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Ciência e Tecnologia

Ana Campos (*)
Uma análise sobre a nova
lei que altera a forma como
organizações e entidades
públicas lidam com
informações de cidadãos e
consumidores
o fim do último mês de
maio, a União Europeia
deu um importante passo
no que concerne a regulação do
compartilhamento de informações
digitais de usuários, tendo em vista
uma maior proteção da privacidade online dos cidadãos europeus.
Com a promulgação do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(GDPR - General Data Protection
Regulation) – visto, aliás, como
uma resposta as ações de espionagem realizadas pelo Governo dos
Estados Unidos e vindas a público
através das denúncias, em 2013,
de Edward Snowden – o bloco europeu deu início a um movimento
que, segundo especialistas, transforma, de modo direto, a cultura
da difusão de dados na internet e
busca oferecer mais ferramentas
de defesa para os usuários quanto
ao controle de suas informações
pessoais.
Este movimento de mudança
cultural trouxe consigo impactos
em outros países, incluindo o
Brasil, que se viu instado a agir
segundo este direcionamento de
dar aos internautas maior poder
sobre seus dados. Um reflexo
importante destes impactos foi a
aprovação pelo Senado Federal,
no último dia 10 de julho, do
Projeto de Lei da Câmara no.
53/2018, que espera sanção do
Presidente Michel Temer e visa
regular, justamente, a proteção de
dados pessoais no Brasil.
Dada a aprovação, sem vetos,
por parte do Senado do projeto,
entidades como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec) e a Coalizão Direitos na
Rede, buscam agora pressionar o
Governo Federal para que a Lei
de Proteção de Dados Pessoais
seja aprovada integralmente,
conforme informações do Jornal
O Globo.
Em caso de sanção da Lei, é
estipulado um prazo de 18 meses
até a plena adequação das normas
por parte de empresas, cidadãos
e órgãos públicos.
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O que diz a Lei
Seguindo, justamente, na esteira do GDPR, o PLC/53 conta com
muitos pontos incomum com o
Regulamento Geral Europeu. Em
alguns casos, inclusive, adota os
mesmos critérios da lei europeia
para definição de suas diretrizes.
Dentre os principais pontos do
projeto, podemos citar:
• O projeto prevê uma caracterização clara do que são dados
pessoais (que sirvam para a
identificação propriamente
dita da pessoa/usuário) e dados sensíveis (credo, religião,
filiação partidária, etc.);
• Criação de um órgão específico ligado ao Ministério
da Justiça - a Autoridade
Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) -, direcionado
para regular a efetividade do
sistema de proteção de dados;
• Obrigatoriedade, por parte
das empresas, instituições
públicas e bancos de dados,
de contar com o consentimento claro do usuário para
o uso de seus dados. O consentimento, vale salientar, é
passível de ser revogado;
• As empresas, instituições públicas e sites também deverão
oferecer a possibilidade de
edição ou exclusão permanente dos dados de usuário
de seus bancos de dados;
• Qualquer empresa ou órgão
público que processe ou armazene dados deverá contar
com um intermediador das
comunicações com a ANDP
e precisará adotar, dentre
outras ações, uma série de
medidas para o controle e
segurança dos dados pessoais
que armazenam;
• Em caso de incidente, empresas e órgãos públicos são
responsáveis por relatar o
problema a ANDP;
• Tratamento de dados pessoais
pelas pessoas jurídicas de
direito público deverá ser
realizado para o atendimento
de sua finalidade pública, na
persecução de um interesse

público, com o objetivo de
executar as competências
legais ou cumprir as atribuições legais do serviço
público, sendo protegidos e
preservados dados pessoais
de requerentes de acesso
à informação, e vedado seu
compartilhamento no âmbito do poder público e com
pessoas jurídicas de direito
privado.
É importante frisar que, em caso
de descumprimento de alguma das
normas previstas no projeto, as
empresas ou instituições públicas
estão sujeitas a ações punitivas
como advertências, sanções e
multas. Em casos mais graves, a
organização pode perder o direito
de gerenciar dados de terceiros,
afetando assim, diretamente em
suas atividades.
