
Os profi ssionais 

contábeis precisam 

fi car atentos às 

mudanças que ocorrem 

constantemente

O Programa de Educação 
Profi ssional Continua-
da, instituído pelo Con-

selho Federal de Contabilidade, 
em dezembro de 2014, aplicava-
-se aos Auditores Independen-
tes, em 2015 sofreu algumas 
atualizações e, desde 2016, 
agregou outros profi ssionais 
e outras questões relativas à 
normatização. 

É importante que se consi-
dere que a emissão da Norma 
Brasileira de Contabilidade - 
NBC PG12 vai muito além da 
ideia de exigir o cumprimento 
de uma obrigação legal, seu 
objetivo principal é agregar 
conhecimentos e dar base só-
lida para que os profi ssionais 
da Contabilidade exerçam a 
profi ssão dentro do padrão de 
excelência exigido pelo atual 
mercado de trabalho.

Além de estarem preparados 
para enfrentar as demandas 
que surgem no dia a dia, os 
profi ssionais contábeis preci-
sam fi car atentos às mudanças 
que ocorrem constantemente 
nas três esferas do poder e nos 
órgãos arrecadadores. 

Para termos uma ideia, desde 
que a Constituição Federal foi 
promulgada, em 1988, foram 
editadas milhares de normas 
para reger a sociedade, sen-
do que destas 320,3 mil são 
voltadas à área tributária. Isso 
signifi ca a edição de quase 50 
normas tributárias por dia em 
todo o País, o que demanda cada 
vez mais habilidade e rapidez 
para compreender e aplicar 
esse enorme volume legislativo.

Sem contar que os profi ssio-
nais da Contabilidade precisam 
também informar e orientar 
seus clientes para que absor-
vam e se adaptem às frequentes 
mudanças, haja vista o sistema 
Sped e, nos últimos tempos, o 
eSocial. Desde sua fundação, 
em 1919, o Sindicato dos Conta-
bilistas de São Paulo-Sindcont-
-SP prioriza essa frente de 
dar orientação e preparar os 
profi ssionais da classe para o 
mercado, sem jamais prescin-
dir de sua missão maior que 
é defender os seus interesses 
laborais perante os patrões e os 
órgãos governamentais. 

Sendo assim, antes mesmo da 
instituição da obrigatoriedade 
do Programa de Educação 
Profissional Continuada, o 
Sindcont-SP sempre apoiou os 
profi ssionais da sua base por 
meio do Centro de Estudos e 
Debates Fiscos Contábeis – CE-
DFC, que completará  69 anos 
esclarecendo novas legislações 
e tirando as dúvidas  dos fre-
quentadores. 

Igualmente vem promoven-
do palestras gratuitas, cursos 
sobre os principais temas da 
atualidade, e debates para 
discutir relevantes questões 
que cercam os contabilistas. 
Incentivamos ainda o estudo e 
a pesquisa de temas contábeis, 
por meios de premiações aos 
melhores estudantes, como 
é o caso do Prêmio Professor 
Hilário Franco.

Dentro desse escopo, o 
Sindcont-SP realizará, em sua 
sede, no período de 19 a 23 de 
setembro, a 7ª Semana Paulista 
da Contabilidade, como lema 
“Contabilidade Digital: Inova-
ção, Estratégia e Desafi os”. Na 
ocasião, a Medalha Professor 
Luis Fernando Mussolini será 
outorgada a profi ssionais Con-
tábeis que, direta ou indire-
tamente, tenham contribuído 
para o prestígio, fortalecimento 
e enaltecimento das Ciências 
Contábeis.

Considerando que, mais do 
que nunca, a atualização profi s-
sional é uma necessidade, para 
garantir uma boa prestação de 
serviços contábeis aos profi s-
sionais já atuantes e aos do 
futuro, a diretoria do Sindcont-
-SP continua envidando todos 
os esforços para capacitar os 
profi ssionais para este novo 
mercado. 

