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São Paulo, quinta-feira, 27 de setembro de 2018

sta é a primeira vez
que foi proposto um
método sistemático
para atacar os patógenos, a
causa do Alzheimer, que foram
identificados recentemente
como pequenos grupos de proteínas conhecidas como oligômeros“, afirmou o pesquisador
principal, Michele Vendruscolo.
A nova estratégia se baseia em
um enfoque inovador de cinética
química desenvolvida nos últimos
dez anos, que ajuda a descobrir
fármacos contra as doenças de
enovelamento de proteínas, como
o Alzheimer. Embora as proteínas
sejam normalmente responsáveis pelos grandes processos
celulares, quando as pessoas
têm a doença de Alzheimer, estas
proteínas se tornam “rebeldes“,
formam grupos e matam as células
nervosas saudáveis, de acordo
com o estudo.
Em geral, as proteínas precisam estar em uma estrutura

“E

EFE/Univ. Cambridge

Um grupo de cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, descobriu uma nova estratégia
para combater as particulas tóxicas que destroem as células cerebrais nas pessoas com Alzheimer,
segundo um estudo publicado na revista especializada PNAS

A descoberta abre caminho para que possam ser desenvolvidos
novos remédios para o tratamento da doença.

específica para funcionarem
corretamente, e quando este
processo falha, a célula apresenta
um “grave problema de enovelamento”, e podem ser formados
depósitos perigosos, que podem
causar demência. As proteínas
mal ligadas formam grupos anor-