Impactos na esfera pública
Embora ainda esteja aguardando a sanção final do presidente
Michel Temer, o Projeto de Lei
53/2018 já gera debates, incluindo,
possíveis impactos em programas
públicos que envolvem o compartilhamento de dados de cidadãos.
Em São Paulo, por exemplo, a
Lei de Proteção de Dados entra em
confronto direto com o programa
de concessões da prefeitura da capital, que dava a possibilidade para
as empresas gestoras do Bilhete
Único e dos parques da cidade,
de comercializar informações
pessoais de cidadãos.
Segundo reportagem da Folha
de S. Paulo, a prefeitura da cidade
disse que, independentemente
da sanção da lei, as normas de
proteção de dados dos usuários
serão respeitadas e que o primeiro
edital do programa não autoriza a
comercialização de informações
pessoais.
Antes mesmo da aprovação
do Projeto de Lei pelo Senado,
em outro caso relacionado com
a gestão de informações pessoais
dos cidadãos, o Governo de SP
revogou portaria que possibilitava
o credenciamento de empresas
no Projeto no Sistema de Dados
Biométricos, que certifica a identidade de indivíduos por meio de
dados pessoais e impressão digital.
Tais movimentações do Governo e da Prefeitura de São Paulo
apenas indicam a mudança de
postura na cultura de proteção
de dados, impulsionada a partir
de iniciativas como o GDPR e sua
variante no Brasil, a Lei 53/2018.
Atenção redobrada nas
empresas
Por parte das empresas, o
fundamental neste momento é
iniciar um processo de adequação
de processos e de compliance
para o cumprimento de normas
referentes a gestão de dados de
usuários, posto que, a tendência
global atual caminha para uma
maior proteção dos indivíduos em
suas atividades online.
É importante também deixar
claro que, para as organizações
que lidam com dados de cidadãos europeus, por exemplo, as
diretrizes do Regulamento Geral
de Proteção de Dados (GDPR)
devem ser seguidas desde já e
as companhias que não seguirem
suas normas estão sujeitas a punições, em alguns casos, capazes
de comprometer decisivamente as
operações de uma empresa.
Além dos impactos financeiros,
diante deste atual momento de
reforço e proteção da privacidade
na web, empresas que, porventura, não abracem uma cultura de
respeito aos dados dos usuários,
podem sofrer danos institucionais
na sua relação com o público e
perder mercado para companhias
mais transparentes e confiáveis.
Buscar, pois, o apoio de advogados e profissionais especializados
no processo de orientação de
colaboradores sobre os desafios
do PLC no. 53/2018 e na criação
de políticas que primem pelo
cumprimento das normas que
irão coordenar as novas relações
entre pessoas, empresas e órgãos
públicos na web, é fundamental
para que sua companhia não corra
riscos e seja digna de confiança.
(*) É Especialista em Aquisições e
Reestruturações e sócia fundadora
da empresa Grounds, empresa de
consultoria inteligente especializada
nas áreas contábil, tributária,
trabalhista, previdenciária e
ﬁnanceira.

Tecnologia nivelando o campo
de atuação da indústria hoteleira

Hoje, é comum os hotéis não procurarem apenas por parceiros da indústria que lhes proporcionem
acesso a uma ampla variedade de viajantes, mas também acesso às ferramentas e tecnologias que os
ajudarão a otimizar receitas e negócios em geral
Mario Ribera (*)

s necessidades do mercado estão evoluindo no ritmo do consumidor de hoje e, aproveitando melhor a tecnologia, os hotéis
podem gerar insights mais profundos e estabelecer eficiências
que não apenas aumentam os negócios, mas também maximizam a
ocupação e a valorização das ações e melhoram as relações com os
hóspedes. Com ferramentas de marketing, gerenciamento de receitas e insights competitivos disponíveis por meio de parcerias com
empresas como o Expedia Group, o campo de atuação foi nivelado
para todos os hotéis, independentemente do tamanho.
