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Glpilon Participações S/A
CNPJ: 10.783.175/0001-76 NIRE: 35300367715

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, a se realizarem no dia 25.08.2022, 
às 14:00 horas, na sede social situada na Fazenda Santa Maria-Bairro São Francisco - CEP 18520-
970, em Cerquilho - Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: 
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício social findo em 31.12.2021; b) Outros assuntos do interesse social. Extraordinária: 
a) Distribuição de Lucros; b) Outros assuntos do interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, 
referentes ao exercício social passado. Cerquilho, 10.08.2022. Valmir Pilon - Diretor Presidente.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 8 de abril de 2022, às 15:00 horas (quinze horas), na sede social da empresa. QUORUM 
DE INSTALAÇÃO: Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
constantes do Livro de “Presença de Acionistas”, dispensada a convocação prévia e a publicação de anúncios (art. 
124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76). MESA: Presidente: Sr. Wilson Pinto Rodrigues, que convidou para exercer as 
funções de secretário Sr. Miguel Maia Mickelberg. ORDEM DO DIA: (i) alterar o endereço da sede social da 
companhia com a consequentemente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) outros assuntos de interesse da 
Companhia. DELIBERAÇÕES: colocadas as matérias em exame, discussão e posterior votação resultaram 
unanimemente aprovadas pelos presentes: (i) a alteração do endereço da sede da companhia para a Rua do Rócio, 
nº 350, 12º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP – CEP: 04552-000, passando, o Artigo 2º do Estatuto Social, 
devidamente adaptado, a vigorar com a seguinte redação: “A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, 
Estado de  São Paulo, na Rua do Rócio, nº 350, 12º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP – CEP: 04552- 000, local onde 
funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir fi liais, escritórios e representações em qualquer localidade 
do país ou do exterior, mediante deliberação do Conselho de Administração.” ENCERRAMENTO E LAVRATURA: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada 
pelos acionistas presentes. ASSINATURAS: MESA: Wilson Pinto Rodrigues, presidente; e Miguel Maia Mickelberg, 
secretário. ACIONISTAS: / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações neste ato representada por 
seus diretores Miguel Maia Mickelberg e Celso Antonio Alves/ Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., neste 
ato representada por seu administrador Wilson Pinto Rodrigues. Confere com o original que se encontra lavrado no 
Livro nº 01 de Assembleias Gerais. Mesa: Wilson Pinto Rodrigues Presidente Miguel Maia Mickelberg - Secretário. 
Acionistas: Cyrela Brasil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Celso 
Antonio Alves - Diretor, Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. 
JUCESP nº 403.254/22-0 em 08.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S.A.
CNPJ: 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO LUCIO BRAZIL
REAL ESTATE S.A., REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de março de 2022, às 16:00 horas (dezesseis horas), na sede social da empresa, na 
Rua do Rócio, 350 – 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. QUORUM: Totalidade dos conselheiros. MESA: 
Presidente: Sr. Firmino Matias Lucio Júnior. Secretário: Sr. Wilson Pinto Rodrigues. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a publicação de edital, conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15/12/76. ORDEM 
DO DIA: reeleição dos membros da diretoria para o próximo mandato. DELIBERAÇÕES: Os membros do conselho 
aprovaram, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, pelo 
prazo de mandato de (01) um ano, a saber: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. FIRMINO MATIAS LUCIO 
JR., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 6.167.177 SSP/SP, inscrito no CPF 
sob o nº 086.909.968-00 e para o cargo de Diretor o Sr. WILSON PINTO RODRIGUES, brasileiro, casado, 
engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG nº 6.531.873 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.425.568-
70, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, na Rua do Rócio, 350, 14º andar, Vila Olimpia, São Paulo, 
SP, CEP: 04552-000, ratifi cando todos os atos anteriormente praticados. Os diretores ora eleitos serão revestidos em 
seus respectivos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse, declarando não estarem incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos, por lei 
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou propriedade, ou a pena criminal que lhes vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros: Rafaella Nogueira De Carvalho 
