concreto 
e de fibrocimento, obtendo excelente performance mesmo em altas 
temperaturas. Saiba mais: (www.eternit.com.br).

G - Indústria da Moda
A Puma e sua embaixadora, Cara Delevingne, se uniram para anunciar 
a Conferência das Pessoas, patrocinada pela marca. Um espaço para a 
indústria se reunir, ao lado da Gen Z, para discutir soluções de moda 
sustentável no dia 6 de setembro. A conferência é inédita e criará um 

A - Qualidade do Café  
Em sua 32ª edição, o Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do 
Café para Espresso elege os melhores grãos em duas categorias: Nacional 
e Regional. Na Categoria Nacional serão selecionados 40 produtores 
finalistas, que concorrerão aos seis primeiros lugares. Desses seis, os 
três primeiros ganharão uma viagem ao exterior para participar do 8º 
Prêmio Ernesto Illy Internacional em 2023, além de ganhar prêmios em 
dinheiro e diplomas. Na Categoria Regional serão premiados até dois 
cafeicultores em cada um dos 10 Estados/Regiões. Os vencedores e 
finalistas recebem prêmios em dinheiro e diplomas. A ficha de inscrição 
e o regulamento completo no site: (https://clubeilly.com.br/). 

B - Cannabis Medicinal
Entre os próximos dias 11 e 13, no Hotéis Grand Mercure e Pulmann, na 
Rua das Olimpíadas, 205, São Paulo, acontece a Conferência Internacional 
da Cannabis Medicinal. O primeiro dia será dedicado a um curso, voltado 
aos médicos e profissionais da saúde que desejam aprender as bases dessa 
terapêutica. Nos outros dois dias, 54 palestrantes de cinco países apresentarão 
as indicações clínicas, os benefícios e os resultados de pesquisas recentes em 
diferentes especialidades. A expectativa é receber 600 médicos e profissionais 
da saúde, além de 100 participantes no curso pré-conferência. Atualmente, 
o Brasil tem cerca de três mil médicos prescritores, o que representa apenas 
1% da classe médica. Mais informações: (https://www.cicmed.com.br/). 

C - Cadeia da Construção
Entre os próximos dias 9 e 11, no São Paulo Expo, acontece o Concrete Show, 
evento da cadeia construtiva para receber os profissionais ligados à cadeia 
da construção. O evento volta ao modelo presencial com uma programação 
de conteúdo com especialistas que são referências na área de construção 
civil no Brasil e na América Latina. Entre as novidades está o “Construindo 
Conhecimento”, que traz uma série de palestras, congressos e seminários  dire-
cionados aos profissionais do setor; e a “Arena 120 Ideias”, com apresentações 
sobre inovações em tecnologia e novos produtos. Já para a feira de negócios 
são esperadas mais de 300 marcas expositoras, nacionais e internacionais. 
Inscrições e mais informações: (https://www.concreteshow.com.br/).  

D - Indústria Alimentícia
Começa na próxima terça-feira (9) a edição de 2022 da Food ingredients 
South America (FiSA), mais importante plataforma de conexão da indústria 
alimentícia na América do Sul. O evento retorna ao pavilhão após dois anos, 

ambiente para que os funcionários da Puma, ativistas, ONGs, especialistas, 
embaixadores e consumidores se unam e discutam soluções para alguns 
dos desafios mais urgentes da indústria da moda. Ao vivo de Londres e 
transmitida para o mundo, colocará as vozes dos jovens no centro para 
que os mais impactadas pelas decisões climáticas atuais possam influenciar 
aqueles que as fazem. Para saber mais e registrar interesse em participar 
(fisicamente ou virtualmente), visite: (https://www.pumacop.com).

H - Campus Party 
A pouco meses de sua 14º edição em São Paulo, a Campus Party Brasil, 
principal evento de tecnologia das coisas, blockchain, empreendedorismo, 
cultura maker e mais, anunciou as primeiras atrações deste ano. O evento 
será realizado no Anhembi, entre os dias 11 e 15 de novembro, e contará 
com mais de mil palestrantes e mais de 500 atividades práticas ao longo 
de 5 dias de programação. Uma das atrações principais que confirmou 
presença recentemente foi Orkut Buyukkokten, que no momento tem 
vívido entre os questionamentos sobre o retorno ou não da rede social 
que leva seu nome, o Orkut. Além dele, o Dr. Josiah Zayner, biohacker 
que desenvolve trabalho visando tornar engenharia genética prática 
acessível ao público leigo e é estrela do documentário “Seleção Artificial”, 
da Netflix. Outras informações: (https://institutocampusparty.org.br/).

I - Exportador de Frutas
Dentro de quatro anos, o Estado do Piauí pode se consolidar como 
um dos grandes produtores e exportadores de frutas do Nordeste, 
a exemplo da Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. A 
Embrapa Meio-Norte (Teresina/PI) já começou a implantar um projeto 
de transferência de tecnologias e inovação em fruticultura, o ProFruti, 
nos polos dos Tabuleiros Litorâneos (Parnaíba), Platôs de Guadalupe, 
Marrecas-Jenipapo (São João do Piauí) e Alto Canindé-Barragem Jo-
aquim Mendes (Conceição do Canindé). A meta maior do projeto da 
Embrapa Meio-Norte é aumentar em pelo menos 30% a produtividade 
e a produção de frutas, impactando positivamente, em cerca de 10%, 
o desenvolvimento regional. As áreas já estão sendo preparadas para 
instalações das unidades de referência tecnológicas. 

J - Saneamento Ambiental
A Fenasan 2022 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), 
realizada pela AESabesp juntamente com o 33º Encontro Técnico 
(Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), está com cre-
denciamento aberto para o público em geral. Esta edição do congresso 
e da feira, que juntos formam o maior evento de saneamento e meio 
ambiente da América Latina, acontecerá de forma presencial, de 13 a 15 
de setembro, no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo. 
O evento reúne os principais fabricantes e fornecedores de materiais e 
serviços para o setor de saneamento. Objetiva apresentar, promover e 
demonstrar as principais tecnologias para o desenvolvimento de siste-
mas de tratamento e abastecimento de água, gestão de águas residuais 
e resíduos sólidos. Inscrições: (https://fenasan.com.br/).

www.netjen.com.br
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O protocolo do Minis-
tério da Saúde foi 
publicado na edição 

de quarta-feira (3) do Diário 
Oficial da União. Dados da 
Organização Mundial da Saú-
de estimam que o transtorno 
acomete 3% da população 
mundial.

Segundo o ministério, o 
transtorno é considerado 
uma condição do neuro-
desenvolvimento, carac-
terizada por uma tríade de 
sintomas envolvendo de-
satenção, hiperatividade e 
impulsividade em um nível 
exacerbado e disfuncional 
para a idade. Os sintomas 
começam na infância, po-

Os sintomas começam na infância, podendo persistir ao longo de 
toda a vida.

Contrabando, pirataria, roubo, con-
corrência desleal por fraude fiscal, 
sonegação de impostos e furto de 
serviços públicos são algumas das 
ações ilegais que provocaram prejuízo 
econômico de R$ 336,8 bilhões ao país 
em 2021. Deste total, R$ 95 bilhões 
referem-se a tributos não recolhidos 
pelos governos. Os dados constam da 
nota técnica Brasil Ilegal em Números, 
levantamento feito pela Associação 
Comercial-RJ, Fecomércio RJ e Firjan, 
divulgado ontem (4).

No início do ano, as entidades cria-
ram o Grupo de Trabalho Rio Legal, 
para avaliar o impacto negativo e as 
vertentes do ‘Brasil ilegal’. O grupo 
consolidou dados de 16 segmentos 
econômicos e serviços de infraestru-
tura de energia e água.

Segundo o estudo, os R$ 336,8 
bilhões gerados pela ilegalidade equi-
valem ao PIB dos estados da Bahia 
e Sergipe somados. Além disso, no 
período, o país deixou de gerar 535,7 
mil empregos formais. Só no segmento 
de vestuário, 94 mil vagas deixaram 
de ser abertas.

Esses R$ 336,8 bilhões gerados pela 
ilegalidade equivalem ao PIB dos estados 

da Bahia e Sergipe somados.
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Ministério da Saúde aprova 
protocolo para diagnóstico de TDAH
O governo brasileiro aprovou um documento com critérios de diagnóstico, tratamento e mecanismos 
de regulação, controle e avaliação do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH)
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maiores, como quando a 
criança começa a ser ava-
liada no contexto escolar ou 
quando precisa se organizar 
para alguma atividade ou 
tarefa sem a supervisão dos 
pais”, ressaltou a pasta.

Embora o TDAH seja 
frequentemente diagnos-
ticado durante a infância, 
o Ministério da Saúde 
alertou ainda que não é 
raro o diagnóstico ser feito 
posteriormente. Ele deve 
ser realizado por um mé-
dico psiquiatra, pediatra 
ou outro profissional de 
saúde como neurologista 
ou neuropediatra (ABr).

dendo persistir ao longo 
de toda a vida.