XP CONTROLE 5 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 29.408.732/0001-05 - NIRE: 35.300.512.413
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/07/2018. Data, Horário e Local: Em
20/07/2018, às 9:00 horas, na sede da XP CONTROLE 5 PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), situada
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar (parte), Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º
da Lei nº 6.404/76, face à presença da única acionista da Companhia, conforme assinatura constante da
presente ata. Mesa: Presidente: Fabrício Cunha de Almeida. Secretária: Larissa Toenjes Barbeito de
Vasconcellos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) alteração da denominação social da Companhia; (b)
alteração do objeto social da Companhia; (c) aumento do capital social e emissão de novas ações ordinárias; (d) alteração da redação do artigo 7º do Estatuto Social; (e) alteração da redação do artigo 12 do
Estatuto Social; (f) alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia; e (g) alteração e
consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Tomadas, por unanimidade,
pela única acionista da Companhia: 1. Aprovar a alteração da razão social da Companhia de XP Controle
5 Participações S.A. para XP Vida e Previdência S.A., de forma que o artigo 1º do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - A XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto Social, pelas leis e usos do comércio, e pelas disposições legais aplicáveis”. 2. Aprovar a alteração do objeto social da Companhia, que
passa a ser a comercialização de seguro de vida, compreendendo todas as modalidades de seguros de
pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência complementar aberta, de forma que o
artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a comercialização de seguro de vida, compreendendo todas as modalidades
de seguros de pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência complementar aberta”. 3.
Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$14.998.800,00, com a emissão de 14.998.800
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são, neste ato, totalmente subscritas
, conforme Boletim de Subscrição constante no Anexo I desta Ata, pela acionista XP Controle 4 Participao}HV6$¿FDQGRFRQVLJQDGRTXHDSDUFHODGRFDSLWDOVRFLDOTXHHVWDYDSHQGHQWHGHLQWHJUDOL]DomRSHOD
acionista XP Controle 4 Participações S.A., no valor de R$1.080,00, já foi devidamente integralizada. A
integralização do aumento ora aprovado ocorrerá dentro do prazo legal. Em consequência, o capital social da Companhia passará de R$1.200,00 para R$15.000.000,00, dividido em 15.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de forma que o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$15.000.000,00, dividido em 15.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 4.
Aprovar a nova redação do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 7º - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para
decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº
6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem”. 5. Aprovar a nova redação
do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, a qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 12 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 membros, sendo um Diretor PresiGHQWHXP'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHHRVGHPDLV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FDDFLRQLVWDVRXQmR
residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral pelo prazo de 3 anos, os quais poderão ser reeleitos.
Os Diretores serão destituíveis, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral”. 6. Aprovar a
eleição dos Srs.: (i) Daniel Albernaz Lemos, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jaú, 361, apartamento 121, Jardim Paulista,
CEP 01420-001, portador da Carteira de Identidade nº 121.715.544 IFP/RJ e inscrito no C.P.F. sob o nº
033.812.177-39 (“Daniel”), para o cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia, com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020; e (ii) Frederico Arieta da
Costa Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Itacema, 100, apartamento 121, Itaim Bibi, CEP 04530-050, portador da Carteira
de Identidade R.G. nº 35.228.730-5 SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 329.222.338-55 (“Frederico”),
SDUDRFDUJRHVWDWXWiULRGH'LUHWRUVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FDGD&RPSDQKLDFRPPDQGDWRDWpD$VVHPbleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020. Daniel e Frederico serão investidos em seus
respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, que constituem o Anexo III à
SUHVHQWH$WD'DQLHOH)UHGHULFRDFLPDTXDOL¿FDGRVH[SUHVVDPHQWHGHFODUDPQHVWHDWRTXHQmRHVWmR
impedidos de exercer atividades inerentes à administração da Companhia, e não se encontram impedidos por lei especial, bem como condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação) (a) a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistePD¿QDQFHLURQDFLRQDODVQRUPDVGHGHIHVDGDFRQFRUUrQFLDDVUHODo}HVGHFRQVXPRDIpS~EOLFDRXD
propriedade, nos termos do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76. 7. Aprovar a indicação do Diretor Fabrício
Cunha de Almeida, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Raulino de Oliveira, nº 20, apto. 302, Barra da Tijuca, portador
da Carteira de Identidade nº 144.640 OAB/RJ e inscrito no C.P.F. sob o nº 056.388.647-17 (“Fabrício”),
eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11/12/2017, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser
realizada em 2020, conforme assinatura do Termo de Posse constante no Anexo III à presente Ata. 8.
5DWL¿FDUTXHR'LUHWRUBernardo Amaral Botelho, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Timóteo da Costa, 805, bloco 1, apartamento 203, Leblon, CEP 22450-130, portador da Carteira de Identidade nº 101.431.559 IFP/RJ e inscrito
no C.P.F. sob o nº 043.015.787-81 (“Bernardo”), eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 11/12/2017 para o cargo de Diretor da Companhia, permanece ocupando o cargo de Diretor
VHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FDGD&RPSDQKLDDWpD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGD&RPSDQKLDDVHUUHDOL]Dda em 2020. 9. Consignar que, em decorrência das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia é composta pelos seguintes diretores: Daniel, como Diretor Presidente; Fabrício como Diretor Vice3UHVLGHQWH )UHGHULFR FRPR 'LUHWRU VHP GHVLJQDomR HVSHFt¿FD H %HUQDUGR FRPR 'LUHWRU VHP
