
A instabilidade 

econômica e política 

vivida pelo Brasil 

colocou o empresário 

em caminhos tortuosos 

e cheios de obstáculos 

na busca por crédito em 

tempos de crise

Escolher o melhor per-
curso não é fácil e, na 
maioria dos casos, pode 

fazer o negócio sucumbir à 
espera de um financiamento. 
Para ter acesso ao crédi-
to as empresas do middle 
brasileiras passam por uma 
verdadeira “via-crucis”, prin-
cipalmente porque a grande 
maioria dos empresários tra-
balha com 4 ou 5 instituições 
financeiras, desconhecendo as 
alternativas de financiamento 
disponíveis no mercado. 

O empresário pode buscar 
novos financiadores, mas 
o processo envolve inúme-
ras apresentações, visitas 
e viagens, que podem levar 
meses, tornando o caminho 
dispendioso e com alta proba-
bilidade de frustração. Muitas 
vezes o tomador de crédito se 
depara com situações aonde 
o tamanho da sua empresa, o 
seu setor de atuação ou as ga-
rantias disponíveis eliminam 
as suas chances de conseguir 
um empréstimo logo nos 
primeiros cinco minutos de 
conversa. Tempo e dinheiro 
gastos à toa.

Passada a fase de identifi-
cação do provedor do capital, 
começa a fase de negociação, 
a montagem do “kit banco”, 
que pode incluir mais de 
60 documentos diferentes, 
a resolução de dúvidas e 
pendências, a formalização 
do instrumento de dívida e 
das garantias e, finalmente, o 
desembolso. É um processo 
extenuante que, muitas ve-
zes, faz com que a primeira 
proposta de crédito seja auto-
maticamente aceita, ficando 
a dúvida: será que fechei um 
bom negócio?

Ao longo de 15 anos de atu-
ação no mercado de finanças 
e à frente da fintech F(x), 
passei a entender a fundo a 
cabeça de quem dá crédito, 
sejam bancos, financeiras 
ou cooperativas de crédito 
e posso afirmar que existem 
meios mais fáceis que podem 
facilitar a busca dos empre-
sários por financiamento. 
Uma dica valiosa é o dia. Não 
existe época pior para sua 
empresa procurar crédito do 
que nas semanas finais de um 
trimestre. Nenhum officer vai 
te falar, mas a grande preocu-
pação nessa época é fechar as 
operações que já estão enca-

minhados e não trazer novas. 
Outro problema que em-

presas costumam enfrentar é 
a qualidade de garantia. Por 
exemplo, se você comprou um 
terreno, em área rural, apenas 
para utilizar como garantia 
de uma operação de crédito, 
esqueça. Pela simples razão 
de que muitos empresários 
já utilizaram essa estratégia 
no passado, a maioria dos 
financiadores não aceitam 
propriedades rurais não pro-
dutivas que foram adquiridas 
há menos de 2 anos como 
garantia.

Pode não parecer, mas o 
CNPJ também pode dificultar 
esse processo. Por exemplo, 
você tinha uma empresa que 
deu problemas no passado, 
então, com o objetivo de 
começar tudo de novo, um 
“fresh start”, você abriu um 
novo CNPJ e continua exer-
cendo exatamente a mesma 
atividade. Infelizmente, esta 
não é boa ideia porque para 
grande parte dos bancos uma 
empresa só nasce depois de 
completar 5 anos. Durante 
um cenário de crise econô-
mica, a concessão de novos 
financiamentos ainda diminui, 
mesmo para companhias com 
histórico de bons pagadores. 

Além da baixa disponibili-
dade, outra pedra no caminho 
enfrentado pelas corporações 
é a concentração de crédito 
em poucos bancos. As em-
presas buscam os mesmos 
financiadores, o que dificulta 
o acesso. Resumindo: é gente 
demais para pouco crédito. 
O que a maioria não sabe é 
que existem muitas fontes 
alternativas de crédito, a 
exemplo da securitização de 
direitos creditórios, dos fun-
dos mezanino e dos fundos de 
crédito focados em operações 
de prazo mais longo. O que 
impede a utilização destas 
soluções, muitas vezes, é a 
falta de conhecimento do 
próprio empresário sobre a 
existência de opções e de 
como encontrá-las.