“As dificuldades, muitas 

vezes, só se tornam eviden-
tes a partir do momento em 
que as responsabilidades e 

Prejuízos com fraudes no Brasil 
somaram R$ 336,8 bilhões em 2021

RJ, Antonio Florencio de Queiroz 
Junior, os dados mostram o impacto 
na economia nacional. “É preci-
so ter em mente que estas cifras 
interferem na vida das pessoas. 
Com políticas públicas adequadas 
e a união e participação do setor 
produtivo e das autoridades, esse 
cenário pode e precisa ser reverti-
do, gerando ganhos para todos”. “O 
consumidor é o grande protagonista 
desse processo. Só vamos combater 
esse mal se a sociedade se engajar”, 
acrescentou.

Segundo o presidente da ACRJ, 
José Antonio do Nascimento Brito, a 
união das três instituições demonstra 
a urgência em reverter esses prejuí-
zos, que envolvem setores essenciais 
da economia, como saúde, energia e 
abastecimento de água, por exemplo, 
além de outros segmentos, como com-
bustíveis, mídia e vestuário. “Este é o 
primeiro passo, mas estaremos aten-
tos para continuar defendendo ações 
de curto, médio e longo prazos com 
o objetivo de mudar esse cenário”, 
afirmou (ABr).

De acordo com o presidente da 
Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira, o mercado ilegal no Brasil é 
alarmante. “São recursos subtraídos, 
tributos não arrecadados e empregos 
que deixam de ser criados. É impor-
tante mostrar os prejuízos socioe-
conômicos dessa prática no país, e 
pleitear ações coordenadas de todas 
as esferas de governo no combate a 
essa ilegalidade”, disse.

Para o presidente da Fecomércio 

O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), calculado 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,8 ponto na 
passagem de junho para julho e chegou a 81,1 pontos. Essa foi 
a primeira queda depois de três meses consecutivos de alta.

O indicador busca antecipar tendências do mercado de 
trabalho para os próximos meses, com base em entrevistas 

com consumidores e empresários da indústria e dos servi-
ços. Quatro dos sete componentes do Iaemp recuaram, em 
especial, a situação atual dos negócios da indústria e o em-
prego previsto no setor de serviços. Entre os componentes 
que subiram, o destaque ficou com o emprego previsto na 
indústria (ABr).

Caiu o indicador antecedente de emprego
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Coluna do Heródoto

As eleições chegaram. 
A população se 
aglutina em volta 
dos candidatos à 
presidência da 
república. 

Poucos são os que cha-
mam atenção para a 
eleição dos deputados 

federais. Deixam para esco-
lher na última hora. Com isso 
o clientelismo, cumpadrismo 
e patriarcalismo chegam ao 
auge. A maioria dos eleitores 
não sabe bem o que fazem 
os deputados na Câmara 
Federal, na capital do Brasil. 
O que mobiliza são os nomes 
de homens que lutam para 
dirigir o país e melhorar as 
condições de vida de todos. 

É a busca, mais uma vez, do 
salvador da pátria, um super-
-homem que, sozinho, é capaz 
de dirigir a nação como um 
piloto de caça na guerra. O le-
gislativo é entendido apenas 
com um complemento, para 
muitos um estorvo, que cria 
dificuldade para o líder da 
nação governar. A publicida-
de também se concentra nos 
cargos majoritários, por isso 
resta aos políticos menores 
recorrerem aos seus currais 
eleitorais para se perpetuar 
na deputância. 

O Brasil está longe de um 
sistema eleitoral com o voto 
distrital. Ele não interessa a 
nenhuma das elites regionais, 
pois uma de suas caracte-
rísticas é a identificação do 
agente em uma república 
democrática representati-
va. As discussões, debates, 
bate-bocas são em torno dos 
candidatos à presidência. Por 
isso  os partidos escolhem os 
candidatos bons de votos, 
capazes de ganhar a eleição 
e fazer uma boa bancada no 
Congresso Nacional. 

Sabem que é de lá que saem 
as leis que beneficiam as elites 
políticas e que também podem 
brecar a ação do executivo, 
caso este se disponha a tolher 
alguns direitos e privilégios 
que tem origem no passado. 
De um lado os conservadores 
se dividem em pelo menos 
dois grandes partidos que 
representam o pensamento 
da direita, favoráveis ao livre 
mercado e a participação do 
capital internacional na eco-
nomia brasileira. 

Um deles reúne os pro-
prietários de grandes glebas 
de terras,  são refratários 
a uma reforma agrária, à 
intervenção do estado na 
economia, fundação de novas 
empresas estatais e qualquer 
mostra de política socializan-
te. Outro é constituído de 
parte da burguesia urbana, 
onde despontam os indus-
triais, banqueiros, rentistas 
e membros da classe média 
intelectualizada. 

Na outra ponta o partido 
populista, apoiado firme-
mente pelos sindicatos e 
organizações de trabalhado-
res, alicerçado por uma elite 
de inspiração esquerdista, 
favorável a uma economia 
nacionalista de aliança do 
Estado com a burguesia 
nacional. Acusam o capital 
internacional de querer ex-
plorar as riquezas brasileiras, 

capitaneada pelo imperia-
lismo americano, o eterno 
interventor nos assuntos 
internos da América Latina. 

Os eleitores mais politiza-
dos distinguem as diferenças 
entre essas correntes, o que 
não acontece com boa parte 
da população com baixo nível 
de escolaridade e participação 
política. É verdade que as con-
venções partidárias deixam 
de ser meros banquetes com 
os caciques e passam a atos 
públicos com a participação 
de populares. A maior parte 
deles cabos eleitorais, nepo-
tes, filhotes políticos e mem-
bros de claques, muitas vezes 
remuneradas ou conduzidas 
sem saber o que faziam por lá.

Os militares tem o seu 
próprio candidato. Pela se-
gunda vez um deles disputa 
a presidência da república. 
Analistas dizem que tem 
pouca chance uma vez que 
a direita está dividida com 
outro candidato. A esquerda 
nacionalista tem um único 
candidato que propõe de-
senvolver o país, melhorar 
as condições do povo, utilizar 
todo o poderio econômico 
para preservar as riquezas na-
cionais através das estatais. 

Ele promete impedir que 
as Sete Irmãs abocanhem o 
petróleo, uma riqueza que 
pertence a todo o povo bra-
sileiro e não aos acionistas 
de Wall Street e da City. 
Apregoa a experiência de 
já ter governado o Brasil e 
ser responsável pela fase 
de intensa industrialização. 
O PTB, Partido Trabalhista 
Brasileiro, tem com candida-
to para as eleições de 1950, 
o ex- ditador Getúlio Vargas. 
Os militares ressuscitam o 
velho brigadeiro Eduardo 
Gomes, candidato da UDN, 
União Democrática Nacional. 

O PSD, Partido Social De-
mocrata, organicamente o 
maior partido do país, lança 
a candidatura do mineiro 
Cristiano Machado. A popu-
laridade de Vargas é avas-
saladora especialmente nas 
grandes cidades, com apoio 
principalmente dos operários, 
que atribuem a ele as leis 
trabalhistas e os progressos 
sociais. A campanha se faz 
através de comícios em praças 
públicas em todo o país. 

Vargas reúne grandes mul-
tidões e procura ser o mais 
conciliador possível com 
o seus antigos opositores. 
Com isso consegue dividir o 
PSD. Parte dele abandona o 
candidato da sigla para apoiar 
Getúlio. O resultado é a vitória 
do gaúcho, brigadeiro em se-
gundo e Cristiano em terceiro. 
O fenômeno de abandonar o 
candidato do próprio partido 
e aderir a outra candidatura 
entra para a história do Brasil 
como  “cristianização“ . 

Os jornalistas que cobrem o 
pleito descrevem o fato e se 
perguntam em suas colunas 
nos jornais se isso poderia 
algum dia a voltar a acontecer 
no país.

(*) - Jornalista da Record Newa, R7 e 
Nova Brasil,  ex-presentador do 'Roda 

Viva', na Tv Cultura, e do Jornal  
da CBN. Mestre em História  
pela USP e inscrito na OAB  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Partido 
Dividido
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Marinha americana aposta 
em navios não tripulados

A Marinha dos EUA pretende colocar em operação, até 2045, 150 navios totalmente controlados e 
operados por inteligência artificial. Isso representará um terço de sua frota.

Vivaldo José Breternitz (*)

Esses navios poderão ser me-
nores e de operação mais 
barata, porque não terão 

tripulantes a bordo. Com isso, a US 
Navy pretende resolver também um 
problema que enfrenta há anos, a 
falta de pessoal: neste momento, 
apenas 89% de seus quadros estão 
preenchidos, apesar das intensas 
campanhas de recrutamento. 

Essas informações constam do 
relatório “Navigation Plan 2022”, 
liberado pela força em fins de julho 
e que lista o que pretende fazer 
para garantir o controle dos mares, 
tornando-se apta a enfrentar pos-
síveis oponentes, especialmente a 
China.

O plano menciona também outras 
necessidades, como cerca de 350 
navios convencionais e 3 mil aerona-
ves, o que representa um aumento 
dramático em relação aos apenas 
75 novos navios adicionados à frota 
nas últimas duas décadas. A Marinha 
opera atualmente 300 navios.

Alguns veem com ceticismo a pos-
sibilidade da Marinha obter o que 
pretende, pois é preciso aprovação 

se precavesse contra o perigo de 
tornar-se prisioneira de uma elite 
científico-tecnológica voltada à 
corrida armamentista e aos lucros 
provenientes dela, evidentemente.  

Eisenhower deveria saber do 
que estava falando, pois antes de 
ser presidente fora o comandante 
das forças aliadas na Europa du-
rante a Segunda Guerra Mundial,   
o primeiro comandante da OTAN e 
presidente da Columbia University.