Contudo, fundamental é 
que os profi ssionais Contá-
beis entendam esta premente 
necessidade e que estejam 
sempre prontos a participar, 
se integrar às entidades da 
classe e absorver ao máximo os 
conhecimentos e atualizações 
que estão disponibilizados. 
Porque a nossa preocupação, 
enquanto liderança e repre-
sentante dos profissionais 
contábeis, é coletiva, mas a 
busca e o interesse de melhoria 
e crescimento profi ssional são 
individuais.

(*) - Antonio Eugenio Cecchinato 
é presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo – 

Sindcont-SP.
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
se realizar no dia 20 de setembro de 2018, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Na-
ções Unidas, 10.989, 7°. Andar, Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 
04578-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de dividendos aos 
acionistas. São Paulo, 12 de setembro de 2018.  A Diretoria.                      (12,13 e 14/09/2018)

BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A.
CNPJ(MF) N.º 50.585.090/0001-06 - NIRE 35.3.0000972.0

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30 de Abril de 2018.
01 – Data, Horário e Local: Aos 30.04.2018, às 14 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9ª Andar - Parte, Bairro 
Cerqueira César, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. 02 – Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em 
decorrência do comparecimento de todos os Acionistas, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por 
Ações”), conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas. 03 – Composição da 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secretariado pelo Sr. Eduardo Mazon. 04 – Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: Em AGO: (a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2017; (b) destinação do resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2017; (c) 
Fixação da remuneração anual e global dos administradores; (d) Eleição de Diretor. 05 – Deliberações: O acionista presente 
apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 5.1. Em AGO: 
(a) aprovação em sua íntegra do Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores por mais 
especiais que tenham sido, bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao 
exercício social encerrado em 31.12.2017, publicados no jornal DOESP, em sua edição de 23.02.2018 e no jornal “Empresas & 
Negócios” do Estado de São Paulo, em sua edição de 23.02.2018, razão pela qual foi dispensada a publicação de aviso aos 
acionistas, nos termos do Artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76; (b) todo o lucro líquido do Exercício Social de 2017 será destinado 
para compensar prejuízos acumulados de outros exercícios. (c) os Diretores com mandato em vigor não serão remunerados 
neste exercício. (d) Eleger para compor a Diretoria, para o cargo de Diretor sem designação especifi ca: Sr. Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com 
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar, CEP 04538-133, RG MG-117.32642, expedida pela SSP/
MG, CPF/MF 076.934.666-90, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO do ano de 2019. O eleito acima 
nomeado e qualifi cado declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei 
especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade e declara, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento 
Anexo II à Resolução 4.122, de 2.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme 
declaração arquivada na sede da Companhia. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo, após aprovação da presente ata 
pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio. (d1) Em razão da deliberação acima, a 
Diretoria da Companhia, passará a ser composta da seguinte forma: i) Diretores sem Designação Específi ca - Marco 
Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF 
002.975.098-96; Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, RG 20775312, SSP/SP e CPF/MF 275.484.158-00, e Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG MG-117.32642, SSP/MG, CPF/MF 076.934.666-90, 
todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 8º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 com 
mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2019; (iii) Os demais cargos da Diretoria permanecem vagos. 06 – 
Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, (§ 1º do artigo 130 da Lei Federal 6.404/76). 07 
– Leitura da Ata: Nada mais a tratar, foi encerrada as assembleias, da qual se lavrou a presente ata, a qual, lida e aprovada, 
foi pelo acionista assinada. São Paulo, 30.04.2018. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente da Mesa, Eduardo Mazon - Secretário da Mesa. Acionista: Banco BMG S/A. Marco Antonio 
Antunes, Eduardo Mazon. JUCESP 408.292/18-0 em 22.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LAKSHIMI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 07.601.603/0001-98 NIRE 35.300.323.831

Ata de Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações
Preferenciais Classe A realizada em 30 de Julho de 2018