GHVLJQDomRHVSHFt¿FDWRGRVFRPPDQGDWRDWpD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGD&RPSDQKLDDVHUUHDOLzada em 2020. 10. Em cumprimento da legislação aplicável, indicar: (a) o Sr. Daniel como responsável (i)
pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613 de 3/03/1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012),
na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis; (ii)
pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004; e (iii) pelos controles inWHUQRVHVSHFt¿FRVSDUDDSUHYHQomRFRQWUDIUDXGHVQRVWHUPRVGD&LUFXODU686(3QGH
(b) o Sr. Fabrício como (i) responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015 e
do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (ii) como responsável pelo cumprimento
das obrigações previstas na Resolução CNSP nº 143, de 27/12/2005; (iii) como responsável pela contratação e supervisão de correspondentes de microsseguros e pelos serviços por eles prestados; e (iv) como
responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; (c) o Sr. Frederico como responsável (i)DGPLQLVWUDWLYR¿QDQFHLURFRQIRUPHSUHYLVWRQRDUWLJRLQFLVR,,,GD&LUFXODU686(3Q
de 28/08/2003; e (ii) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de
contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na
Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; e (d) o Sr. Bernardo como responsável pelas relações com a
SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003. 11. Aprovar o projeto
de Estatuto Social da Companhia que terá a redação constante no Anexo II à presente Ata. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia, em forma de sumário, nos termos
do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada por unanimidade. Assinaturas: Presidente - Fabricio Cunha de Almeida. Secretária - Larissa Toenjes Barbeito de Vasconcellos. Acionista - XP
Controle 4 Participações S/A. São Paulo, 20/07/2018. Mesa: Fabricio Cunha de Almeida - Presidente.
Larissa Toenjes Barbeito de Vasconcellos - Secretária. Acionista Presente: XP Controle 4 Participações
S.A. - Por: Julio Capua Ramos da Silva - Cargo: Diretor. Por: Fabricio Cunha de Almeida - Cargo: Diretor.
Diretoria Executiva: Daniel Albernaz Lemos - Diretor Presidente. Fabrício Cunha de Almeida - Diretor
Vice-Presidente. Frederico Arieta da Costa Ferreira - Diretor. Bernardo Amaral Botelho - Diretor. Anexo I
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/07/2018. Boletim de Subscrição da XP
Vida e Previdência S.A.
Número de
Data da
Valor e prazo da
Subscritor
ações subscritas subscrição
integralização
XP Controle 4 Participações S.A., compaR$14.998.800,00,
nhia com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
a ser integralizado
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio
14.998.800
20/07/2018
dentro do prazo
de Melo Franco, 290, sala 708, Leblon, inscrilegal, em moeda
ta no C.N.P.J. sob o nº 25.176.854/0001-54
corrente nacional
São Paulo, 20/07/2018. XP Controle 4 Participações S.A. - Por: Julio Capua Ramos da Silva - Cargo: Diretor; Por: Fabricio Cunha de Almeida - Cargo: Diretor. Autenticação da Mesa: Fabricio Cunha de Almeida Presidente. Larissa Toenjes Barbeito de Vasconcellos - Secretária. Anexo II Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/07/2018. Estatuto Social. Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto
Social e Prazo de Duração. Artigo 1º - A XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
anônima que se rege pelo presente Estatuto Social, pelas leis e usos do comércio, e pelas disposições legais
aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, podendo operar em
todo o território nacional, sendo facultada, na medida dos interesses da Companhia, a critério da Diretoria e
VDWLVID]HUDVH[LJrQFLDVOHJDLVFULDUHH[WLQJXLU¿OLDLVDJrQFLDVHHVFULWyULRVGHUHSUHVHQWDomRHPTXDOTXHU
ponto do território nacional ou do exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a comercialização
de seguro de vida, compreendendo todas as modalidades de seguros de pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência complementar aberta.Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$15.000.000,00, dividido em 15.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Artigo 6º - Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembleia Geral. As ações preferenciais, uma vez
emitidas, não têm direito a voto e têm como preferência o direito a prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio. Capítulo III - Assembleia Geral. Artigo 7º - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia
e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 09/10/2018 às 09h00/2º Público Leilão: 11/10/2018 às 12h00
HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER
S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: Apartamento n° 61, localizado no 6° andar
do Edifício Catleia, Bloco B, integrante do Condomínio Jardim das Orquídeas, situado à
Avenida Senador Casemiro da Rocha, n° 1.257, na Saúde - 21° Subdistrito. Um Apartamento, com área privativa de 82,66m², área comum de 57,56m², área de garagem de 23,40m²,
área total de construção de 163,62m², fração ideal de 0,38389% no terreno. Contribuinte:
045.141.0325-1. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 123.777 no 14° Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 740.906,08 (Setecentos e Quarenta
Mil, Novecentos e Seis Reais e Oito Centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 536.060,76
(Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Sessenta Reais e Setenta e Seis Centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante,
nos termo s d o a r t. 3 0 d a l e i 9. 5 1 4 / 9 7. Fica o Fiduciante ROBERTO DA SILVA UEDA, CPF
nº 151.827.018-29, CI nº 20.135.034-8-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente
edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art.
27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos
leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato,
LQFOXVLYH DR HQGHUHoR HOHWU{QLFR SRGHQGR R V  ¿GXFLDQWH V  UHDGTXLULU HP  R LPyYHO HQWUHJXH
HPJDUDQWLD ¿GXFLiULD VHP FRQFRUUrQFLD GHWHUFHLURV H[HUFHQGR RVHX GLUHLWR GHSUHIHUrQFLD
em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5%
do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que
outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os
interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo a t r a v é s d o
site www.sold.com.br.