Mesmo para quem já conhe-
ce esses fundos alternativos e 
os “truques” para passar por 
esse processo com sucesso, é 
preciso ter paciência e dedi-
cação para conseguir crédito. 
Entretanto, existe um atalho: 
utilizar soluções tecnológicas 
que identificam os financiado-
res corretos para sua necessi-
dade de financiamento, consi-
derando as características da 
sua empresa e das garantias 
disponíveis. Assim, o processo 
é agilizado e traz benefícios 
para as duas partes.

Como conseguir 
mais opções de crédito 

corporativo?
Dan Cohen (*)

netjen@netjen.com.br

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa RPL Rolamentos Paulista Ltda., CNPJ 62.969.951/0001-20, com sede na  Avenida Queiroz
Filho, 812, Vila Leopoldina, CEP 05319-000 - São Paulo/SP. Declara o Extravio Livro: Termo de
Ocorrência - Modelo 6, número 1.                                                                                        (03.04.05/10/2017)

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
30ª Varal Cível - do Central Cível - Comarca da Capital /SP

Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados, DANIEL JUSTO MORSE, 
(CPF: 313.275.768-30), LUCIANO GUIMARÃES, (CPF: 090.822.958-57), bem como seus cônjuges 
se casados forem e demais interessados, que expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, 
Processo de nº, 1100814-38.2016.8.26.0100, em trâmite na 30ª Varal Cível - do Central Cível 
- Comarca da Capital/SP, ação está requerida por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - 
FUNDACRED (CNPJ: 88.926.381/0001-85). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: veículo - tipo 
caminhoneta; marca: HYUNDAI/TUCSON GSLB; fabricação/modelo: 2011/2012; placas EUU5132, 
RENAVAM: 456680993; cor: prata - Chassi, 95PJN81BPCB033729, que se encontra com riscos 
na lateral esquerda, traseira e pneus em estado de uso. Sendo a quilometragem no momento de 
53.362 km. 2. AVALIAÇÃO: R$ 34.380,00 (ABRIL/2017 Conf. Auto de Penhora Fls.81) 3. DÉBITO 
EXEQUENDO: R$ 23.250,94 (Agosto/2016). 4. VISITAÇÃO -) Rua Apinajés, 235, apartamento 11 
– Bairro Perdizes/SP, o bem em poder do fiel depositário, Luciano Guimarães, CPF, 090.822.958-57, 
na recusa, O (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará 
as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 27/10/2017, às 15h30min, e 
termina em 31/10/2017, às 15h30min e; 2º Leilão começa em 31/10/2017, às 15h31min, e termina 
em 21/11/2017, às 15h30min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br 
Ficam os executados, DANIEL JUSTO MORSE, LUCIANO GUIMARÃES, seus cônjuges se casados 
forem e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) 
(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada no dia 18/04/2017. Dos autos não 
consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo,03 de Outubro do ano 2017.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      20.849
Disponibilidades    6.991
Aplicações Interfinanc. Liquidez       3.549

Aplicações no mercado aberto    3.549
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.298

Carteira Própria    3.544
Vinculados à Prestação de Garantias     754
Vinculados ao Banco Central   -

Outros Créditos        5.952
Carteira de Câmbio   4.831
Rendas a Receber     87
Negociação e Intermed. de Valores   13
Diversos    1.033
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (12)

Outros Valores e Bens             59
Despesas Antecipadas     59

PERMANENTE        1.008
Imobilizado de Uso           460

Outras Imobilizações de Uso    1.103
(Depreciações Acumuladas)     (634)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            539
Outros Ativos Intangíveis    675
(Amortização Acumulada)   (136)