Corti, Celso Antonio Alves, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça, Firmino Matias Lucio 
Junior e Wilson Pinto Rodrigues. Esta ata é uma cópia fi el a original lavrada em livro. São Paulo, 23 de março de 2022. 
Mesa: Firmino Matias Lucio Junior - Presidente, Wilson Pinto Rodrigues - Secretário. Conselheiros: Rafaella 
Nogueira De Carvalho Corti, Celso Antonio Alves, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça, 
Firmino Matias Lucio Junior, Wilson Pinto Rodrigues. Diretores Reeleitos: Firmino Matias Lucio Júnior, Wilson 
Pinto Rodrigues. JUCESP nº 403.253/22-6 em 08.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de março de 2022, às 15:00 horas (quinze horas), na sede social da empresa, na Rua 
do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olimpia, São Paulo, SP. QUORUM DE INSTALAÇÃO: Compareceram acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de “Presença de Acionistas”, dispen-
sada a convocação prévia e a publicação de anúncios (art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76). MESA: Presidente: Sr. 
Wilson Pinto Rodrigues, que convidou para exercer as funções de secretário Sr. Miguel Maia Mickelberg. ORDEM DO 
DIA: Eleição dos membros do Conselho de Administração para próximo mandato. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade 
dos acionistas, foram reeleitos para ocupar o Conselho de Administração da sociedade, pelo prazo de mandato de 02 
(dois) anos a contar da presente data, os Srs.: (i) RAFAELLA NOGUEIRA DE CARVALHO CORTI, brasileira, casa-
da sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº11.983.008-1 IFP/
RJ, inscrita no CPF sob o nº 091.010.217-10, residente e domiciliado na Cidade de Sao Paulo, no Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua do Rocio, 109, 3º Andar - Sala 01 - Parte, Vila Olimpia, CEP 04552-000; (ii) MIGUEL 
MAIA MICKELBERG, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula 
de identidade RG n.º 62.680.742-6 –SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 006.105.080-67, residente e domiciliado na Ca-
pital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, 109 – 3º andar, Sala 01, parte – Vila Olimpia, 
CEP:04552-000; (iii) CELSO ANTONIO ALVES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, admi-
nistrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 18.915.800-1, inscrito no CPF sob o nº. 094.422.628-
07, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº. 
109, 3º andar, Sala 01 - parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000; (iv) FIRMINO MATIAS LUCIO JUNIOR, brasileiro, casa-
do, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 6.167.177 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 086.909.968-
00; (v) WILSON PINTO RODRIGUES, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG nº 
6.531.873 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.425.568-70; e (vi) LUIZ ALBERTO MATIAS LUCIO MENDONÇA, en-
genheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.714.971 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 036.767.168-
92, possuindo os três últimos conselheiros endereço comercial na cidade de São Paulo, na Rua do Rocio, 350, 14º andar 
– Vila Olímpia, CEP: 04552-000. Os Conselheiros ora eleitos serão revestidos em seus respectivos cargos mediante assi-
natura do respectivo termo de posse, declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer atividades mercantis, não estando impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimen-
tar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, ou a pena cri-
minal que lhes vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Ficam ratifi cados todos os atos anterior-
mente praticados pelos Conselheiros até a presente data. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a 
tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. 
ASSINATURAS: MESA: Wilson Pinto Rodrigues, presidente; e Miguel Maia Mickelberg, secretário. ACIONISTAS: / 
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações neste ato representada por seus diretores Miguel Maia Mic-
kelberg e Celso Antonio Alves/ Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., neste ato representada por seu adminis-
trador Wilson Pinto Rodrigues. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro nº 01 de Assembleias Gerais. 
Mesa: Wilson Pinto Rodrigues - Presidente, Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Acionistas: Cyrela Brasil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Celso Antonio Alves -Diretor, Lucio Empreendi-
mentos e Participações Ltda. - Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. Conselheiros Eleitos: Rafaella Nogueira De 
Carvalho Corti, Miguel Maia Mickelberg, Celso Antonio Alves, Firmino Matias Lucio Junior, Wilson Pinto Rodrigues, Luiz 
Alberto Matias Lucio Mendonça. JUCESP nº 403.252/22-2 em 08.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 15H00