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

do Congresso para liberação dos 
recursos financeiros necessários. 
Militares expressam sua preocu-
pação com o tema, alegando que a 
China e a Rússia já estão testando 
equipamentos desse tipo. 

Frente a notícias como essa, 
vale a pena lembrar o que disse 
o presidente americano Dwight 
Eisenhower em seu discurso de 
fim de mandato, em 17 de janeiro 
de 1961: “é injustificada a influ-
ência que o complexo militar-
-industrial vem crescentemente 
conquistando". Pediu à nação que 

Pixabay_CANVA

Afinal, estamos realmente seguros?  
Dicas de cibersegurança para sua empresa

A digitalização dos processos, o armaze-
namento em nuvem e o desenvolvimento de 
ferramentas como a Internet das Coisas, fazem 
com que, cada vez mais, as empresas precisem 
armazenar, em servidores, seus dados e de 
seus consumidores. Mediante aos avanços da 
digitalização, o debate acerca da proteção de 
dados e informações ganhou mais notoriedade, 
e com isso a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) foi implementada para estabelecer um 
padrão nas normas de segurança. 

A cibersegurança nada mais é do que uma 
proteção de sistemas de computador contra 
roubo, danos ou acesso indevido. Não só a 
parte de dados como a questão de hardware, 
tudo que possa causar interrupção ou entrada 
indevida de usuários. É uma temática extrema-
mente importante, porque é lei, então devemos 
cumprir pela boa execução dela.   

Ao se atacar o site de um órgão ou entidade 
pública muitos riscos vêm à tona. Afinal, é ex-
tremamente delicada a questão de ter acesso 
a um banco de dados com uma infinidade de 
informações que podem levar a diversos crimes: 
coleta de dados para um ataque direcionado 
a uma pessoa, utilização desses dados para 
enganar empresas, fazer extorsões ou abrir 
contas em outros bancos. Tudo depende do 
intuito do invasor, por isso é necessário ter 
bastante cuidado em relação a vazamentos, 
como exposição de dados sensíveis que podem 
ser utilizados para comercialização no mercado 
da deep web ou em alguma ação relacionada.  

Invadir um site ou órgão público com o qual 
se difere politicamente também pode ser um 
pretexto. Isso, geralmente, se dá com equipes 
de profissionais que são extremamente quali-
ficados para fazer ataques sem deixar rastros.  

Ademais, precisamos nos proteger de difama-
ções, ameaças tecnológicas, que são os próprios 
vírus, bugs, defeitos técnicos de invasão na web, 

instituição pública. É difícil, mas não é impos-
sível evitar os ataques cibernéticos. Adotar 
medidas como realizar um mapeamento, uma 
matriz de risco e identificar o que se pode 
fazer; criar objetivos de segurança; garantir a 
consistência de dados, prevenindo a criação 
não autorizada e alteração de instituição de 
dados; garantir a legitimidade dos usuários e 
tantas outras formas são viáveis. 

Investir nessas áreas é o caminho que vai 
garantir a confidencialidade, integridade, dispo-
nibilidade, autenticidade e a legalidade, pilares 
da segurança da informação na sua empresa, 
seja ela uma govtech, ou não.  

 
(Fonte: Diogo Catão, CEO da Dome Ventures, uma 

Corporate Venture Builder GovTech que nasceu 
com o propósito de transformar o futuro  

das instituições públicas no Brasil - 
domeventures@nbpress.com)

sabotagens, fraudes de próprio erro humano ou 
um descuido e senhas compartilhadas.   

Tudo que mencionei até agora é num contexto 
geral. Colocando em foco as govtechs, startups 
que têm como propósito gerar inovação para 
a gestão pública, possivelmente sejam mais 
atrativas aos hackers por conterem dados 
extremamente sensíveis, como os oriundos da 
declaração do Imposto de Renda. Assim como 
dados de bancos, empresas de sistema financeiro, 
que tratam com essa sensibilidade, as govtechs 
têm dados do governo também, que podem ser 
comercializados e, dessa maneira, prejudicar 
pessoas, empresas e até mesmo os próprios 
órgãos públicos.  

Para evitar isso, é preciso adotar controles 
físicos, tecnológicos e humanos personalizados 
que viabilizem a administração dos riscos e criem 
um nível de segurança adequado ao negócio, à 

News@TI
2º andar serão transmitidos, ao vivo, no site do evento – https://
www.febrabantech.com/. Para acompanhar, basta se cadastrar 
pelo mesmo link.

Rio recebe Festival Internacional de Robótica 
pela primeira vez

@É hora de torcer! As escolas Firjan SESI Barra do Piraí e Nova 
Friburgo irão mostrar suas habilidades no Festival Internacio-

nal de Robótica. Organizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) 
e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o 
torneio acontece entre sexta-feira (5) e domingo (7), no Pier Mauá, 
no Rio de Janeiro, com a participação de 990 estudantes de 37 
países. Serão três dias de muita tecnologia, ciência, engenharia 
e troca cultural entre crianças e adolescentes, de 9 a 19 anos. O 
festival de robótica será aberto ao público, com entrada gratuita 
e sujeita à lotação, que também poderá participar de atividades 
experimentais de ciência, artes e tecnologia. O evento integra o 
calendário oficial desta temporada da FIRST – organizadora de 
competições de robótica em todo o mundo.

PicPay Store lança Gift Cards de Roblox

@Os usuários do PicPay, maior aplicativo de pagamentos do país, 
agora podem comprar créditos de Roblox na PicPay Store. Para 

celebrar o lançamento, os Gift Cards terão 15% de cashback para 
até dez compras por CPF. A Roblox, uma das maiores plataformas 
de entretenimento online do mundo, oferece mais de 11 milhões de 
experiências criadas por desenvolvedores que fazem parte da sua 
comunidade. O Brasil é o segundo maior desenvolvedor e criador, 
atrás apenas dos EUA. A novidade é fruto de uma parceria com a 
Blackhawk Network Brasil, líder em soluções de pagamentos como 
o cartão-presente (https://www.blackhawknetwork.com/br-pt).

Painéis selecionados do FEBRABAN TECH 2022 
terão transmissão online e gratuita

@O público terá acesso, de forma online e gratuita, a uma 
seleção de painéis do FEBRABAN TECH 2022, maior evento 

de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina, 
que acontece entre 9 e 11 de agosto na Bienal de São Paulo, no 
Parque do Ibirapuera. Todos os debates do Auditório FEBRABAN 