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O ritmo acelerado do desenvolvimento tecnológico e o impacto na indústria só continuarão aumentando. Como hotéis irão,
com excelência, testar e integrar novas tecnologias, ao mesmo
tempo em que enfrenta incertezas e mudanças nas expectativas
dos clientes? Para encontrar a resposta, os hotéis precisam de
parceiros de tecnologia que possam ajudá-los a navegar pelas
mudanças, inovações e evoluções inevitáveis, para que possam
se concentrar no que é importante: oferecer uma ótima experiência ao cliente e atingir as metas de aquisição de clientes. Por
exemplo, de acordo com um recente estudo de Etiqueta de Voo e
Hotel realizado pelo Expedia Group, 83% dos viajantes escolhem
acomodação com acesso ilimitado e gratuito à internet Wi-Fi.

Com esses tipos de informações, os parceiros de hotéis passam
a conhecer os comportamentos dos clientes que podem fazer a
diferença no processo de compra.
Com um foco renovado na compreensão de como a tecnologia pode ajudar os hotéis a enfrentar vários desafios, incluindo
aumento dos custos operacionais, da concorrência, pressão
sobre o crescimento RevPAR (receita por quarto disponível) e
expectativas de clientes em constante mudança, os hotéis hoje
são mais receptivos a conversas com parceiros de tecnologia.
Um verdadeiro parceiro de tecnologia ouvirá as necessidades do
hotel e, ao mesmo tempo, mobiliza o conhecimento técnico para
oferecer soluções tecnológicas que oferecem dados e testes que
podem potencializar o desempenho do hotel.
Os dados também desempenham um papel fundamental na otimização de negócios. Impulsionados por machine learning, os dados
podem oferecer as informações necessárias para ajudar os hotéis a
identificar áreas de melhoria, capacitando-os a tomar decisões de
preços com base na concorrência e outras dinâmicas de mercado
para otimizar ainda mais a receita. Esses tipos de insights continuarão
a evoluir com o crescimento da inteligência artificial (IA).

Hotel Rancho Silvestre Ltda.
CNPJ/MF nº 44.280.113/0001-63 - NIRE 35.205.026.060
Edital de Convocação - Reunião Extraordinária de Sócios
Ficam os sócios do Hotel Rancho Silvestre Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.280.113/0001-63 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
NIRE 35.205.026.060 (“Sociedade”), assim entendidos como o Espólio de Betina Uliano Arenzon e os herdeiros do Espólio de Ismil Miheli Arenzon,
listados no Anexo I à presente, em cumprimento ao disposto no Formal de Partilha expedido nos autos do processo n° 000.02.002.778-8, que tramitou
perante a MM. 9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum João Mendes Júnior, convocados a comparecer na Reunião Extraordinária de Sócios da Sociedade
que se realizará na sede social da Sociedade, localizada na Estrada Votorantim, n° 954, Bairro Chácaras Ana Lucia, na Cidade de Embu das Artes, Estado
de São Paulo, CEP 06840-265, às 10h do dia 03 de setembro de 2018, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda convocação, a fim de discutir
e deliberar especialmente sobre a: a) regularização do Contrato Social da Sociedade para fazer constar a transferência de quotas aos herdeiros do
Espólio de Smil Miheli Arenzon, de acordo com o Formal de Partilha expedido nos autos do processo n° 000.02.002.778-8, que tramitou perante a MM.