CERTIDÃO – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifi co o registro sob nº 403.251/22-9, em 08/08/2022. 

Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055615-17.2021.8.26.0100.O MM. Juiz de 
DIREITO DA 39ª VC, do Foro Central Cível Estado de SP. Dr. Celso Lourenço Morgado, na forma 
da lei e etc. Faz saber a Vera Pinto de Carvalho, RG 2.607.262, CPF 011.729.708-90 e Paulo Pinto 
de Carvalho Filho, RG 1.760.916,CPF/MF, 022.461.478-94, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Titulo Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Maria Tereza, ao qual alega em 
suma a cobrança do valor de R$ 19.571,69 (conforme planilha de cálculos das folhas 160 e 161) 
(03/2022) resultado da inadimplência dos executados  das parcelas mensais e das custas 
condominiais provenientes das unidade 310 e 311 do Condomínio exequente sito a Avenida Duque 
de Caxias, 186, no Bairro de Santa Cecília/SP, ao qual os mesmos são proprietários. Encontrando-
se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação de ambos por Edital, 
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba 
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarquem ou reconheçam o crédito do 
Condomínio exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em  6 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Decorridos os prazos 
supra, no silêncio, será nomeado curador especial regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 28 de Junho de 2022.   

Helen Maria – Literando –  Helen, en-
fermeira e advogada, não cabia em si na 

expectativa da chegada do neto. Entre sonhos, adivinhações 
e desejos, foi idealizando momentos e figuras para que o 
pequenino ser, pela avó se apaixonasse, chegando ao pon-
to de criar esta obra. Afinal chegou o grande dia! A vovó 
percebeu que bastava ser ela mesma para que os corações 
se refletissem e formassem um elo verdadeiro, indelével. 
Composição e fotos ilustrativas pela própria autora e ajuda 
de Bruno Leão, dão um tom bastante lúdico de pura magia 
às suas páginas que sem dúvida agradarão. Vida longa e 
saudável!

Vovó Re Versa

Alberto Júnior – Citadel - O Autor literal-
mente aposta suas fichas na convicção de ter 

criado preceitos que julga infalíveis para o sucesso, como o 
próprio subtítulo pressupõe. Afinal, é um profissional muito 
benquisto e com a chancela de vencedor. O critério é muito 
bem exposto, sem nenhum rebusque ou afetamentos , que 
naturalmente propiciará galgar postos. Quanto à infalibili-
dade, esta já dependerá do empenho de cada postulante ao 
eventual sucesso. Factível.

Gooo Up: Aprenda o método infalível 
de como resolver problemas, 
conquistar qualquer objetivo e crescer 
acima de todas as expectativas 

Cássia Penteado – Mika Takahashi (Ilustr) 
- Reformatório – Um Haikai diferente . Romanceado, 
lastreado em forte conteúdo, todavia, com a leveza 
dos traços japoneses, adoráveis. Suas letras sobre-
voam a mente do leitor. Pairam em suaves frases 
denotando um espirito jovial e ao mesmo tempo 

dotado de uma incrível e vasta sabedoria, dos personagens e 
de sua competente autora. Lindo! Agradará leitores sensíveis 

de qualquer faixa etária.

Haikai: Romance

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

10º Subdistrito - Belenzinho
Jesse Alves dos Santos - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Seção III, Item 
35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, houve Retificação no nome da registrada: NATALLIA GUIMARÃES PULCI-
NELLI GOUVEIA, brasileira, casada, bacharela de direito, residente em São Paulo - SP, 
filha de Leandro da Costa Guimarães e de Andrea Alves de Souza, que passou a usar o 
nome de: NATALLIA DA COSTA GUIMARÃES, conforme averbação feita à margem do 
registro lavrado nesta Serventia, no Livro A-133, fls.280, sob termo nº 143373.

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Seção III, Item 
35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, houve Retificação no nome da registrada: DANIELLE MAIRA DE OLIVEI-
RA, brasileira, solteira, técnica de enfermagem, residente em São Paulo - SP, filha de 
Cleusa Aparecida de Oliveira, que passou a usar o nome de: DANIELLE MAYRA DE 
OLIVEIRA, conforme averbação feita à margem do registro lavrado nesta Serventia, no 
Livro A-060, fls.189, sob termo nº 71433.