mais que se acumulam entre as
células nervosas, impedindo-as
de sinalizar adequadamente.
Vendruscolo explicou que o
cérebro perde a capacidade de
se desfazer destes depósitos
perigosos ao envelhecer, o que
provoca doenças de demência.

O diretor científico do centro
de pesquisa do Alzheimer no
Reino Unido, David Reynolds,
disse considerar vital a melhora
em enfoques como o revelado
para ajudar a refinar o progresso
da descoberta de fármacos e
acelerar os novos tratamentos
para pessoas com Alzheimer.
Outro dos autores principais
do estudo, sir Christopher Dobson, da Universidade de Cambridge, afirmou que a pesquisa
mostra que é possível “não só
encontrar compostos que se
dirijam aos oligômeros tóxicos
que provocam transtornos neurodegenerativos, mas também
aumentar sua potência de uma
maneira racional”. Esta descoberta, segundo especialistas,
abre caminho para que possam
ser desenvolvidos novos remédios para o tratamento do
Alzheimer e que eles podem
chegar a testes clínicos em cerca de dois anos (Agência EFE).

julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 primeiros
meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da
Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Único - As
deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de
votos, inclusive no caso de transformação, não se computando os votos em branco. Artigo 8º - A Assembleia
Geral é convocada com uma antecedência mínima de 8 dias, em primeira convocação, e de 5 dias, em segunda convocação, pela Diretoria ou, nas hipóteses previstas em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionista,
competindo-lhe discutir e deliberar sobre matéria constante do edital de convocação. Artigo 9º - A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria da Companhia ou, na ausência de
todos estes, por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. Artigo 10 - A Assembleia Geral realizar-se-á preferencialmente na sede da
administração da Companhia, quando houver de efetuar-se em outro local, os anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reunião. Capítulo IV - Administração. Seção I - Normas Gerais. Artigo 11 - A Companhia
será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Cabe à
$VVHPEOHLD*HUDO¿[DUDUHPXQHUDomRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD$UHPXQHUDomRSRGHUiVHUYRWDGDHP
verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Assembleia Geral deliberar sobre a
sua distribuição. Parágrafo Segundo - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura
de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Terceiro 2VPHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD¿FDPGLVSHQVDGRVGHSUHVWDUFDXomRHPJDUDQWLDGHVXDJHVWmR
Seção II - Diretoria. Artigo 12 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 membros, sendo
XP'LUHWRU3UHVLGHQWHXP'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHHRVGHPDLV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FDDFLRnistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral pelo prazo de 3 anos, os quais poderão ser
reeleitos. Os Diretores serão destituíveis, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 13
- Os membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos termos respectivos, lavrados em livro
próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Artigo 14 - O exercício do cargo
de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo, do titular, ou pelo término do mandato, se não houver
UHFRQGXomRREVHUYDGRRGLVSRVWRQRDUWLJRDQWHULRU$UHQ~QFLDWRUQDVHH¿FD]HPUHODomRj&RPSDQKLD
desde o momento em que esta tomar conhecimento, em Assembleia Geral, da comunicação escrita do renunciante. Artigo 15 - A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento temporário, ou
ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será deliberada em Assembleia Geral. Artigo 16 - O exercício do
cargo de Diretor independe da prestação de caução. Artigo 17 - A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se, sempre que necessário, a critério do Diretor Presidente, a quem caberá presidir a
reunião. Parágrafo Único - A reunião da Diretoria será instalada com a presença de Diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria, dentre os quais deverá estar incluído o Diretor Presidente. Artigo
18 - Compete à Diretoria gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral lhe conferir para
a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e