9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum João Mendes Júnior; b) consignação da saída da Sra. Betina Uliano Arenzon do cargo de administradora da
Sociedade, em razão de seu falecimento, e a nomeação e eleição dos Srs. Giovana Grassi Gagliardi, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da Carteira
de Identidade RG n° 20.706.571-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 399.496.422-53, residente e domiciliada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua João
de Deus Domingues, n° 64, Jardim Residencial Villa Amato, CEP 18087-661, como diretora operacional e Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro,
casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220, como diretor sem designação
específica; c) fixação da remuneração e benefícios dos novos Diretores; d) alteração da forma de representação da Sociedade para fazer constar que a
Sociedade passará a ser representada (a) em geral, por meio da assinatura, em conjunto, de 2 (dois) diretores, obrigatoriamente; ou (b) pela assinatura
isolada da Diretora Operacional para a prática de atos ordinários de dia a dia, como o pagamento de (i) contas essenciais da Sociedade, (ii) folha de
pagamento, (iii) prestadores de serviços ou fornecedores mediante nota fiscal, cujos contratos tenham sido pré-aprovados por dois Diretores, (iv)
impostos e tributos quaisquer; ou (c) pela assinatura isolada de apenas 1 (um) Diretor designado prévia e expressamente por sócios representando 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social, para a prática de atos específicos determinados por tais sócios, sendo que essa designação e aprovação
poderá ser evidenciada por carta ou e-mail; ou (d) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador legalmente constituído pela Sociedade; ou,
ainda, (e) por 2 (dois) procuradores em conjunto, legalmente constituídos pela Sociedade; e) inclusão dos seguintes limites para a prática de
determinados atos pelos Diretores ou procuradores da Sociedade, os quais estarão condicionados à prévia e expressa aprovação, por escrito, de sócios
representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social: i) elaboração, alteração ou cancelamento de regimentos internos da Sociedade;
ii) celebração de quaisquer contratos, negócios jurídicos ou assunção de obrigações que envolvam valores equivalentes ou superiores, em uma única
operação ou em uma série de operações relacionadas, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); iii) compra, venda, aluguel ou oneração de qualquer bem imóvel;
iv) aquisição, subscrição, venda, cessão ou transferência (ou realização de qualquer oferta) de quotas, ações ou participação societária em qualquer
subsidiária da sociedade, se houver; v) outorga de garantias, tais como avais e fianças, em favor de terceiros; vi) aprovação do plano anual de negócios
e suas eventuais revisões, bem como o orçamento geral relativo às receitas, despesas e investimentos da Sociedade e de suas subsidiárias, se houver;
vii) contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de dívida, cujo montante envolva valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em
uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; viii) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da Sociedade que
superem, individualmente ou em conjunto, por exercício social, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ix) contratação pela Sociedade de
administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com remuneração bruta fixa superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
exercício social ou 15% (quinze por cento) da folha salarial prevista no respectivo orçamento anual aprovado pelos sócios, o que for maior e desde que
não previstas no orçamento anual da sociedade ou qualquer alteração na remuneração de pessoas que se enquadrem nessa categoria; x) fixação ou
alteração da remuneração dos Diretores; xi) autorização de transações entre a sociedade e qualquer de seus Diretores, sócios e suas afiliadas ou partes
relacionadas, incluindo parentes de tais pessoas até o terceiro grau, ou a concessão de benefícios a tais pessoas pela Sociedade ou pagos por esta;
xii) celebração, alteração, rescisão ou prorrogação de quaisquer contratos envolvendo marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual de
titularidade da Sociedade, bem como transferir ou licenciar os direitos de propriedade intelectual da Sociedade; xiii) aprovação para que a Sociedade
inicie qualquer ação ou processo judicial perante qualquer terceiro, exceto aquelas necessárias para a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal
dos negócios da Sociedade; xiv) propositura de plano de recuperação extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência da Sociedade;
xv) contratação de auditores independentes; e xvi) outorga de procurações em nome da Sociedade, exceto pelas procurações outorgadas com poderes
de representação da Sociedade para atos de rotina perante repartições públicas; f) revogação de todas e quaisquer procurações outorgadas pela