ricardosouza@netjen.com.br
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1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 11 horas, na sede social do BANCO BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 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, Condo-
mínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais 
de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado 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 titulares de (i) 97,87% das ações ordinárias e (ii) 35,45% das ações preferenciais sem 
direito a voto de emissão da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire para se-
cretariar os trabalhos. 4. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e 
§2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: 5.1 re-
forma parcial dos artigos 1º, 9º, 10, 36, 37 e 44 do Estatuto Social da Companhia, a fi m de prever que o Conselho Fiscal da Companhia será de funcionamento permanente; 5.2 conso-
lidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a reforma parcial do item (i) acima; e 5.3 reforma do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Grupo Bmg, aprovado pela Assem-
bleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de abril de 2020 (“Plano”), a fi m de: (a) ampliar os participantes elegíveis aos Programas criados com base no Plano; (b) ex-
cluir que os Programas poderão ser criados apenas anualmente; (c) substituir o Contrato de Participação por um Termo de Adesão; (d) alterar a forma de apuração da quantidade total 
de ações da Companhia que poderão ser outorgadas no âmbito do Plano; (e) defi nir a data de outorga das ações da Companhia no âmbito dos Programas, bem como a data de refe-
rência para apuração do preço de tais ações; (f) excluir a obrigatoriedade dos períodos de diferimento serem de 4 (quatro) anos; (g) incluir expressamente o tratamento aplicável aos 
participantes no caso de aposentadoria estatutária; (h) excluir o tratamento diferenciado aplicável participantes no caso de demissão sem justa causa após transferência de controle da 
Companhia; (i) excluir as defi nições de justa causa; (j) outorgar ao Conselho de Administração competência para decisão de casos omissos no Plano; (k) alterar título e termos defi nidos, 
bem como aprimorar a redação do Plano, a fi m de melhor entendimento da mecânica de funcionamento, inclusive com a exclusão do termo “Performance Shares Units”. 6. DELIBERA-
ÇÕES: 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 364.769.412 vo-
tos a favor e nenhuma abstenção a reforma parcial dos artigos 1º, 9º, 10, 36, 37 e 44 do Estatuto Social da Companhia, a fi m de prever que o Conselho Fiscal da Companhia será de fun-
cionamento permanente. Em razão da deliberação ora aprovada, os referidos artigos do Estatuto Social da Companhia passarão a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 1º: O BAN-
CO BMG S.A. (“Companhia”) é uma instituição  nanceira constituída sob a forma de sociedade por ações, que se rege por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Com a listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), su-
jeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal às disposições do regulamento de listagem do Nível 1 (“Regulamento do Nível 1”).” “ARTIGO 
9º : Compete privativamente à assembleia geral, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) alterar o estatuto social; (ii) eleger 
ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iii)  xar o montante global da remuneração dos administradores e dos membros do 
Conselho Fiscal; (iv) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações  nanceiras por eles apresentadas; (v) suspender o exercício de direitos de 
acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei 
das S.A.; (vi) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (vii) deliberar sobre trans-
formação, fusão, cisão, incorporação, ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; (viii) deliberar sobre desdobramentos ou grupamentos de ações; (ix) deliberar sobre resgate, 
amortização e reembolso de ações de emissão da Companhia; (x) aprovar a apresentação de pedido de recuperação judicial e/ou extrajudicial, ou falência; (xi) deliberar a dissolução e 
liquidação da Companhia; (xii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM; e (xiii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho 
de Administração.” “ARTIGO 10: A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante 
anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ain-
da, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais. PARÁGRAFO PRIMEIRO – 
As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalva-
das as exceções previstas em lei ou em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente submetidos ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), nos termos da regu-
lamentação vigente. PARÁGRAFO SEGUNDO – A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as 
exceções previstas na Lei das S.A.” “ARTIGO 36: A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, composto de, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cin-
co) membros, e igual número de suplentes. A eleição e funcionamento do Conselho Fiscal, bem como os deveres e responsabilidades de seus conselheiros, atenderão às disposições le-
gais pertinentes.” “ARTIGO 37: Os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua 
eleição e poderão ser reeleitos. A Assembleia Geral Ordinária disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a  xação de sua remuneração.” “ARTIGO 44: A Compa-
nhia, seus acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Merca-
do, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores 
e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 
1, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Nível 1.” 6.2 Aprovar por 364.769.412 votos a favor e nenhuma abstenção a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, de acordo com as alterações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, que passará a vigorar conforme o Anexo I da presente ata. 6.3 Aprovar por 364.769.412 
votos a favor e nenhuma abstenção a reforma Plano a fi m de: (a) ampliar os participantes elegíveis aos Programas criados com base no Plano; (b) excluir que os Programas poderão ser 
criados apenas anualmente; (c) substituir o Contrato de Participação por um Termo de Adesão; (d) alterar a forma de apuração da quantidade total de ações da Companhia que pode-
rão ser outorgadas no âmbito do Plano; (e) defi nir a data de outorga das ações da Companhia no âmbito dos Programas, bem como a data de referência para apuração do preço de tais 
ações; (f) excluir a obrigatoriedade dos períodos de diferimento serem de 4 (quatro) anos; (g) incluir expressamente o tratamento aplicável aos participantes no caso de aposentadoria 
estatutária; (h) excluir o tratamento diferenciado aplicável participantes no caso de demissão sem justa causa após transferência de controle da Companhia; (i) excluir as defi nições de 
justa causa; (j) outorgar ao Conselho de Administração competência para decisão de casos omissos no Plano; (k) alterar título e termos defi nidos, bem como aprimorar a redação do Pla-
no, a fi m de melhor entendimento da mecânica de funcionamento, inclusive com a exclusão do termo “Performance Shares Units”. Diante da deliberação ora tomada, o Plano passa a 
vigorar conforme Anexo II da presente ata. 6.4 A efi cácia das deliberações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 7. ENCERRAMENTO 
E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, nos termos do ar-
tigo 130, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 29 de abril de 2022. 8. ASSI-
NATURAS: Mesa: Marco Antonio Antunes – Presidente. Luciana Buchmann Freire – Secretária. Acionistas: Flávio Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreas-
sa). Rivage Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Água Boa Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). São Judas Tadeu Parti-
cipações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Noma Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). BMG Participações S.A. (p.p. Eduardo Fio-
rucci Vieira e Ricardo Andreassa). CSMG – Participações Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: MARCO AN-
TONIO ANTUNES - Presidente; LUCIANA BUCHMANN FREIRE - Secretária. JUCESP nº 380.531/22-7 em 27.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
Anexo I à ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco BMG S.A., realizada em 29 de abril de 2022. ESTATUTO SOCIAL DO BANCO BMG S.A. Companhia Aberta - CNPJ/ME 
61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3. CAPÍTULO I - NOME - SEDE - OBJETO E DURAÇÃO: ARTIGO 1º: O BANCO BMG S.A. (“Companhia”) é uma instituição fi nancei-
ra constituída sob a forma de sociedade por ações, que se rege por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. PARÁGRAFO ÚNICO – Com a listagem da Compa-
nhia no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, adminis-
tradores e membros do Conselho Fiscal às disposições do regulamento de listagem do Nível 1 (“Regulamento do Nível 1”). ARTIGO 2º: A Companhia tem sede e foro na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 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 an-
dar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, a critério e por delibera-
ção do Conselho de Administração, e mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, 
agências, fi liais, sucursais ou correspondentes. ARTIGO 3º: A Companhia tem como objeto social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas nor-
mas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos com carteira comercial, de investimento, inclusive câmbio, de crédito, fi nanciamento e investimento, de arrendamen-
to mercantil e de crédito imobiliário. ARTIGO 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: ARTIGO 5º: O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos 
e vinte reais e oitenta e nove centavos), dividido em (i) 372.696.198 (trezentos e setenta e dois milhões, seiscentas e noventa e seis mil, cento e noventa e oito) ações ordinárias, to-
das nominativas e sem valor nominal; e (ii) 210.536.213 (duzentos e dez milhões, quinhentas e trinta e seis mil, duzentas e treze) ações preferenciais sem direito a voto, todas nomi-
nativas e sem valor nominal. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. PARÁGRAFO SEGUNDO – As prefe-
rências e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de liquidação 
da Companhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação 
de controle estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. PARÁGRAFO TERCEIRO – Os acionistas poderão, a qualquer tem-
po, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os pe-
didos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos pela Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do 
Conselho de Administração que se realizar após a aprovação da conversão pela Diretoria. ARTIGO 6º: A Companhia fi ca autorizada a aumentar seu capital social, independente-
mente de reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações. Caberá ao Conse-
lho de Administração fi xar, em cada caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, o local da distribuição, a 
forma da distribuição, o preço de emissão e as condições de subscrição e integralização. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o 
Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção 
de compra de ações a administradores e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das op-
ções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações. PARÁGRAFO SEGUNDO – A emissão 
de novas ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de 
controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fi s-
cais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. ARTIGO 7º: To-
das as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição fi nanceira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), conforme designado pelo Conselho de Administração, em nome de seus titulares. PARÁGRAFO ÚNICO – O custo de transferência da propriedade das ações escriturais 
poderá ser cobrado diretamente do acionista alienante pela instituição escrituradora, conforme venha a ser defi nido no contrato de escrituração de ações, observados os limites má-
ximos fi xados pela CVM. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL: ARTIGO 8º: A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme prevista na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, 
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Compa-
nhia assim exigirem. ARTIGO 9º: Compete privativamente à assembleia geral, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) 
alterar o estatuto social; (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iii) fi xar o montante global da remuneração dos 
administradores e dos membros do Conselho Fiscal; (iv) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras por eles apresentadas; (v) 
suspender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária, na 
forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; (vi) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-
ção de dividendos; (vii) deliberar sobre transformação, fusão, cisão, incorporação, ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; (viii) deliberar sobre desdobramentos ou gru-
pamentos de ações; (ix) deliberar sobre resgate, amortização e reembolso de ações de emissão da Companhia; (x) aprovar a apresentação de pedido de recuperação judicial e/ou ex-
trajudicial, ou falência; (xi) deliberar a dissolução e liquidação da Companhia; (xii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM; e (xiii) deliberar sobre 
qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. ARTIGO 10: A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos previstos 
em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segun-
da com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e vota-
ção a distância em assembleias gerais. PARÁGRAFO PRIMEIRO – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assem-
bleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei ou em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devida-
mente submetidos ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), nos termos da regulamentação vigente. PARÁGRAFO SEGUNDO – A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assun-
tos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. ARTIGO 11: As pessoas presentes à Assembleia Geral deve-
rão apresentar documentos que comprovem a sua identidade, sua qualidade de acionista e, no caso de acionista pessoa jurídica, a sua representação legal. PARÁGRAFO ÚNICO – 
Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de manda-
to e comprovante de identidade do mandatário. ARTIGO 12: Ressalvas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de 
acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. ARTIGO 13: Antes de 
abrir-se a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando seu nome e a quantidade de ações de que forem titulares. ARTIGO 14: As atas de Assembleias 
deverão ser lavradas no Livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorri-
dos e publicadas com omissão das assinaturas. ARTIGO 15: A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou im-
pedimento, instalada e presidida por outro conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral in-
dicará até 2 (dois) secretários. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO 16: A Administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. PARÁGRA-
FO ÚNICO – A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do termo de anuência dos administradores nos termos do 
disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis (incluindo a homologação de sua eleição pelo Bacen). ARTIGO 
17: O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, que deverão atuar 
como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Admi-
nistração ou pela Diretoria, conforme o caso. ARTIGO 18: Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a pre-
sença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. ARTIGO 19: Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e 
manterá indenes seus conselheiros de administração, diretores, membros de comitês e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou 
isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. PA-
RÁGRAFO PRIMEIRO – Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com má-fé, cul-
pa, dolo ou mediante fraude; (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social; (iii) fora do exercício de suas atribuições ou (iv) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do 
interesse social da Companhia, o Benefi ciário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. PARÁGRAFO SEGUNDO – As con-
dições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão determinadas em instrumento escrito, cuja implantação é da alçada do Conselho de Administração, sem pre-
juízo da contratação de seguro específi co para a cobertura de riscos de gestão. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO 20: O Conselho de Administração será composto 