gestão dos negócios e atividades da Companhia, inclusive: (a) Conduzir a política geral e de administração
da Companhia, conforme orientação da Assembleia Geral; (b) Executar e coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, zelando pela observância da lei e deste Estatuto Social da Companhia, assim
como das deliberações da Assembleia Geral; (c) Elaborar e submeter à Assembleia Geral o relatório da DireWRULDHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHFDGDH[HUFtFLRDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQdentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; (d) Elaborar os planos
de negócios e orçamento da Companhia, anuais ou plurianuais, e submetê-los à Assembleia Geral; (e) DeciGLUVREUH¿OLDLVDJrQFLDVGHSyVLWRVHVFULWyULRVHTXDLVTXHURXWURVHVWDEHOHFLPHQWRVGD&RPSDQKLDQRSDtV
ou no exterior; (f) Representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas as
disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (g) Contratar, transigir, contrair obrigações, renunFLDUGHVLVWLUFHOHEUDUDFRUGRV¿UPDUFRPSURPLVVRVFRQWUDLUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVDOLHQDUDGTXLrir, hipotecar, ou, de qualquer modo, onerar bens da Companhia, móveis, imóveis e outros direitos, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (h) Aceitar, sacar, endossar e avalizar
documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas promissórias e quaisquer outros títulos de créditos que
impliquem responsabilidade para a sociedade, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (i) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento; e (j) Exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral e/ou pelo presente Estatuto Social. Artigo 19
- A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios
jurídicos, que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações
para com terceiros serão obrigatoriamente praticados: (i) Por 2 Diretores agindo em conjunto; ou (ii) Por 1
'LUHWRUDJLQGRHPFRQMXQWRFRPSURFXUDGRUFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVGHYLGDPHQWHFRQVWLWXtGRQDIRUPD
GRDUWLJRDEDL[RRX LLL 3RUSURFXUDGRUHVFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVDJLQGRHPFRQMXQWRGHYLGDPHQWH
constituídos na forma do artigo 20 abaixo; ou (iv) Excepcionalmente, por 1 procurador agindo isoladamente,
devidamente constituído na forma do artigo 20 abaixo, desde que expressamente autorizado e para atividaGHVHVSHFt¿FDVArtigo 20 - As procurações em nome da Companhia serão exclusivamente outorgadas por
'LUHWRUHVDJLQGRHPFRQMXQWRHGHYHUmRHVSHFL¿FDURVSRGHUHVFRQIHULGRVHH[FHWXDQGRVHDVSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSDUD¿QVMXGLFLDLV(ad judicia) ou para representação em processos administrativos, não
terão prazo superior a 1 ano. Artigo 21 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer dos Diretores ou procuradores que a envolverem em obrigações reODWLYDVDQHJyFLRVHRXRSHUDo}HVHVWUDQKRVDRREMHWRVRFLDOWDLVFRPR¿DQoDVDYDLVHHQGRVVRVRXTXDLVquer outras garantias em favor de terceiros. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 22 - A Companhia terá um
Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas que
representem o quórum mínimo exigido por lei para solicitar a instalação do Conselho Fiscal. Parágrafo
Único - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos. Artigo 23 - O Conselho
Fiscal quando em funcionamento será composto de no mínimo 3, e, no máximo 5 membros, com igual númeURGHVXSOHQWHVHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOTXHOKHV¿[DUiDUHPXQHUDomRREHGHFLGRRPtQLPROHJDO
Capítulo VI - Acordos de Acionistas. Artigo 24 - Os acordos de acionistas regulando direitos e obrigações
entre acionistas da Companhia, na forma do artigo 118 da Lei nº 6404/76, serão, quando arquivados na sede
da Companhia, estritamente observados por esta última. Parágrafo Único - As obrigações e responsabilidades decorrentes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido deYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVQRVOLYURVGHUHJLVWURGD&RPSDQKLDHQRVFHUWL¿FDGRVGDVDo}HVVHHPLWLGDVCapíWXOR9,,5HVROXomRGH&RQÀLWRV$UWLJRA Companhia, seus acionistas, administradores e membros
do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia
TXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDRXRULXQGDHPHVSHFLDOGDDSOLFDomRYDOLGDGHH¿FiFLDLQWHUSUHWDção, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social, nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, nas disposições da Lei nº 6.404/76 e demais normas aplicáveis à Companhia,