Sociedade com poderes gerais de administração da Sociedade perante terceiros; g) revisão dos benefícios e pagamentos feitos pela Sociedade, para
adequá-los às novas regras de contratação de benefícios aos sócios e Diretores da Sociedade e de contratação de partes relacionadas aos sócios e
Diretores da Sociedade; h) alteração para um quórum mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social para a aprovação de todas e quaisquer
deliberações sujeitas à aprovação dos sócios da Sociedade, nos termos previstos na lei ou no Contrato Social; i) inclusão de novo Capítulo no Contrato
Social da Sociedade que trate das deliberações e reuniões dos sócios; j) aprovação do início dos esforços para a venda da Sociedade, com a contratação
de empresa intermediadora que apresentará potenciais compradores aos sócios, dentro das condições que serão apresentadas e aprovadas pelos sócios
da Sociedade; k) alteração do Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações tomadas pela Reunião de Sócios e consolidar o Contrato Social,
de acordo com a proposta de novas cláusulas para o Contrato Social que faz parte integrante da presente como Anexo II; e l) Assinatura de petição pelos
sócios e inventariante solicitando à autoridade judiciária competente a liberação de restrição de arquivamento junto a Junta Comercial de São Paulo da
Sociedade. São Paulo, 23 de agosto de 2018. Júlio César de Macedo - Administrador Judicial das Quotas Sociais de Betina Uliano Arenzon e
Administrador da Sociedade. Anexo I - Herdeiros do Espólio de Ismil Miheli Arenzon: 1) Beatriz Arenzon Borini, brasileira, casada, administradora
de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n° 17.531.519 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 148.045.488-58, residente e domiciliada em São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, n° 5.190, apartamento 11, Morumbi, CEP 05724-002; 2) Flávio Arenzon, brasileiro, casado, psicólogo,
portador da Carteira de Identidade RG n° 2.635.698-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 037.446.238-07, residente e domiciliado em São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Marechal Bittencourt, n° 104, Jardim Paulista, CEP 014631-020; 3) Milton Arenzon, brasileiro, casado, hoteleiro, portador da Carteira
de Identidade RG nº 18.021.432 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.658.438-81, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310; 4) Ana Paula Cologni Arenzon, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade
RG n° 38.206.560-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 387.513.318-88, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Carvalho,
n° 395, apartamento 92, Pinheiros, CEP 05427-100; 5) Marina Cologni Arenzon, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade
RG n° 38.206.445-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 387.519.388-90, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Carvalho,
n° 395, apartamento 92, Pinheiros, CEP 05427-100; 6) Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, casado, servidor, portador da Carteira de
Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220; 7) Felipe de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, casado, vereador, portador da Carteira de
Identidade RG nº 48.507.628-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.008-99, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310; 8) Nicholas de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Carteira de
Identidade RG nº 38.931.817-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.469.888-23, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Alcantarilas n° 263, apartamento 31, CEP 05717-170; e 9) Thomaz Rocha Lemos Arenzon, brasileiro, menor, solteiro, estudante, portador da Carteira
de Identidade RG nº 38.227.020-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 386.488.078-59, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310. Anexo II - Proposta de Novas Cláusulas do Contrato Social da Sociedade: “Capítulo II Capital Social e Quotas: Cláusula Sexta: O capital social é de 1.500.100,00 (um milhão, quinhentos mil e cem reais), dividido em 1.500.100 (um milhão,
quinhentas mil e cem) quotas sociais, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), estando distribuído entre os sócios quotistas, da seguinte forma: Nome Nº de Quotas - Valor (R$) - %; Espólio de Betina Uliano Arenzon - 750.050 - 750.050,00 - 50,00; Beatriz Arenzon Borini - 125.008 - 125.008,00 - 8,333;
Flávio Arenzon - 125.008 - 125.008,00 - 8,333; Milton Arenzon - 125.008 - 125.008,00 - 8,333; Ana Paula Cologni Arenzon - 93.757 - 93.757,00 - 6,250;
Marina Cologni Arenzon - 93.757 - 93.757,00 - 6,250; Gustavo de Lorena Infante Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Felipe de Lorena Infante Arenzon 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Nicholas de Lorena Infante Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Thomaz Rocha Lemos Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125;
Total - 1.500.100 - 1.500.100,00 - 100. Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade dos
sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais.” “Capítulo III - Administração da Sociedade: Clausula Sétima: A Sociedade será administrada por
2 (dois) administradores, sócios ou não da Sociedade, sendo 1 (uma) Diretora Operacional e 1 (um) Diretor sem designação específica, eleitos por prazo
indeterminado e destituídos a qualquer tempo, em ambos os casos (eleição e destituição) por sócios representando 75% (setenta e cinco por cento)
do capital social. Neste ato, os sócios elegem Giovana Grassi Gagliardi, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da Carteira de Identidade
RG n° 20.706.571-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 399.496.422-53, residente e domiciliada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua João de Deus
Domingues, n° 64, Jardim Residencial Villa Amato, CEP 18087-661, como Diretora Operacional, e Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro,
casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220, como Diretor sem designação
específica. Cláusula Oitava: A representação da Sociedade será exercida obrigatoriamente, na forma abaixo descrita como condição de validade:
(a) em geral, pela assinatura em conjunto dos 2 (dois) Diretores; (b) pela a assinatura isolada da Diretora Operacional para a prática de atos ordinários de
dia a dia, como o pagamento de (i) contas essenciais da Sociedade, (ii) folha de pagamento, (iii) prestadores de serviços ou fornecedores mediante nota
fiscal, cujos contratos tenham sido pré-aprovados por dois Diretores, (iv) impostos e tributos quaisquer; (c) pela a assinatura isolada de apenas 1 (um)
Diretor designado prévia e expressamente por sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, para a prática de atos específicos
determinados por tais sócios, sendo que essa aprovação poderá ser evidenciada por carta, fax ou e-mail; (d) pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto
com a assinatura de 1 (um) procurador legalmente constituído pela Sociedade; ou (e) pela assinatura em conjunto de 2 (dois) procuradores legalmente
constituídos pela Sociedade. Cláusula Nona: A prática dos seguintes atos pelos Diretores ou por procuradores em nome da Sociedade está
condicionada à prévia e expressa aprovação, por escrito, dos sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade:
(a) elaboração, alteração ou cancelamento de regimentos internos da Sociedade; (b) celebração de quaisquer contratos, negócios jurídicos ou assunção
de obrigações que envolvam valores equivalentes ou superiores, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, a R$ 20.000,00
(vinte mil reais); (c) compra, venda, aluguel ou oneração de qualquer bem imóvel; (d) aquisição, subscrição, venda, cessão ou transferência (ou realização
de qualquer oferta) de quotas, ações ou participação societária em qualquer subsidiária da sociedade, se houver; (e) outorga de garantias, tais como
avais e fianças, em favor de terceiros; (f) aprovação do plano anual de negócios e suas eventuais revisões, bem como o orçamento geral relativo às
receitas, despesas e investimentos da Sociedade e de suas subsidiárias, se houver; (g) contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de
dívida, cujo montante envolva valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;
(h) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da Sociedade que superem, individualmente ou em conjunto, por exercício social, o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (i) contratação pela Sociedade de administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com
remuneração bruta fixa superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por exercício social ou 15% (quinze por cento) da folha salarial prevista no respectivo
orçamento anual aprovado pelos sócios, o que for maior e desde que não previstas no orçamento anual da Sociedade ou qualquer alteração na
remuneração de pessoas que se enquadrem nessa categoria; (j) fixação ou alteração da remuneração dos Diretores; (k) autorização de transações entre
a Sociedade e qualquer de seus Diretores, sócios e suas afiliadas ou partes relacionadas, incluindo parentes de tais pessoas até o terceiro grau, ou a
concessão de benefícios a tais pessoas pela Sociedade ou pagos por esta; (l) celebração, alteração, rescisão ou prorrogação de quaisquer contratos
envolvendo marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual de titularidade da Sociedade, bem como transferir ou licenciar os direitos de
propriedade intelectual da Sociedade; (m) aprovação para que a Sociedade inicie qualquer ação ou processo judicial perante qualquer terceiro, exceto
aquelas necessárias para a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal dos negócios da Sociedade; (n) propositura de plano de recuperação
extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência da Sociedade; (o) contratação de auditores independentes; e (p) outorga de
procurações em nome da Sociedade, exceto pelas procurações outorgadas com poderes de representação da Sociedade para atos de rotina perante