de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Con-
selho de Administração terá 1 (um) Presidente e poderá ter até 3 (três) Vice-Presidentes escolhidos pelos conselheiros entre seus pares. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Dos membros 
do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na As-
sembleia Geral que os eleger. PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fi ns deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ser controlador direto ou indireto da 
Companhia; (ii) não ter exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia; 
(iii) não ser cônjuge, companheiro ou parente ou afi m, em linha reta ou colateral, até segundo grau de acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador de 
acionista controlador da Companhia; (iv) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, de acionista controlador da Companhia, de sociedades coliga-
das, controladas ou sob o controle comum da Companhia; (v) não ter relações comerciais com a Companhia, seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob 
controle comum da Companhia; (vi) não ocupar cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou com o seu acionista controlador que tenha po-
der decisório na condução das atividades da referida sociedade ou entidade; (vii) não receber outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, 
controladas ou sob controle comum da Companhia além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da Companhia, de seu acionista con-
trolador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da companhia 
e benefícios advindos de planos de previdência complementar. PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Primeiro deste 
Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. PARÁGRAFO QUARTO – Os mem-
bros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores. PARÁGRAFO QUINTO – Os cargos de Presidente do Conselho de 
Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia 
deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as 
providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. PARÁGRAFO SEXTO – Findo o mandato, os mem-
bros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. ARTIGO 21: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinaria-
mente, uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, 
fax ou correio eletrônico com confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e lo-
cal da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. PARÁGRAFO PRIMEIRO – As reuniões do Conselho de Administração so-
mente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 5 (cinco) Conselheiros, devendo necessariamente, ao menos, 2 (dois) deles não serem Conselheiros Independentes. PARÁ-
GRAFO SEGUNDO - Será admitida a realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, sendo certo que a participação remota 
de qualquer Conselheiro em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. PARÁGRAFO TERCEIRO – As deliberações do Conselho de Administração 
serão tomadas por maioria dos presentes, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia 
e devidamente submetidos ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate na votação. 
PARÁGRAFO QUARTO – O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento 
temporário, previstas no Artigo 22 abaixo. PARÁGRAFO QUINTO – O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá computar o voto proferido com in-
fração aos termos de qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado na sede da Companhia e que tenha sido devidamente submetido ao Bacen, nos termos da re-
gulamentação vigente, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. PARÁGRAFO SEXTO – Independentemente das formalidades de convocação previstas neste Artigo, serão 
consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os conselheiros. ARTIGO 22: Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o mesmo será substi-
tuído por um dos Conselheiros Vice-presidentes ou, nesta impossibilidade, o Conselho de Administração indicará o substituto interino, dentre seus membros, desde que não seja Con-
selheiro Independente. Neste caso, o substituto exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, inclusive o voto de qualida-
de mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 21 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para atuação 
em reunião específi ca, na abertura da respectiva reunião, com estrita observância às disposições deste Artigo. PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de vacância de cargo de membro de 
Conselho de Administração por morte, renúncia, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato 
restante do substituído, que deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorrendo a vaga ou impedimento defi nitivo do Presidente, o Conselho de Administra-
ção deliberará a indicação de um de seus membros para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. ARTIGO 23: Todas as deliberações do Conselho de Administração 
constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. ARTIGO 24: Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições de-
terminadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: a) fi xar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os 
membros da Diretoria, do Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura da Sociedade e do Comitê de Auditoria, subordinados ao Conselho de Administração, bem como fi xar-lhes as 
atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo, ainda, atribuir, em caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer membro da Diretoria, com a intitulação que 
entender conveniente, respeitadas as conferidas por este Estatuto Social; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Compa-
nhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à As-
sembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras da Companhia, os pareceres dos auditores independentes, relatório resumido do Comitê de Auditoria, bem 
como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a participação da Companhia e a alienação da participação da Companhia, em outras so-
ciedades não integrantes do conglomerado BMG, em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; 
g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Lí-
quido apurado no último balanço patrimonial auditado; h) autorizar a contratação de operações da Companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos 
valores envolvidos sejam superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; exceção feita às operações de ces-
são de créditos pela Companhia, com ou sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela Compa-
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nhia, as quais serão avaliadas e aprovadas pelo Fórum de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamen-
te a contratação de operações de captação de recursos pela Companhia, no mercado local ou internacional, em valores superiores a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido apu-
rado no último balanço patrimonial auditado; k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, tendo a Companhia como con-
tratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial 
auditado; l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela Companhia nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e indicar o representante legal da Compa-
nhia que comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a Companhia em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração 
e eventuais gratifi cações dos administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Companhia a serem submetidos às assembleias gerais das so-
ciedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o organograma funcional da Companhia; p) aprovar to-
dos os regimentos internos e políticas da Companhia, em especial (i) o Regimento Interno do Fórum de Crédito que defi nirá todas as condições e alçadas para aprovação de opera-
ções de crédito em geral nas quais a Companhia seja credora; e (ii) o Regimento Interno do Fórum de Ativos e Passivos da Companhia (ALCO), que conterá as condições operacio-
nais, alçadas de decisão, diretrizes e políticas a serem adotadas pela Companhia; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no Artigo 33 abaixo, e (iv) o Regimento 
Interno do Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura, previsto no Artigo 34 abaixo; q) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os es-
clarecimentos que entender necessários sobre quaisquer matérias; r) deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no ex-
terior; s) defi nir as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada nes-
te Estatuto Social, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor da Companhia; v) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês cons-
tituídos; w) determinar o levantamento de balanços intermediários e com base nestes declarar dividendos; x) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados 
no Artigo 6º deste Estatuto Social, fi xando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou re-
duzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante 
permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; y) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Es-
tatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos ad-
ministradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) 
aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações; z) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Com-
panhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais e regulamentares pertinentes; aa) aprovar a contrata-
ção da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações; e bb) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como convo-
car os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. DA DIRETORIA: Seção I – Composição: ARTIGO 25: A Diretoria da Companhia, cujos 
membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 6 (seis) e, no máximo, 16 (dezesseis) membros, dentre os quais 
serão designados os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação espe-
cifi ca, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos, sendo os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investido-
res de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Ainda, os Diretores poderão acumular cargos. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Conselho de Administração 
fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investido-
res, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca. PARÁGRAFO SEGUNDO – O Dire-
tor Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que necessário, os Diretores Executivos Vice-Presiden-
tes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de manda-
to restante do substituído. Seção II – Competência: ARTIGO 26: Compete ao Diretor Presidente, ao Diretor de Relações com Investidores, aos Diretores Executivos Vice-Presiden-
tes, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, além das atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que sejam cumpridas as diretrizes 
e medidas recomendadas pelo Conselho de Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. ARTIGO 27: Além das atribui-
ções normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Presidente: (i) Convo-
car as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena im-
plementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, 
estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e dos Direto-
res sem designação específi ca, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela au-
ditoria interna da Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Presidente; 
(vi) Tomar as decisões de sua alçada; e (vii) Tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete privativamente ao Diretor de Re-
lações com Investidores: (i) Prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, 
bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) Repre-
sentar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) Desempenhar as 
outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente. c) Compete aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Direto-
res sem designação específi ca: (i) Colaborar com o Diretor Presidente no desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável 
pela auditoria interna da Companhia, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) Administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas na forma da 
alínea (b) do Artigo 24; (iii) Supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempe-
nhos; e (iv) Tomar as decisões de sua alçada. Seção III – Eleição e Destituição: ARTIGO 28: Os Diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Admi-
nistração por um prazo unifi cado de gestão de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no 
exercício de seus cargos até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. PARÁGRAFO SEGUNDO – Não obstante o disposto no caput, caso um 
membro da Diretoria complete 62 (sessenta e dois) anos de idade durante a vigência do seu mandato, deverá ser substituído em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do 
exercício social em que referido diretor tiver completado 62 (sessenta e dois) anos. Nos termos do parágrafo primeiro acima, o diretor a ser substituído permanecerá no exercício de 
seu cargo até a posse de seu substituto. Seção IV – Representação: ARTIGO 29: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da Com-
panhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Companhia, observado sempre o disposto no Artigo 24 deste Estatuto Social, devendo, todos 
os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assinados por 2 (dois) diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Pre-
sidente, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor Executivo Vice-Presidente ou Diretor Executivo. PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de ausência temporária do Diretor Pre-
sidente, este deverá nomear, entre os Diretores Executivos Vice-Presidentes, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretores Executivos, um substituto, para assinar em conjunto 
com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. ARTIGO 30: A Companhia também poderá ser representada por (i) qualquer um dos Diretores em conjunto 
com um procurador; (ii) 2 (dois) procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados; (iii) 1 (um) procurador ou qualquer um dos 
Diretores, nas situações especifi cadas no Parágrafo Terceiro abaixo. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na constituição de procuradores, a Companhia será representada por 2 (dois) Dire-
tores, da seguinte forma: (i) Diretor Presidente em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) 
Diretor sem designação especifi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo, ou (iii) 02 
(dois) Diretores Executivos em conjunto. PARÁGRAFO SEGUNDO – Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em 
geral, visando a postulação de medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada por: (i) Diretor Presidente em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo Vice-Presiden-
te, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação especifi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto 
com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo ou Diretor sem designação especifi ca; (iii) 02 (dois) Diretores Executivos, ou (iv) um Diretor Executivo em con-
junto com um Diretor sem designação especifi ca. PARÁGRAFO TERCEIRO – A Companhia poderá ser representada por 1 (um) procurador com poderes específi cos ou por qualquer 
um dos diretores nas seguintes hipóteses (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e 
obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula ad judicia; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a sociedade 
participe. ARTIGO 31: As procurações outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que 
poderão ser por prazo indeterminado. ARTIGO 32: É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer diretor ou procurador que envolva a Compa-
nhia em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator 
deste dispositivo. CAPÍTULO V - DO COMITÊ DE AUDITORIA: ARTIGO 33: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração 
de Riscos da Companhia, a apreciação da conformidade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Companhia, a supervi-
são das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho 
de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 (três) membros, com 
mandato fi xo de 5 (cinco) anos, eleitos pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O man-
dato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. PARÁGRAFO SEGUNDO – Dentre os 
membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. PA-
RÁGRAFO TERCEIRO – O Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. PARÁ-
GRAFO QUARTO – Constitui também atribuição do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo 
Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da Companhia. PARÁGRAFO QUINTO – O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimestral-