perante a Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem (“CFGV”) da Fundação Getúlio Vargas, nos termos de
seu Regulamento de Arbitragem em vigor na presente data, caso não seja obtida solução amigável dentro do
prazo de 30 dias. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer
ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas de urgência para proteção
ou salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório, desde que previamente à instauração do Tribunal Arbitral, devendo, contudo, ser imediatamente informada à CFGV sobre a obtenção ou não do provimento judicial, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas
jurisdicionais os Acionistas elegem o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo como único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Após a
constituição do Tribunal Arbitral, tais medidas deverão ser requeridas aos árbitros. Parágrafo Segundo - A
GHFLVmRDUELWUDOVHUiGH¿QLWLYDLUUHFRUUtYHOHYLQFXODUiRVDFLRQLVWDVTXHVHFRPSURPHWHPDFXPSULODHVSRQtaneamente. Parágrafo Terceiro - A sede da arbitragem será na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil,
sendo vedado aos árbitros julgar por equidade. Capítulo VIII - Exercício Social e Lucros. Artigo 26 - O
exercício social coincide com o ano civil, terminando em 31 de dezembro. Artigo 27 - Ao término de cada
exercício social serão levantados balanços patrimoniais, sendo facultado à Diretoria ou à Assembleia Geral
determinar o levantamento de balanços em períodos menores, inclusive mensais. Artigo 28 - O lucro líquido
do exercício, conforme determina o artigo 191 da Lei nº 6.404/76, apurado em cada balanço anual, terá, pela
ordem, a seguinte destinação: a) Constituição da reserva legal; b) Constituição das reservas previstas nos
artigos 195 e 197 da Lei nº 6.404/76, mediante deliberação da Assembleia Geral; e c) Pagamento de dividendos que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio que tenham sido declarados, assegurem aos acionistas, em cada exercício social, a título de dividendo mínimo obrigatório, 25%
(vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores espeFL¿FDGRVQRVLQFLVRV,,,H,,,GRDUWLJRGD/HLQArtigo 292VDOGRGROXFUROtTXLGRYHUL¿FDGR
após as distribuições descritas no artigo 28 acima, terá a destinação proposta pela Assembleia Geral, podendo ser integralmente destinado à Reserva de Lucros Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia, até atingir o limite de 95% do valor
do capital social integralizado. Parágrafo Único - Na hipótese de a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capital
próprio em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório e/ou retenção de lucros nos termos do artigo
GD/HLQRVDOGRGROXFUROtTXLGRSDUD¿QVGHFRQVWLWXLomRGD5HVHUYDGH/XFURV(VWDWXWiULD
será determinado após a dedução integral dessas destinações. Artigo 30 - A Assembleia Geral poderá declarar e pagar dividendos intermediários aos acionistas, bem como distribuir lucros a título de juros sobre o
capital próprio, nos termos da legislação em vigor. Artigo 31 - Os dividendos e/ou juros sobre o capital próprio
declarados serão pagos nos prazos da lei e, se não forem reclamados dentro de 3 anos contatos da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo IX - Liquidação
e Transformação. Artigo 32 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em
lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período da liquidação. Artigo 33 - A Companhia poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral. Capítulo X - Disposições Gerais. Artigo
34. No cumprimento de todas as disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos e condições contidos em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Artigo 35. Os casos
omissos neste estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua
a Lei 6.404/76. Autenticação da Mesa. Fabricio Cunha de Almeida - Presidente. Larissa Toenjes Barbeito de
Vasconcellos - Secretária. JUCESP 441.993/18-7, em 19/09/2018 Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento do Sr. Luiz Ferreira da Silva, portador da
CTPS nº 00025585, Série 00033/MG no prazo de 3 dias. O não
comparecimento caracterizará o Abandono de Emprego conforme o Artigo
482 Letra I da CLT. Predomínio Comércio de Materiais para Construção e
Empreiteira Ltda ME. Carapicuiba, 26 de setembro de 2018.