repartições públicas. Cláusula Décima: Os sócios, os Diretores e os procuradores da Sociedade, e os que vieram a sê-lo no futuro, ficam obrigados a
observar e cumprir o Regime Interno da Sociedade em vigor, devidamente arquivado na sede da Sociedade. Cláusula Décima Primeira: Toda e qualquer
outra forma de representação e/ou de administração e/ou gerenciamento da Sociedade em desacordo com as regras previstas no contrato social da
Sociedade será considerada nula de pleno direito e inoperante em relação à Sociedade, não produzindo efeitos perante a Sociedade e/ou terceiros e o
infrator será responsabilizado pelos danos e/ou prejuízos causados à Sociedade. Cláusula Décima Segunda: A Sociedade, representada
obrigatoriamente pela assinatura em conjunto de 2 (dois) Diretores e observado o disposto no item (p) da Cláusula Nona, poderá constituir mandatários
e outorgar procurações a terceiros em nome da Sociedade, as quais deverão especificar os poderes outorgados e limitadas ao prazo de 1 (um) ano, exceto
para as procurações ad judicias, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Os procuradores poderão substabelecer os poderes recebidos
nos termos da procuração a eles outorgada.” “Capítulo VII - Deliberações Sociais: Cláusula Vigésima: Todas as deliberações sociais, inclusive aquelas
previstas na lei ou neste Contrato Social, serão tomadas por decisão dos sócios representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social. Cláusula Vigésima Primeira: A Reunião de Sócios se realizará ordinariamente, ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término
do exercício social e, extraordinariamente, quando for do interesse da Sociedade. Parágrafo Primeiro: A Reunião de Sócios será realizada na sede da
Sociedade, será convocada por 2 (dois) Diretores ou por qualquer sócio, mediante comunicação escrita, encaminhada a todos os sócios com, pelo menos,
8 (oito) dias de antecedência para a primeira convocação. A convocação será considerada como devidamente efetuada se (a) enviada por meio de
correspondência registrada com Aviso de Recebimento aos sócios nos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento; (b) enviada
por e-mail; ou (c) pessoalmente, mediante contra recibo. Parágrafo Segundo: A convocação deverá conter o local, a data e a hora, bem como a pauta
dos assuntos a serem tratados e qualquer documentação adicional necessária ao conhecimento e análise das deliberações objeto da Reunião de Sócios.
Parágrafo Terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem a uma Reunião de Sócios. Parágrafo Quarto:
A Reunião de Sócios será conduzida por um presidente e um secretário, que serão escolhidos entre os representantes legais dos sócios presentes.
Parágrafo Quinto: As Reuniões de Sócios tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas,
nos termos do artigo 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, incluindo nos casos previstos na Cláusula Oitava, item (c) do Contrato Social. Parágrafo Sexto:
As Reuniões de Sócios serão lavradas em atas assinadas pelos presentes, ficando dispensada a obrigação de manutenção de Livro de Atas das Reuniões
de Sócios. Cláusula Vigésima Segunda: A Reunião Ordinária de Sócios terá como ordem do dia, entre outros: (a) deliberar sobre as contas da
administração, as demonstrações financeiras e os resultados econômicos da Sociedade; e (b) designar os Diretores, quando for o caso”.

Os sistemas de gerenciamento de receita também são ferramentas úteis projetadas para fornecer aos hotéis acesso fácil e rápido
a essas informações. Embora as hospedagens possam aumentar
substancialmente o crescimento da receita usando esse tipo de
ferramenta e facilitar a vida dos gerentes de hotéis, menos de
15% do mercado global utiliza a tecnologia de gerenciamento de
receitas, apresentando uma oportunidade inexplorada.
Os parceiros de hotéis estão reconhecendo cada vez mais a oportunidade de expandir os negócios por meio do poderoso caminho de
pacotes, que combinam reservas de hotéis e voos. A tecnologia por trás
dos pacotes pode ajudar os parceiros de hospedagem a acomodar as
preferências dos clientes e capturar uma fatia maior desse lucrativo
mercado, ao mesmo tempo em que impulsiona maior as ações, menos
cancelamentos e períodos mais longos de permanência.
Um estudo conduzido pela MindMiners mostrou que 94% dos
viajantes brasileiros fazem pesquisas em destinos de viagem por
meio de seus telefones e que os voos e hotéis são os itens mais
procurados - explicando a popularidade dos pacotes. O Expedia
Group registrou um crescimento da demanda de pacotes de viajantes domésticos brasileiros, no segundo trimestre, em quase 70%
com os principais mercados, incluindo Gramado (quase 440%),
São Paulo (quase 170%) e Porto de Galinhas (quase 130%).
A tecnologia continua a revolucionar o setor de viagens em um
ritmo cada vez mais acelerado, e a comunidade de hospitalidade
precisará responder e incorporar tecnologias emergentes a uma
velocidade ainda maior, tanto para melhorar as operações quanto
a experiência do cliente.
(*) É vice President of Latin America, Expedia Group.