mente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que 
se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) 
pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regulamen-
tares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. PARÁGRAFO SEXTO – O Conselho de Administração defi ni-
rá a verba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu 
funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. PARÁGRAFO SÉTIMO – Os membros do Comitê de Auditoria não recebe-
rão nenhum outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. PARÁGRAFO 
OITAVO – Sendo o membro do Comitê de Auditoria também integrante do Conselho de Administração da instituição ou de qualquer das empresas integrantes do conglomerado 
BMG ou de suas coligadas, fi ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. PARÁGRAFO NONO – O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal de cada 
exercício social, relatório sobre o acompanhamento das atividades relacionadas com as Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração 
de Riscos, encaminhando cópia ao Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Bacen pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório 
semestral, ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício social. PARÁGRAFO DÉCIMO – O resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, 
será publicado em conjunto com as demonstrações contábeis. DO COMITÊ DE PESSOAS E REMUNERAÇÃO: ARTIGO 34: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura com as 
atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 8 (oito) membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, 
sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho de Administração. PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Comitê de Remuneração, Pessoas 
e Cultura reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. PARÁGRAFO SEGUNDO – Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura de-
verá ser membro independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 20 acima. PARÁGRAFO TERCEIRO – Os inte-
grantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura deverão possuir a qualifi cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração dos 
administradores da Companhia. PARÁGRAFO QUARTO: São atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura: a) elaborar a política de remuneração dos administrado-
res, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; supervi-
sionando a sua implementação e operacionalização, bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exer-
cer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela Companhia que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura único; c) propor ao 
Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, inter-
nos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em relação às práticas de 
mercado, com vistas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; f) zelar para que a Política de Remuneração dos 
Administradores esteja permanentemente compatível com a Política de Gestão de Riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada da Companhia e com o que dispuser 
a lei e a regulamentação aplicável; g) avaliar e propor nomeação de membros do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia; h) determinar o perfi l e qualifi cação dos 
principais cargos de administração com base na estratégia da Companhia; i) coordenar a busca e designação de membros da diretoria da Companhia com base em orientações do 
conselho de administração da Companhia; j) contratar e coordenar consultoria externa para temas relacionados a talentos e remuneração; k) supervisionar o planejamento de su-
cessão de membros da diretoria e do conselho de administração da Companhia; l) avaliar o orçamento e política de remuneração variável da Companhia baseada em performance; 
e m) supervisionar a avaliação de performance dos membros da diretoria da Companhia. PARÁGRAFO QUINTO: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura reunir-se-á: a) no 
mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração fi xa e/ou variável dos administradores da Companhia e de suas controladas que adotarem o regime de Comitê de Re-
muneração, Pessoas e Cultura único. b) nos 3 (três) primeiros meses do ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos 
de administração, a ser submetido às Assembleias Gerais da Companhia e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura único. PARÁGRA-
FO SEXTO - A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura será defi nida pelo Conselho de Administração. PARÁGRAFO SÉTIMO – O Comitê de Re-
muneração, Pessoas e Cultura deve elaborar, com a periodicidade e nos termos exigidos pela regulamentação vigente, documento denominado “Relatório do Comitê de Remunera-
ção, Pessoas e Cultura”. DA OUVIDORIA: ARTIGO 35: A Companhia terá uma Ouvidoria, composta de 1 (um) Ouvidor, designado pelo Conselho de Administração, dentre pessoas 
que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e 
à mediação de confl itos, cujo prazo de mandato será de 3 (três) anos, que atuará em nome das Instituições integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas como 
todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen cujo controle, na forma defi nida pelo artigo 116 da Lei das S.A., seja da Companhia ou de seus con-
troladores. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao Conselho de Administração a destituição do Ouvidor nos termos da alínea “u” do Artigo 24 acima, que poderá destitui-lo na hipó-
tese de descumprimento das atribuições previstas no presente Artigo ou a qualquer tempo. PARÁGRAFO SEGUNDO – A Ouvidoria terá como atribuições: a) prestar atendimento 
de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das instituições previstas no 
“caput” deste Artigo; b) atuar como canal de comunicação entre as instituições previstas no “caput” deste Artigo e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na media-
ção de confl itos; c) informar o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo a respeito das atividades da Ouvidoria; d) zelar pela estrita observância 
das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; e) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuá-
rios de produtos e serviços; f) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultra-
passar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por 
cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; g) encaminhar resposta conclusiva para demanda no prazo previsto; 
h) manter o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo informado sobre os problemas e defi ciências detectados no cumprimento de suas atribui-
ções e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previstas no “caput” deste Artigo para solucioná-los; e i) elaborar e encaminhar ao Conselho 
de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao fi nal de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no 
cumprimento de suas atribuições. PARÁGRAFO TERCEIRO – A Companhia compromete-se a: a) criar condições adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem como para que 
sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e b) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de res-
postas adequadas às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas 
atribuições. PARÁGRAFO QUARTO – A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa do quadro administrativo da Companhia, com formação compatível e capacidade técni-
ca para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários, sendo que, nos termos da regulamentação, o Ouvidor não poderá desempenhar outra função na Companhia, 
exceto a de diretor responsável pela Ouvidoria. CONSELHO FISCAL: ARTIGO 36: A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, composto de, no mínimo, 
3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros, e igual número de suplentes. A eleição e funcionamento do Conselho Fiscal, bem como os deveres e responsabilidades de seus 
conselheiros, atenderão às disposições legais pertinentes. ARTIGO 37: Os membros efetivos do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia 
Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição e poderão ser reeleitos. A Assembleia Geral Ordinária disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de 
sua remuneração. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADOS: ARTIGO 38: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro, tendo a du-
ração de 1 (um) ano. PARÁGRAFO ÚNICO – Em 30 de junho e 31 de dezembro serão elaborados, observadas as regras contábeis aplicáveis e com base na escrituração mercantil 
da Companhia, (i) o balanço patrimonial; (ii) a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) a demonstração do resultado do exercício; (iv) a demonstração dos fl uxos de 
caixa; e (v) a demonstração do valor adicionado. ARTIGO 39: Do resultado apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acu-
mulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, 
nessa ordem. ARTIGO 40: Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes 
de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajus-
tado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administra-
ção, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; d) poderá ser destinada para a reserva de incentivos fi scais a parcela 
do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; e) uma parcela não superior a 
75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após deduzida a reserva indicada no item (d) acima, poderá ser des-
tinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos para crescimento e expansão e fi nanciar o capital de giro da Companhia, 
fi cando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingên-
cias e a reserva de incentivos fi scais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.; e f) a Assembleia Geral po-
derá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. PARÁGRAFO PRI-
MEIRO – O dividendo obrigatório previsto na alínea (b) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser 
ele incompatível com a situação fi nanceira da Companhia. PARÁGRAFO SEGUNDO – Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, 
a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obri-
gatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. PARÁGRAFO TERCEIRO – É facultado ao Conselho de Adminis-
tração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia de até 10% (dez por cento) do resultado do exercício, após 
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, observadas as limitações previstas na Lei das S.A. A fi m de evitar eventuais confl itos de interesses, é veda-
do ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia participar nos lucros da Companhia. PARÁGRAFO QUARTO – A participa-
ção aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele 
se ajustará. ARTIGO 41: A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos inter-
mediários, à conta do lucro apurado, de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Companhia po-
derá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. PARÁGRAFO SEGUNDO – O Conselho de Administração poderá autorizar a 
distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja decla-
ração é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. PARÁGRAFO TERCEIRO – Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em 
que tenham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO VII - ALIENAÇÃO DE CONTROLE: ARTIGO 42: A alienação direta ou indire-
ta de controle da Companhia a terceiro, a título oneroso, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que 
o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto todas as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, ob-
servando as condições e os prazos previstos na legislação, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os fi ns deste 
Artigo, entende-se por controle e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Compa-
nhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. PARÁGRAFO SEGUNDO – A obrigação prevista no caput se aplica à alie-
nação de controle por uma única operação ou por operações sucessivas. PARÁGRAFO TERCEIRO – A oferta pública de aquisição de ações deve observar as condições e os prazos pre-
vistos na legislação, na regulamentação em vigor e neste Estatuto Social. PARÁGRAFO QUARTO – A alienação direta ou indireta de controle da Companhia estará sujeita, ainda, à 
prévia aprovação do Bacen, nos termos da regulamentação aplicável. ARTIGO 43: Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia 
para os efeitos de defi nição do preço da oferta pública de aquisição de ações, bem como divulgar a demonstração justifi cada desse valor. CAPÍTULO VIII - ARBITRAGEM: ARTIGO 
44: A Companhia, seus acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem 
do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acio- continua...
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nistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas 
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do 
Regulamento do Nível 1, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Nível 1. CAPÍTULO IX - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO: ARTIGO 45: A Companhia so-
mente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da assembleia geral ou nos demais casos previstos em lei. PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à assembleia geral estabe-
lecer a forma de liquidação e nomear o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal, que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. CAPÍTULO X - 
DISPOSIÇÕES FINAIS - ARTIGO 46: As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Nível 1 constantes deste Estatuto 
Social, somente terão efi cácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
Anexo II à ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco BMG S.A., realizada em 29 de abril de 2022. PLANO DE OUTORGA DE AÇÕES DO GRUPO BMG: 1. OBJETIVO DO 
PLANO: 1.1 O presente Plano de Outorga de Ações aplicável ao Banco BMG S.A. (“Companhia”), suas controladas e empresas sob controle comum (“Grupo BMG”), aprovado pela As-
sembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de abril de 2020 e reformado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2022 (“Pla-
no”), tem por objetivo permitir que os administradores e determinados empregados do Grupo BMG (em conjunto, “Colaboradores”) recebam ações preferenciais de emissão da Com-
panhia, negociadas no segmento Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código “BMGB4” (“Ações”), a fi m de: (i) estimular o desenvolvimen-
to de visão de longo prazo dos Colaboradores e, consequentemente, gerar um maior alinhamento entre seus interesses e os interesses dos acionistas da Companhia; (ii) possibilitar a 
atração e retenção de talentos; e (iii) maximizar a geração de resultados por meio do incentivo à criação de valor de forma sustentável. 2. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO E PARTICI-
PANTES: 2.1 O Conselho de Administração da Companhia (“Conselho de Administração”) é responsável por supervisionar o planejamento, operacionalização, controle e revisão deste 
Plano. 2.2 O Comitê de Remuneração, Pessoas e Cultura da Companhia (“Comitê”) se reportará diretamente ao Conselho de Administração, sendo responsável por auxiliar o Conselho 
de Administração na operacionalização, supervisão, revisão e controle deste Plano, observado o disposto legislação e regulamentação aplicável, em especial, na Resolução nº 3.921, de 
25 de novembro de 2010 do Conselho Monetário Nacional (“Resolução 3.921”), bem como na Política de Remuneração de Administradores da Companhia (“Política de Remuneração”). 
2.3 Em consonância com este Plano, o Conselho de Administração poderá aprovar Programas de Outorga de Ações (“Programas”) em que serão defi nidos os Colaboradores elegíveis, 
os termos e as condições da outorga e da liberação de Ações, observados os limites estabelecidos neste Plano. 2.4 Os Colaboradores indicados pelo Comitê e aprovados pelo Conselho 
de Administração para participar de um Programa (“Participantes”) deverão fi rmar um termo de adesão no prazo fi xado no respectivo Programa, que estabelecerá os termos e condi-
ções específi cos de sua participação no Programa para o qual foi eleito, incluindo as metas e objetivos aplicáveis (“Termo de Adesão”). 4. AÇÕES UTILIZADAS E PREÇO: 4.1 Para os 
fi ns deste Plano, serão utilizadas Ações mantidas em tesouraria. Excepcionalmente, caso não haja Ações em tesouraria em número sufi ciente para fazer frente à liberação das Ações e a 
Companhia esteja impedida, por disposição da legislação aplicável, de adquirir Ações adicionais ou, ainda, caso seja excessivamente onerosa para a Companhia a aquisição de tais Ações 
o Conselho de Administração poderá determinar que valor correspondente às Ações, apurado conforme Cláusula 4.3 abaixo, seja pago em dinheiro. 4.2 A quantidade total de Ações a 
ser outorgada no âmbito do presente Plano, em todos os Programas, não ultrapassará 10% (dez por cento) das ações em circulação da Companhia, considerando o mais recente extra-