BRASILMETAL S/A
NIRE 35300213556
COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
A empresa Brasilmetal S/A, com sede a Av. Cásper Líbero,
58, sala 1.000, São Paulo/SP. COMUNICA o EXTRAVIO das
duas vias originais dos documentos registrados na JUCESP
sob nºs 21.024 em 12.05.1944; 21.261 em 26.05.1944;
34.565 em 24.10.1947; 44.402 em 25.11.1949; 48.654 em
01.08.1950; 52.441 em 11.05.1951; 61.340 em 17.06.1952;
64.408 em 30.12.1952; 64.868 em 20.01.1953; 67.791 em
19.05.1953; 69.993 em 03.07.1953; 87.590 em 02.07.1954;
101.985 em 05.01.1956; 102.655 em 10.02.1956; 121.963
em 06.07.1957; 190.198 em 03.10.1961; 202.578 em
29.05.1962; 232.571 em 25.07.1963; 272.100 em 15.12.1964;
286.544 em 03.06.1965. São Paulo, 17/09/2018. A Diretoria.

netjen@netjen.com.br

De pequena para média
ou grande empresa:
como se preparar
para crescer?
Denis Luna (*)
O crescimento de uma
empresa é sempre algo
muito positivo aos olhos
de seus proprietários.
Geralmente, trabalha-se
muito para que novas
esferas de negócios
sejam atingidas

E

ntretanto, com esse desenvolvimento, é comum
aparecerem também as
chamadas dores do crescimento. Muita coisa precisa mudar
para que a empresa acompanhe a nova demanda. Assim, o
que era para ser um momento
feliz e de prosperidade, muitas
vezes, acaba se tornando mais
um problema nas costas do
empreendedor.
Mas isso não precisa ser
sempre assim. Para evitar que
o crescimento se transforme
em problema, é imprescindível
que as empresas planejem e se
preparem para atuar em outro
patamar. Pensando dessa forma, é preciso ficar atento aos
indicadores de crescimento
constantemente, mantendo um
planejamento que preveja as
ações necessárias para acompanhar as mudanças.
Quando uma empresa está
crescendo, ela apresenta alguns
indícios. O estoque fica baixo, o
trabalho se torna mais intenso,
há um aumento no faturamento,
entre tantas outras variações.
Nessas horas, é importante estar atento a algumas situações
específicas. Por exemplo, será
que o aumento na demanda é
apenas uma questão sazonal
do mercado ou a empresa está
efetivamente vislumbrando um
crescimento em médio e longo
prazo?
Ter essa resposta é crucial
para não tomar decisões equivocadas. Se o crescimento for
resultado de algo que não tende
a ser permanente, não cabe
fazer investimentos a fim de
ampliar a capacidade produtiva.
Caso contrário, o que seria um
lucro extra pode se tornar um
grande prejuízo.
Descartada essa hipótese,
aí sim é hora de repensar a
empresa a partir de um novo
panorama.
Primeiramente, a companhia
precisa analisar sua saúde financeira. Para crescer, é necessário
investir. Assim, é preciso analisar o fluxo de caixa e planejar
os investimentos estruturais
que serão necessários. Aqui,
estamos falando na compra de
novos maquinários, ampliação
do espaço físico, contratações
e tantos outros recursos necessários para aumentar a oferta
de produtos ou serviços de uma
empresa.
Nesse sentido, é imprescindível que a equipe esteja