1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de Julho de 2018, às 9:30 horas, na sede da Lakshimi
Participações S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em 
vista a presença de acionistas representando a totalidade das ações preferenciais classe A, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Maria Beatriz Moraes
Grimaldi; Secretário: Reolando Gobbi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a destituição, nos termos 
do item 7.3 “ii” do estatuto social da Companhia, da Sra. Maira Grimaldi Fonseca, brasileira, casada, 
estudante, portadora do RG n° 1.927.777 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o n° 717.134.331-68,
domiciliada em Brasília, Distrito Federal, na Shin Q1, n° 16, conjunto 3, casa 03, Lago Norte, CEP
71530-235, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir 
da presente data, em atenção a pedido da própria Conselheira; e (ii) a eleição de 1 (um) membro do
Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item 7.3 “i” do estatuto social da Companhia, 
para substituir a integrante ora destituída. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: i) a 
destituição da Sra. Maira Grimaldi Fonseca, já acima qualificada, do cargo de membro do Conselho
de Administração da Companhia, em atenção a pedido da própria Conselheira, e com efeitos a partir 
da presente data; ii) a eleição, para ocupar o cargo vacante na forma do item precedente, do seguinte 
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato igual ao de seus pares (portanto 
até a Assembleia Especial de titulares de ações preferenciais classe A a se realizar em 2019): Niasi
Melhem Abdo Neto, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 22.633.619-0 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 257.755.738-89, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Romilda Margarida Gabriel, n° 99, apartamento 21, Jardim Paulista, CEP 04530-090. O
membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito toma posse mediante assinatura de
termo de posse, que fica arquivado na sede da Companhia, e declara não estar impedido de administrar 
sociedades por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 5.1. A administração da Companhia foi 
autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos complementares ou decorrentes das
deliberações ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente suspendeu 
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, sob a forma de sumário, a qual foi lida, 
aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 30 de Julho de 2018. Mesa: Presidente: Sra. 
Maria Beatriz Moraes Grimaldi; Secretário: Sr. Reolando Gobbi. Acionistas: a totalidade dos acionistas
titulares de ações preferenciais classe A da Companhia. Conselheiro Eleito: Niasi Melhem Abdo Neto. 
Certifico que o presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Maria Beatriz Moraes Grimaldi 
- Presidente; Reolando Gobbi - Secretário. registrada na JUCESP sob o n° 387.482/18-0 em 16.08.18.

LAKSHIMI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 07.601.603/0001-98 - NIRE 35.300.323.831

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Julho de 2018
1. Data, hora e local: 30 de Julho de 2018, às 14:00 horas, na sede social, a Rua Padre João Manoel, n°
1179, apartamento 171, São Paulo – SP, CEP 01411-115. 2. Presenças: Presentes todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia. 3. Composição da Mesa: Sr. Maximiliano José Lopes 
Abdo – Presidente da Mesa; Sr. Reolando Gobbi – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: a) Reeleição 
dos membros da Diretoria da Companhia; e b) Definição da remuneração dos membros da diretoria. 
5. Deliberações: Tomadas por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, 
com as abstenções legais: a) Reeleição dos membros da diretoria, pelo período de 03 (três) anos: 
Diretora Presidente: Maria Beatriz Moraes Grimaldi, brasileira, divorciada, publicitária, portadora do 
RG n° 7.700.298-2 SSP/SP e do CPF/MF n° 023.221.318-65; residente e domiciliada a Rua Haddock 
Lobo, n° 1.310, apartamento 102, Bairro Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01414-002; Diretor Vice-
Presidente: Maximiliano José Lopes Abdo, brasileiro, casado, industrial, portador do RG. n°. 5.104.459-
SSP/SP e do CPF/MF n° 389.481.418-72, residente e domiciliado na Rua Caçapava, n° 69, apartamento 
171, São Paulo/SP, CEP 01408-010; e Diretor sem designação específica: Reolando Gobbi, brasileiro, 
casado, contador, portador do RG n° 7.747.219-6 SSP-SP e do CPF/MF n° 425.954.608-20, residente 
e domiciliado na Rua Camilo Nader, 378, apartamento 21, São Paulo/SP, CEP 05688-032. Declaração 
de desimpedimento - Os diretores ora reeleitos, estando presentes, expressamente declararam que
não se encontram impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. b) Os 
membros da diretoria ora reeleitos não receberão qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata sob forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São 
Paulo, 30 de julho de 2018. AA. Presidente da mesa - Maximiliano José Lopes Abdo; Secretário da 
Mesa - Reolando Gobbi. Diretores reeleitos: Maria Beatriz Moraes Grimaldi; Maximiliano José Lopes 
Abdo e Reolando Gobbi. Conselheiros presentes: Maria Beatriz Moraes Grimaldi; Maximiliano José
Lopes Abdo; Luiz Fernando Navarro de Mello; Mônica Vicentini Abdo; Reolando Gobbi; Maria Gabriela
Cheli Stephens; Armando Chaves Correa Pinto; Niasi Melhem Abdo Neto e Ligia Grimaldi Fonseca. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Maximiliano José Lopes Abdo - Presidente da Mesa; 
Reolando Gobbi - Secretário da Mesa. registrada na JUCESP sob o n° 387.483/18-4 em 16.08.18.