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Seção III, Item 
35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, houve Retificação no nome da registrada: GENILSA BARROS DA SILVA, 
brasileira, solteira, residente em São Paulo - SP, filha de Manoel João da Silva e de Jo-
velina Barros da Silva, que passou a usar o nome de: EDUARDA BARROS DA SILVA, 
conforme averbação feita à margem do registro lavrado nesta Serventia, no Livro A-092, 
fls.181, sob termo nº 109739.

Faço Saber que nos termos do Artigo 56 da Lei 6015/73 e Capítulo XVII, Seção III, Item 
35 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo, houve Retificação no nome do registrado: WANDERSON MEDEIROS DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, residente em São Paulo - SP, filho de Ademir 
Pedro de Oliveira e de Shirlei Medeiros Jose de Oliveira, que passou a usar o nome de: 
ANDERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA, conforme averbação feita à margem do regis-
tro lavrado nesta Serventia, no Livro A-027, fls.275, sob termo nº 32245.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 e parágrafos seguintes da Lei 6.015/73 e ca-
pítulo XVII -Seção III, Item 35 e 36 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo que: JONATAS CABRAL CUNHA, brasileira, sexo 
feminino, nascida aos 28/05/1991, em São Paulo -SP, filha de Angelo Machado Cunha 
e de Maria Cabral de Lima Cunha, passou a chamar-se: BETINA CABRAL 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

Os testes piloto com a 
nova moeda, que de-
verá funcionar como 

uma extensão do real físico, 
estão previstos para come-
çar em 2023, de acordo com 
o Banco Central (BC). 

“A moeda digital do BC 
será uma expressão da nossa 
moeda soberana. Com ela, 
será possível oferecer novos 
serviços e maior segurança 
para transações realizadas 
de maneira digital”, afirmou 
o economista do BC, Fabio 
Araújo, durante o evento 
Febraban Tech, realizado em 
São Paulo. A versão digital do 
real é amparada no conceito 
CBDC (Central Banks Digi-
tal Currencies), que são as 
moedas digitais criadas por 
bancos centrais em diversos 
países do mundo. 

Diferentemente das mo-
edas digitais tradicionais, 
como o Bitcoin, o Real Digital 
terá o lastro e a garantia do 
BC e do governo brasileiro, 
como ocorre com o dinheiro 
físico. “A diferença é que, 
enquanto as moedas digitais 
tradicionais são privadas, 
as CBDCs são emitidas por 
bancos centrais e possuem 

A moeda digital do BC será uma expressão 
da nossa moeda soberana.

Real Digital, a moeda digital 
brasileira, deve estrear em 2023
Após a revolução do PIX, outra grande inovação digital financeira está prevista para acontecer no 
Brasil. A partir do ano que vem, o país deverá ter a sua própria moeda digital, o Real Digital

“O brasileiro tem muito 
interesse em novas tecno-
logias. Basta ver a populari-
zação do PIX. Moedas como 
o Real Digital vão ocupar o 
seu espaço com muita força”, 
cita Thamilla. O represen-
tante da Caixa concorda. 
Morais lembra que, no pe-
ríodo de um ano, o número 
de chaves PIX no Brasil 
aumentou mais de 100%, 
atingindo todas as camadas 
sociais da população. Grande 
parte dos beneficiados pelo 
Auxílio Emergencial do 
governo federal durante a 
pandemia, por exemplo, sa-
cou o dinheiro em formatos 
eletrônicos. 

“Quando o Real Digital 
chegar, a população já vai 
estar bastante familiariza-
da com transações digitais 
financeiras”, afirma Morais. 
Diversos países já trabalham 
no desenvolvimento de suas 
moedas digitais oficiais. 
Entre eles, China e Estados 
Unidos, onde o FED (o BC 
norte-americano) já faz 
ensaios com o dólar digital. 
“É um caminho sem volta”, 
acredita Morais. Fonte: 
(Agência EY).
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lastro do governo”, explica 
Thamilla Talarico, sócia da 
área de consultoria para 
instituições financeiras da 
EY e líder de Blockchain. 