muito ciente do momento que
a empresa enfrenta para que
todos possam se ajudar. Nessa
fase, é comum vermos alguns
problemas, em especial na parte
de processos, já que são necessárias muitas adequações para
acompanhar o ritmo de crescimento. Se em uma empresa com
10 funcionários as informações
são rapidamente disseminadas,
o mesmo não acontece em uma
com 50.
Dessa forma, é preciso estruturar novos processos e,
principalmente, capacitar as
pessoas para que as mudanças
sejam tranquilas e saudáveis em
vez de traumatizantes. Assim, o
RH assume um papel fundamental e muito estratégico. Além
de investir nas contratações,
buscando preencher as novas
vagas que foram abertas, é necessário que esse departamento
se mantenha atento, à fim de
que a cultura, o DNA original
da empresa, não se perca em
meio a tantas novidades.
Promover a integração entre os que já estavam e os que
estão chegando é apenas uma
parte do processo. É preciso
que, juntos, todos se ajudem
nessa fase de adaptação. Outra necessidade que muitas
empresas acabam deixando
de lado é a inteligência de
negócio. Se para crescer é
preciso investir na parte física, não podemos deixar de
lado a parte mais “mental”
da empresa, que seriam os
softwares.
Muitas soluções tecnológicas
são capazes de automatizar processos burocráticos, de baixo
valor agregado, que tomam muito tempo dos colaboradores e
ainda ampliam os riscos de erros
banais. Buscar a digitalização da
empresa é um dos passos fundamentais para quem está em
crescimento. Para orquestrar
todas essas mudanças, é muito
importante que o empreendedor busque ajuda. Sem dúvida,
esse desafio vai demandar mais
preparo do líder.
Cabe destacar a necessidade de se manter atualizado,
buscando cursos e até a participação em eventos do seu
setor a fim de descobrir novas
oportunidades e possibilidades
de mercado. Um apoio fundamental pode ser advindo de um
processo de coaching empresarial, onde o empreendedor é
treinado para lidar com todos
os desafios que a nova fase lhe
impõe.
Planejamento será sempre
a melhor opção para quem
deseja se livrar ou pelo menos
reduzir as tão temidas dores do
crescimento.
(*) - É empresário, treinador
de empresários e sócio da
ActionCOACH São Paulo
(https://acsaopaulo.com.br/).

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75
BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Agosto de 2018
ATIVO
R$
Circulante
3.167.911,42
Disponibilidades
2.725.709,57
Em Moeda Nacional
2.725.709,57
Dispon. em Moeda Estrangeira 206.252,16
Bancos-Depósito em
Moeda Estrangeira
27.763,73
Em Espécie
178.488,43
Outros Créditos
175.157,25
Negociação e Interm. Valores
164.070,14
Adiantam. e Antecip. Salariais
Diversos
11.087,11
Impostos e Contrib. a Compensar
937,11
Pagamentos a Ressarcir
10.150,00
Outros Valores e Bens
60.792,44
Despesas Antecipadas
60.792,44
Não Circulante
28.650,14
Permanente
28.650,14
Imobilizado de Uso
28.650,14
Imobilizações em Curso
15.752,04
Instalações
4.000,00
Moveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam.
9.800,00
Sistema de Processam. Dados
15.745,80
Sistema de Segurança
875,00
(-) Depreciação Acumulada
(39.362,70)
Outros Ativos Intangíveis
Gastos de Organiz. Expansão
2.506,00
(-) Amortização Acumulada
(2.506,00)
TOTAL DO ATIVO
3.196.561,56

PASSIVO
R$
Circulante
2.031.750,23
Outras Obrigações
2.031.750,23
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 65.419,50
Fiscais e Previdenciárias
128.425,69
Imposto Renda e Contr.Social 66.676,16
Impostos e Contr. a Recolher
61.749,53
Negociação e Interm. Valores 1.479.662,29
Diversos
358.242,75
Obrig. p/Aquis. Bens e Direitos
610,00
Prov. p/Pagtos. a Efetuar
357.632,75
Não Circulante
Patrimônio Líquido
1.164.811,33
Capital Social
1.036.381,00
Domiciliados no País
1.036.381,00
Reservas de Lucros
0,86
Reservas de Lucros Especiais
0,86
Lucros ou Prej. Acumulados
(53.947,26)
Prejuízo Exercício Anterior
(278.160,06)
Exercício Atual (1º Sem/18)
224.212,80
Contas de Resultado
182.376,73
Receitas Operacionais
1.548.918,38
Despesas Operacionais
(1.228.186,07)
Receitas não Operacionais
3.849,03
(-) Despesas não Operacion.
(260,00)
Imposto Renda e Contr.Social (141.944,61)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.196.561,56

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora
ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora - CRC: 1SP 141.225/O-6
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Cientistas de Cambridge
descobrem novo método para
combater Alzheimer