RUNDBA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.446.508/0001-67 NIRE 35.300.319.311

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Julho de 2018
1. Data, hora e local: 30 de julho de 2018, às 14:00 horas, na sede social, a Rua Padre João Manoel, 
955, apartamento 114, São Paulo – SP, CEP 01411-001. 2. Presenças: Presentes todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia. 3. Composição da Mesa: Sr. Maximiliano José Lopes 
Abdo – Presidente da Mesa; e Sr. Reolando Gobbi – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: a) Reeleição
dos membros da Diretoria da Companhia; e b) Definição da remuneração dos membros da diretoria. 
5. Deliberações: Tomadas por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração: a) 
Reeleição dos membros da diretoria, pelo período de 03 (três) anos: Diretor Presidente: Maximiliano 
José Lopes Abdo, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n° 5.104.459-6 SSP-SP, e do CPF/MF 
n° 389.481.418-72, domiciliado na Rua Alcides Ricardini Neves, n° 12, sala 716, São Paulo – SP, CEP 
04575-050; Diretor Vice-Presidente, Armando Chaves Correia Pinto, brasileiro, casado, economista,
portador do RG n° 2.087.825 SSP-PA, e do CPF/MF n° 410.321.792-87, domiciliado na Rua Alcides
Ricardini Neves, n° 12, sala 717, São Paulo - SP, CEP 04575-050; e Diretor sem designação específica, 
Reolando Gobbi, brasileiro, casado, contador, portador do RG n° 7.747.219-6 SSP/SP, e do CPF/MF
n° 425.954.608-20, residente e domiciliado a Rua Camilo Nader, n° 378, apartamento 21, São Paulo 
– SP, CEP 05688-032. Declaração de desimpedimento - Os diretores ora reeleitos, estando presentes, 
expressamente declararam que não se encontram impedidos de exercer a administração da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade,
conforme Declaração de Desimpedimento devidamente arquivada na sede da Companhia. b) Os 
membros da diretoria ora reeleitos não receberão qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata sob forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 
30 de julho de 2018. Presidente da Mesa - Maximiliano José Lopes Abdo; Secretário da Mesa - Reolando 
Gobbi. Diretores reeleitos: Maximiliano José Lopes Abdo; Armando Chaves Correa Pinto; Reolando 
Gobbi. Conselheiros presentes: Armando Chaves Correia Pinto; Reolando Gobbi; Mônica Vicentini 
Abdo; Luiz Fernando Navarro de Mello; Ivani Leandro dos Anjos Santos; Luiz Gustavo do Nascimento 
Gonçalves Abdo; Patrícia Sena Teixeira; Luiz Renato do Nascimento Gonçalves Abdo; Luciana Vicentini.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Sr. Maximiliano José Lopes Abdo - Presidente da Mesa;
Sr. Reolando Gobbi - Secretário da Mesa. registrada na JUCESP sob o n° 413.683/18-7 em 29.08.18.

São diversas as datas para 
a comemoração do dia do 
profi ssional da contabilidade. 
No Brasil, o Dia do Contador, é 
comemorado em 22 de setem-
bro. A data é uma homenagem 
ao profi ssional que estuda e 
avalia as atividades fi nanceiras 
de uma empresa.