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Logitech anuncia a chegada da ASTRO
Gaming ao Brasil

@

A Logitech anuncia hoje a chegada da ASTRO Gaming ao Brasil.
A marca já havia sido adquirida pela Logitech no ano passado,
com o anúncio oficial da aquisição feito em agosto de 2017 no mercado americano. ASTRO Gaming, uma marca da Logitech, nasceu nas
trincheiras dos campeonatos de gaming fornecendo equipamentos
de alta performance para jogadores profissionais e hardcore gamers.
Desde 2007, A ASTRO Gaming é líder em headsets premium para
e-sports e está lançando a sua linha de produtos com fio no Brasil em
varejistas selecionados. A coleção possui produtos para jogadores de
PlayStation 4, Xbox One, PC e MAC e inclui o A40 + MixAmp Pro TR
e o A10 Headset (www.astrogaming.com).

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Ata da Assembléia Geral Ordinária,
em 09/04/2018 - Data, Hora e Local: 09/04/2018, às 09h, na sede social, na rua Cesário Alvim, 498, bairro do Belém, São Paulo/
SP. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 02, 03 e 06/03/2018.Presença: acionistas
representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi;
Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata:- a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do
artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1.- aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.17, publicados no DOESP e no jornal
Empresas & Negócios do dia 27/03/2017, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição
através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 02, 03 e 06/03/2017; e, 2. ﬁxar em R$ 0,00 o valor global dos honorários
mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o sr.
Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 09/04/2018. (aa.) Guilherme
Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., por
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto
Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Giardino Empreendimentos e Participações Ltda., por
Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério
Giorgi Pagliari; Reﬁnaria Nacional de Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial
e Mercantil Brasileira Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Usina Açucareira Paredão S.A., por Guilherme
Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi
e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia ﬁel da original. São Paulo, 09 de abril de 2018. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa. Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 268.647/18-5 em 08/06/2018.

Victory Consulting Corretora de Seguros Ltda
CNPJ 03.285.945/0001-95 - NIRE: 35.215.798.821

Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 31/07/2018
Data/Hora/Local: 31/07/2018, às 15h30, sede da empresa, Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 900 - 14º Andar
- Vila Olimpia - SP/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Vera Lucia Bejatto; Secretário: Rodrigo Clemente Mazzola. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I - Redução de capital conforme Artigo 1082, inciso II
e Artigo 1084 da lei 10.406/02 de R$ 100.000,00, para R$ 5.000,00, perfazendo uma redução de R$ 95.000,00
destinada ao reembolso para a sócia Vera Lucia Bejatto. Encerramento: Ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes.Vera Lucia Bejatto; Sócia - Presidente; Rodrigo Clemente Mazzola - Sócio - Secretário.

TRX Holding Investimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 09.358.890/0001-82 - NIRE nº 35.300.351.428
Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas Eduardo Lins de Lima Menge, Roni Katalan e Hans-Peter Scholl vêm, com base na alínea b, do Parágrafo Único, do artigo 123 da Lei
6.404/1976, convocar os demais Acionistas da TRX Holding Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28.09.2018, às 10:00h, na sede da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 1.507 - 6º andar, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2016 e 31.12.2017; e (ii) deliberar acerca do resultado dos
exercícios sociais encerrados em 31.12.2016 e 31.12.2017. Observadas as formalidades exigidas em lei, a presente convocação deverá ser igualmente
considerada, para todos os fins, como anúncio da competente AGO, em atenção ao caput do artigo 133 da Lei 6.404/1976. A Diretoria da Companhia
deverá disponibilizar os documentos pertinentes às matérias objeto da ordem do dia, em especial aqueles descritos no artigo 133 da Lei 6.404/1976,
para consulta pelos Acionistas, no prazo máximo de 5 dias da presente convocação, de maneira a observar a antecedência mínima legalmente exigida,
bem como publicá-los com, no mínimo, 5 dias da data acima indicada para a realização da AGO, caso aplicável, e adotar as providências exigidas no
artigo 124 da Lei 6.404/1976 para a regular instalação da AGO. Eduardo Lins de Lima Menge, Roni Katalan e Hans-Peter Scholl.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3FE9-D8EA-9760-DB3A
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