to da composição acionária da Companhia em relação à data de aprovação de cada Programa. 4.3 Salvo determinação específi ca em contrário do Conselho de Administração no âmbi-
to de cada Programa, (i) a outorga das Ações ao Participante ocorrerá na data de pagamento do Programa de Participação de Resultados da Companhia (“Data de Outorga”); (ii) o pre-
ço unitário de referência das Ações (“Preço”) será determinado 10 (dez) dias úteis antes da Data de Outorga (“Data da Apuração”), com base na média do preço de fechamento das 
Ações na B3 nos 20 (vinte) pregões anteriores à Data da Apuração; e (iii) a efetiva liberação das Ações ao Participante deverá observar os períodos de diferimento e as demais condições 
previstas no item 5.1 abaixo. Para fi ns desta Cláusula, será considerado dia útil aquele com negociação e liquidação nos mercados da B3. 5. LIBERAÇÃO DAS AÇÕES: 5.1 Os Partici-
pantes deverão observar as previsões deste Plano, do Programa, do Termo de Adesão e, se aplicável, da Política de Remuneração, com relação às metas de performance, períodos de di-
ferimento e demais condições para liberação das Ações outorgadas. 5.2 Os Participantes não farão jus a quaisquer direitos e privilégios de acionista da Companhia, em especial, mas 
sem limitação, a quaisquer dividendos ou juros sobre o capital próprio relativos às Ações até a data da efetiva liberação das Ações ao Participante, observadas as condições do Progra-
ma. 5.3 O Comitê poderá propor ao Conselho de Administração da Companhia tratamento excepcional para casos e situações especiais, observadas as regras previstas neste Plano, no 
Programa e, quando aplicável, na Política de Remuneração. Qualquer decisão referente ao tema será analisada pelo Comitê e pelo Conselho de Administração, levando-se em conside-
ração a atuação do Participante com a criação de valor e gestão de risco de longo prazo do Grupo BMG. 6. HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO: 6.1 Salvo decisão específi ca em contrá-
rio do Conselho de Administração no âmbito de cada Programa ou do Termo de Adesão, nas hipóteses de término do contrato de trabalho ou do mandato do Participante, as Ações ou-
torgadas e ainda não liberadas serão tratadas da seguinte forma: (i) no caso de demissão por justa causa ou de desligamento voluntário, o Participante perderá integralmente o direito 
aos lotes de Ações ainda não liberados, independentemente do cumprimento das metas e demais condições estabelecidas no Termo de Adesão; (ii) na hipótese de demissão sem justa 
causa ou aposentadoria estatutária do Participante, este fará jus ao recebimento dos lotes de Ações relativos aos exercícios sociais já encerrados antes do desligamento, desde que te-
nham sido cumpridas as metas e demais condições estabelecidas no Termo de Adesão para tais exercícios, sendo canceladas eventuais lotes de Ações relativos ao exercício ainda não 
encerrado na data de desligamento; e (iii) no caso de falecimento ou invalidez permanente do Participante, este fará jus ao recebimento de todos os lotes de Ações ainda não liberados, 
independentemente do atingimento das metas e condições estabelecidas no Termo de Adesão, as quais vencerão antecipadamente e serão liberadas em parcela única no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da formalização do desligamento do Participante. 7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO: 7.1 O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assem-
bleia Geral da Companhia e poderá ser alterado ou extinto, a qualquer tempo, por decisão da referida Assembleia Geral. O término de vigência do Plano não afetará a efi cácia dos Pro-
gramas criados com base nele. 8. DISPOSIÇÕES GERAIS: 8.1 Caso o número de Ações existentes na data de assinatura do Termo de Adesão venha a ser alterado como resultado de 
bonifi cações em ações, desdobramentos ou grupamentos, o número de Ações que tiverem sido outorgadas ao Participante no âmbito do Termo de Adesão poderá ser ajustado de forma 
a refl etir tal alteração, para evitar distorções na aplicação do Programa. 8.2 O presente Plano não impedirá a Companhia de se envolver em reorganizações societárias e/ou operações 
que impliquem a mudança de seu controle societário. 8.3 Nenhuma disposição do Plano, do Programa ou do Termo de Adesão conferirá a qualquer Participante o direito de permanecer 
como Colaborador da Companhia, nem interferirá, de qualquer modo, no direito da Companhia, a qualquer tempo e sujeito às condições legais e contratuais, rescindir o contrato de tra-
balho do empregado e/ou interromper o mandato do administrador. 8.4 Competirá ao Conselho de Administração, em conjunto com o Comitê, decidir os casos omissos no Plano.
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90% do conteúdo que tenho consumido nos últimos 
2 anos não está na Netflix