Esse lastro garante maior 
estabilidade às CBDCs em 
relação às similares que 
circulam atualmente no 
mercado financeiro mun-
dial, como o Bitcoin. “Não 
é uma criptomoeda, e sim a 
moeda fiduciária (oficial do 
país), em sua versão digital”, 
diz Thamilla. A explicação 
é compartilhada com o vi-
ce-presidente de Finanças 
e Controladoria da Caixa, 
Rafael Morais. “O valor da 

CBDC não está ligado à 
moeda em si, e sim ao país 
onde ela é emitida”.

Pelo menos no primeiro 
momento, o Real Digital 
deve ser utilizado apenas 
para transações financei-
ras e investimentos. Ou 
seja, não deve ser utilizado 
pela população em geral 
nas transações eletrônicas 
cotidianas, função que já é 
bastante atendida pelo PIX. 
Thamilla lembra que, mesmo 
assim, o Real Digital deve 
cair no gosto do brasileiro, 
que acompanha com inte-
resse as novidades digitais 
no mundo financeiro. 

Desde ‘museu gamer’ em ga-
ragem de casa até trajetória de 
ícones dos eSports, produções 
levam o fã dos jogos eletrônicos 
para diversos universos.

Etapas decisivas de torneio de 
VALORANT, nova equipe brasi-
leira no cenário de CS:GO e até 
evento transmitido por Gaules 
com palco inédito. Se nos últimos 
dias o universo gamer foi bastante 
agitado, o público pode se manter 
logado nesse ambiente, ao longo 
do final de semana, por meio de 
séries gratuitas, disponíveis pela 
plataforma de streaming Red Bull 
TV, que exploram desde Gaming 
Rooms bizarras até os bastidores 
dos desenvolvedores de jogos 
populares. 

Em Gaming Cribs, João ‘Flakes 

Power’ Sampaio, um dos mais 
influentes gamers e produtores 
de conteúdos do Brasil, visita as 
mais bizarras Gaming Rooms do 
Brasil. Logo de cara, ele descobre 
um ‘museu gamer’ na garagem do 
vocalista da Banda Fresno, Lucas 
Silveira. Além do QG da FURIA e do 
‘box’ de Igor Fraga, o quarto epi-
sódio, lançamento nesta semana, 
mostra o ‘cantinho’ da streamer, 
tatuadora e cosplayer Gabi Zuski, 
que possui mais de 670 apetrechos 
com referências ao mundo geek 
em casa. Pelo link https://www.
redbull.com/br-pt/episodes/ga-
ming-cribs-s1-e4 , o público pode 
acompanhar o episódio. 

Em Levels, o fã de games verá 
os bastidores de alguns desenvol-
vedores de jogos muito populares, 

inovadores e únicos do mundo. 
Cuphead, Assassin’s Creed e Mo-
nument Valley são alguns deles. Já 
em eSports Unfold, você vai dar 
uma olhada nas vidas e histórias 
das personalidades relevantes, 
como Miracle, xPeke, Agge, Xixo 
e Gachikun.

Sob o comando de Darryl ‘Snake 
Eyes’ Lewis, a série Cultivation 
mostra histórias de players que 
enfrentam desafios que vão muito 
além dos games que jogam. Por 
fim, Part of the Game te leva ao 
redor do mundo, onde diferentes 
cidades estão se tornando conhe-
cidas por produzir os melhores 
jogadores em diversos jogos, como 
Copenhagen, Berlin, Seul, Mos-
cou, Katowice, Paris, Istambul e 
até São Paulo.

Dicas de streaming: cinco séries sobre 
games para maratonar no final de semana

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

or
na

l E
m

pr
es

as
 &

 N
eg

óc
io

s 
Lt

da
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 0

ED
9-

24
D

2-
67

7D
-C

D
2F

.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0ED9-24D2-677D-CD2F ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 0ED9-24D2-677D-CD2F

Hash do Documento 

FCD60D5655E6CF9F3883F8CACDF7430978841FE9CA6593C528650EA10BD37DBC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 12/08/2022 20:30 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Fri Aug 12 2022 20:30:43 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.4937655 Longitude: -46.7234746 Accuracy: 12.199 

IP 191.193.3.80

Hash Evidências: 
 66FE6B29DAD722ECDAEE11301920005F13A2F5FCDAB6AFC108EACC0C3AC85720