A grande maioria das pes-
soas não sabe, mas existe 
uma grande diferença entre 
o Contador e o Contabilista. 
O Contador é o profi ssional 
que possui curso superior 
em Ciências Contábeis, já o 
Contabilista tem curso pro-
fi ssionalizante ou técnico em 
Contabilidade.

São muitas as funções do 
profi ssional que é de gran-

Eduardo Shinyashiki (*)

Quantas pessoas brilhan-
tes, inteligentes, com 
habilidades incríveis 

não alcançam seus sonhos, 
suas metas e objetivos sim-
plesmente por medo de mudar, 
inovar, ousar ou fazer algo 
diferente? Quantos profi ssio-
nais fantásticos nem tentam 
ir além por medo de errar, 
de não serem aceitos ou por 
simplesmente terem receio de 
não dar certo? 

O sentimento é de que há 
um grande abismo entre onde 
se está e o lugar que se quer 
chegar. Parece que sempre há 
mais problemas do que soluções 
e que surgirão mais obstáculos 
do que oportunidades. 

Daí então, as pessoas deixam 
o medo tomar as rédeas da vida, 
abandonando seus sonhos e 
objetivos. Ao invés de enfrentar 
as mudanças como oportunida-
des de crescimento, passam a 
resistir, criando confl itos, dor, 
sofrimento e uma sensação de 
impotência frente aos novos 
desafi os. 

Para não perder mais opor-
tunidades por medo do novo, 
deixo três dicas de como se 
preparar para mudanças. Se 
fortalecidas e colocadas em 
prática, essas atitudes ajudam 
a tornar o “novo” um momento 
único e brilhante.

Perca o medo de mudar
Incerteza, insegurança, processos de readaptação, risco, complexidade e o sentimento de que “isso não 
vai dar certo”, são algumas das tantas sensações que percorrem a mente quando se fala em mudanças

lares se conectam: reco-
nhecimento dos próprios 
talentos e competências, 
clareza dos próprios 
objetivos e condução da 
própria vida de forma 
ética e coerente com os 
valores pessoais. 

Com a autoconfi ança forta-
lecida, as mudanças não são 
mais ameaças, mas fonte de 
crescimento, amadurecimento 
e evolução. 

Todos os dias a vida nos dá 
uma grande oportunidade de 
fazermos algo diferente. A 
mudança já veio conosco desde 
o nascimento. Mudança é evo-
lução. Se as transformações da 
vida nos confi rmam que tudo 
tem um tempo fi nito, frente às 
mudanças precisamos ter uma 
postura aberta a acolhê-las, 
pois só assim poderemos en-
xergar as novas possibilidades e 
oportunidades de se reinventar, 
rever as decisões tomadas em 
algum momento da trajetória, 
mudar a rota e ir em direção 
aos nossos objetivos.  

Perca o medo de mudar, 
prepare-se e colha os melhores 
resultados sempre!

(*) - É presidente do Instituto 
Eduardo Shinyashiki, mestre 

em Neuropsicologia e Liderança 
Educadora, especialista em 

desenvolvimento das competências 
de liderança organizacional e pessoal 

(www.edushin.com.br).

 1) Desapegar daquilo 

que está obsoleto - 
Para alcançar metas é 
preciso deixar de lado 
tudo aquilo que não nos 
serve mais, sendo ne-
cessário desmascarar as 
falsas seguranças que os 
hábitos nos propiciam. 
Metaforicamente, para 
encarar uma mudança 
precisamos “morrer” 
para o que já não faz 
sentido no momento.

 2) Desenvolver a fl exibi-

lidade - É por meio dela 
que podemos imaginar 
soluções diferentes e ino-

vadoras e experimentá-
-las agindo. Entre erros 
e acertos aprendemos 
que a mudança não é algo 
linear, defi nido, mas um 
processo de adaptação, 
fl exibilidade e aprendi-
zagem contínua, onde as 
crenças são questionadas 
e as situações conhecidas 
são continuamente trans-
formadas, desequilibran-
do a sensação ilusória de 
estabilidade e segurança.