É dos canadenses do Loading Ready Run. Formado por 
Paul Saunders e Graham Stark há aproximadamente 20 

anos, LRR (como é carinhosamente conhecido pelos fãs) 
é um dos grupos de comédia e streaming mais inovadores 
do mundo, não apenas pelo conteúdo que produz, mas 
também pela forma como gerencia seu negócio.

O primeiro contato que tive com eles foi pouco antes 
do início da pandemia. Provavelmente por conhecer meu 
gosto pela comédia surrealista do adult swim, bem como 
por conteúdo nerd de toda espécie (unboxings, tecnologia, 
história, piadas de gramática, etc.), o algoritmo do YouTube 
me recomendou um vídeo da série “The Panalysts”, em 
que a trupe do LRR faz comédia de improviso tentando 
resolver problemas imaginários.

Desde então, não paro mais de consumir tudo o que LRR 
produz: streaming de jogos de tabuleiro; game shows; o 
programa semanal Checkpoint, em que eles comentam, 
com humor ácido e minuciosamente bem escrito, os últimos 
acontecimentos na indústria de games; e meu favorito, o 
mensal Loading Ready Live, uma hora e meia de comédia 
absurdista transmitida ao vivo. Sem falar no “Desert Bus 

For Hope”, uma maratona anual de conteúdo ao vivo que 
movimenta gente do mundo todo para angariar fundos 
para a organização Child’s Play, que fornece brinquedos 
para hospitais. É muito conteúdo de qualidade dividido em 
quatro canais de YouTube, transmissões ao vivo no Twitch 
e todos os canais de distribuição de podcast.

Mas o que mais conquistou meu coração e meu cérebro de 
artista e empreendedor é a forma como o grupo gerencia o 
próprio negócio, fala abertamente sobre isso, e mantém um 
relacionamento absolutamente realista com a comunidade 
que consome seu conteúdo. 

A renda que mantém o LRR vem prioritariamente do 
público, via assinaturas no Patreon, YouTube e Twitch (o 
conteúdo é gratuito, mas assinantes tem acesso a perks). O 
que vejo acontecendo na maioria dos casos que seguem esse 
padrão é que os conteudistas viram “escravos” do público, 
atendendo de maneira desesperada e insustentável a fome 
de conteúdo imposta pelos seus seguidores. Não é o caso 
do LRR. Quem consome o conteúdo do LRR reconhece 
nos artistas um grupo de humanos, que precisam comer, 
dormir, descansar (sim, produtor de conteúdo precisa des-
cansar) e, acima de tudo, ter o direito de fazer o conteúdo 
que gosta, bem como deixar de fazer o conteúdo pelo qual 
perdeu o gosto. A cultura de conteúdo constante e linear 
não combina necessariamente com a natureza do artista. 

Todos sabemos o que acontece quando a chama do artis-
ta muda de foco e o mesmo tenta continuar produzindo 
aquilo que agradou seu público até então: conteúdo seco 
e profissionais com burnout.

Reconheço nos integrantes do LRR uma coragem fora 
do comum de afirmar esse posicionamento sem medo de 
perder seguidores ou números. Quem não gosta, vai em-
bora. Quem fica, fica porque ama não só o conteúdo, mas 
também as pessoas que o produzem. Sabem que nessas 
pessoas há uma chama de artista, honram essa chama de 
artista e seguem essa chama seja para onde ela apontar. O 
resultado é uma comunidade sólida e sem promessas falsas, 
público e artistas felizes, e conteúdo de alto quilate. Estou 
cansado de ver artistas se vendo obrigados a produzir algo 
que detestam, em um ritmo alucinante e desumano, para 
manter o interesse de fandoms movidas por uma fissura 
infantil e voraz. Por esta e outras razões, LRR é um sopro 
de ar fresco na indústria do entretenimento. Siga-os em 
www.loadingreadyrun.com.

(*) - É artista, comunicador e produtor de ativos de entretenimento 
para projetos no Brasil, Estados Unidos, Suécia e Austrália. Mestre 
em Entertainment Business pela Full Sail University, com formação 

em Jornalismo, Publicidade e Cinema pela UTP, Planejamento de 
Comunicação Integrada pela FAO, Sound Design pela Escola São Paulo 

de Economia Criativa, AIMEC e Escuela Sonica Buenos Aires. César 
apresenta, toda quarta 19h, a live “Arte, Entretenimento e Conexões” nos 

canais da Full Sail Brazil Community. www.cesarmunhoz.com 

Artista não é escravo do 
público: o case LRR

José Geraldo de Barros Coscelli (*)
 

Houve um momento 
em que ele se aproxi-
mou disso, logo após 

um breve período de conso-
lidação pelo qual passamos 
há cerca de cinco anos. Daí 
emergiram as agências que 
tiveram pela frente o desafio 
de passar pela pandemia.

Foram dois anos em que 
de um lado tivemos um 
crescimento tremendo da 
demanda, com o mercado 
passando a se apoiar qua-
se que exclusivamente no 
comércio eletrônico e nos 
meios digitais. De outro 
lado, tivemos muitas agên-
cias enfrentando o desafio 
de continuar operando em 
um período turbulento. 
Muitas não sobreviveram 
e outras tantas cresceram, 
principalmente aquelas que 
investiram. 

São estas que, agora, de-
vem capitanear uma nova 
onda: a de aquisições para 
composição de portfólio. 
Não se trata mais de con-
solidação, mas de busca de 
competências que serão ne-
cessárias para atender um 
mercado em crescimento 
e mais exigente. As proje-
ções do The CMO Survey 
para este ano apontam 

Agências buscam na tecnologias um complemento 
ao seu portfólio para abocanhar um pedaço maior das 

contas de seus clientes.

O marketing digital e a necessidade 
de um portfólio mais completo

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 e parágrafos seguintes da Lei 6.015/73 e 
capítulo XVII -Seção III, Item 35 e 36 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral 
de Justiça do Estado de São Paulo que: IRINEU XAVIER COTRIM JUNIOR, brasileiro, 
nascido aos 06/02/1975 em São Paulo -SP, filho de Irineu Xavier Cotrim e de Waldecy 
Lanza Cotrim, passou a chamar-se: IRINEU JÚLIO XAVIER COTRIM.

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

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

Ainda em construção, o mercado de marketing digital parece longe de chegar a um período de perenidade e crescimento estável

um crescimento médio de 
14,7% nos investimentos 
em marketing digital, con-
tra apenas 5% no marketing 
offline.

A mesma análise aponta 
que muito desse dinheiro 
estará direcionado a quatro 
pilares: otimização de sites 
(77,4%), mídia paga e SEO 
(69%), data analytics e In-
teligência Artificial (65,7%) 
e plataformas digitais e 
outras tecnologias (69%). 
Este crescimento ainda é 
fruto do cenário gerado 
pela pandemia, que tornou 
o uso de ferramentas digitais 
indispensável para a manu-
tenção do relacionamento 
com clientes, B2B ou B2C, e 
o marketing digital primor-
dial para as atividades destas 
empresas. 

De olho nas oportunida-
des por trás destes inves-
timentos muitas agências 
estão em busca de tecno-
logias que complementem 
seu portfólio e permitam 
que elas abocanhem um pe-
daço ainda maior das contas 
de seus clientes. Trazer 
mais funcionalidades para 
dentro de casa também é 
uma forma de aumentar 
ainda mais a qualidade das 
ofertas, o que é importante 
em um momento em que 

os clientes, depois de dois 
anos de imersão no mundo 
virtual, estão ficando mais 
maduros.

Essa maturidade elevou 
a régua das discussões 
sobre todas as disciplinas 
digitais, mudando inclusive 
a natureza da relação. Du-
rante algum tempo, essas 
discussões foram técnicas 
e era preciso explicar aos 
clientes como funcionava 
o serviço que eles estavam 
comprando. Agora, se trata 
de compartilhar com ele 
uma visão de negócio onde 

o uso da tecnologia faça 
sentido e, mais que isso, 
traga resultados.

Um bom exemplo é a 
infratech banking Fitbank, 
para quem desenvolvemos 
um dashboard que permi-
te a análise da jornada do 
cliente desde o momento 
em que ele é identificado 
como prospect. Hoje uma 
ferramenta de análise, esse 
dashboard oferece mensu-
ração total dessa jornada 
e é utilizado não apenas 
pela área de marketing, 
mas também pelas áreas 

de tecnologia e vendas. 
Aumentou a complexida-
de da solução e também a 
abrangência dos resultados 
que ela entrega.

Outro fator que tem es-
timulado a aquisição de 
competências é a carência 
de profissionais especializa-
dos no mercado e, com ela, 
o tempo necessário para se 
desenvolver uma área espe-
cializada em determinada 
tecnologia. É similar ao que 
ocorre hoje no mercado de 
TI e é natural que seja, já que 
também estamos falando de 
tecnologia. Nesse contexto, 
a aquisição também é uma 
forma de escapar da super-
valorização de profissionais 
que nem sempre trazem a 
experiência esperada. 

Uma pesquisa rápida no 
Google Trends mostra as 
buscas sobre “trabalhar com 
marketing digital” deram 
um salto a partir de 2020, 
motivadas principalmente 
pelo aumento no uso ex-
pressivo de redes sociais, 
mesmo que na condição de 
usuário comum. O problema 
é que, junto com o aumento 
das pesquisas, cresceram 
também os cursos, palestras 
e lives de “experts” apre-
sentando conteúdo gratuito 
com o objetivo de vender 
um curso sobre o tema 
que, claro, passa longe das 
reais necessidades de uma 
agência.

 
(*) - É CEO e fundador da Seven7th 
Digital Mind, agência de marketing 

digital consultivo.
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