 3) Fortalecer a auto-

confi ança - Esse é um 
processo de evolução 
pessoal, em que três pi-

Cyan You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ n° 17.381.751/0001-06 - NIRE: 35.227.069.683

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 10/09/2018
Data e local:10/09/2018, às 10h00min, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, conjunto 41, 
sala 32, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secre-
tário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada 
sócio, o capital social da empresa em R$ 2.500.000,00 sendo que o capital social final após a redução será de R$ 
4.531.000,00. Encerramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios. SP, 10/09/2018. 
You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat; Yp Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

East You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF  n° 15.376.921/0001-20 - NIRE: 35.226.453.650

 Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 15:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, conjunto 
41, sala 24, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 6.500.000,00, sendo que o capital social final após a redução 
será de R$ 4.338.051,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e pre-
sentes. SP, 11/09/2018. Yp II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat; Tibério Constru-
ções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Hope You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 13.655.049/0001-24 - NIRE: 35.225.421.461

 Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 15h30min, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º 
andar, conjunto 41, sala 21, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcional-
mente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 1.367.133,00, sendo que o capital social 
final após a redução será de R$ 10.000,00. Encerrramento: Nada mais, ata lida, aprovada e assinada por to-
dos os sócios. SP. 11/09/2018. Yp II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat; 
Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Vre D2 S.A. Marcelo Rezen-
de Rainho Teixeira,Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Indigo You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ n° 17.381.758/0001-10 - NIRE: 35.227.142.071

 Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, conjunto 
41, sala 31, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 6.306.863,00, sendo que o capital social final após a redução 
será de R$5.187.367,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios. SP, 
11/09/2018. You Inc Incorporadora e Participações S/A Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat; Yp Real Estate Empre-
endimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Pearl Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF n° 18.668.815/0001-09 - NIRE: 35.227.728.954

 Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local:11/09/2018, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, conjunto 
41, sala 42, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 2.500.000,00 , sendo que o capital social final após a redução 
será de R$ 9.299.437,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e presen-
tes. SP, 11/09/2018. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat; Yp II Real Estate 
Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat; Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Red You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 17.381.753/0001-97 - NIRE: 35.227.142.097

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 14:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º an-
dar, conjunto 41, sala 28, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totali-
dade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, re-
solvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 9.434.000,00, 
sendo que o capital social final após a redução será de R$ 3.496.200,00. Encerrramento: Nada mais, ata foi 
lida, aprovada e assinada. SP, 11/09/2018. Yp II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão 
Muszkat; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Vre D2 S.A. Marcelo Re-
zende Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil; Abrão Muszkat- Presidente; Eduardo Muszkat- Secretário.

CNPJ/MF nº 21.083.009/0001-83 - NIRE 35.228.739.381

 11/09/18, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 
31, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP.  Dispensada.  Totalidade.  Presidente: Abrão Muszkat; 
Secretário: Eduardo Muszkat. Por unanimidade, reduziram proporcionalmente às quotas de cada sócio, pas-
sando o capital social de R$10.000.000,00 para R$45.857.597,00.  Nada mais, a ata foi aprovada e assinada. 
SP, 11/09/18. Mesa: - Presidente; - Secretário. 

Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat,  Ricardo José da Silva Raoul, Daniel 
Dias Takase, Carlos Eduardo Toledo Ferraz, Cid Vinhate Ferrari Filho. 

22 de setembro: Dia do Contador

de importância para os seus 
negócios, principalmente a de 
manter suas fi nanças em ordem 
pra que o cliente não tenha 

dor de cabeça e possa projetar 
crescimento na empresa.

Na Ogura & Habby Con-
tabilidade Online, empresa 

que desenvolve trabalhos 
voltados, essencialmente, à 
atividade empresarial com 
foco nas áreas contábil, 
fiscal, societária, custos e 
patrimonial, tanto na esfera 
preventiva como corretiva, 
possui estrutura física e 
de profissionais altamente 
qualificados. Além disso, 
contam com inovação e 
tecnologia para que facilite 
a vida dos clientes.

Portanto, se quer come-
morar o Dia do Contador 
com a alegria de saber que 
a sua contabilidade está nas 
mãos certas, sempre com a 
confi ança e qualidade no tra-
balho, saiba como escolher o 
profi ssional!
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