TOTAL DO ATIVO      21.857

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      15.812
Relações Interdependências           239

Ordens de Pagamentos em Moedas    239
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.573

Carteira de Câmbio  8.067
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.161
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    6.343

PATRIMÔNIO LIQUIDO        6.045
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    72
Lucros ou Prejuízos Acumulados     701
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             95

Receitas Operacionais     6.711
(Despesas Operacionais)     (6.567)
Receitas não Operacionais  25
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (39)
(Contribuição Social)  (35)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      21.857

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Agosto de 2017

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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QUINTA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2017

QUAIS AS ALTERAÇÕES DA MULTA RESCISÓRIA COM A NOVA 
REFORMA TRABALHISTA?

A multa rescisória somente foi alterada para metade do valor devido, 
ou seja para 20%, para os casos em que há extinção do vínculo 
empregatício em razão de acordo entre empregado e empregador, 
nos demais casos em que a extinção do vínculo ocorre por iniciativa 
do empregador a multa permanece 40%, interpretação que decorre 
da leitura do artigo 484-A da CLT, já alterada pela Lei nº 13.467/2017.

RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE ASSALTO
Empresa foi assaltada e os assaltantes levaram vários pertences 
dos funcionários que estavam trabalhando no momento, tais como: 
dinheiro, relógios, aparelhos celulares e outros objetos. Temos que 
abri o CAT, qual a responsabilidade da empresa, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A PAGAR HORA EXTRA PARA O CARGO DE 
GERENTE E SUBGERENTE?

Esclarecemos que estando este gerente e subgerente sujeitos a 
marcação de ponto, se realizada horas extras estas deverão ser pagas.

FUNCIONÁRIO ACIMA DE 50 ANOS, NÃO SERÁ FRACIONADA AS 
FÉRIAS, TERÃO DIREITO AO ABONO PECUNIÁRIO? 

A legislação não permite o fracionamento das férias para menores de 18 
anos e maiores de 50 anos de idade (art. 134 § 2º da CLT), porém nada 
obsta, pois a CLT não proíbe que seja convertido em abono pecuniário 
o correspondente a 1/3 do que tenha de direito.

CONTRATAR ESTAGIÁRIO
Qualquer empresa pode contratar estagiário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REMUNERAÇÃO TOTAL DO FUNCIONÁRIO
A gorjeta deve ser somada ao salário para o calculo de adicional noturno 
e horas extras? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

w
w

w
.o

rc
os

e.
co

m
.b

r

Fu
nd

ad
or

 :

SE
RA

FI
M

Ab
ra

nt
es

Jo
sé

Carles Puigdemont, presidente da Catalunha, afirmou que seu 

governo vai agir no final desta semana.

As declarações foram 
feitas à inglesa BBC, na 
terça-feira (3), pouco 

antes de o Rei Filipe VI fazer 
um pronunciamento pela te-
levisão a toda a população da 
Espanha, em que considera 
que o governo catalão agiu com 
“deslealdade inadmissível”. No 
último domingo (1º), cerca de 
2 milhões de pessoas votaram a 
favor da independência catalã. 
O governo espanhol afirma que 
o referendo foi ilegal e que não 
reconhecerá o processo.

“Vamos declarar independên-
cia 48 horas depois de contabi-
lizados todos os resultados ofi-
ciais. Isso provavelmente estará 
terminado assim que tenhamos 
todos os votos dos estrangeiros 
no fim da semana, e assim agi-
remos provavelmente durante 
o fim desta semana ou no iní-
cio da próxima. O presidente 
catalão já declarou que espera 
que a União Europeia (UE) se 
envolva como mediadora do 

Catalunha poderá declarar a 

BBC sobre uma possível inter-
venção do governo central na 
Catalunha, Carles Puigdemont 
considerou que “seria outro 
erro, de uma série de erros” e 
que a cada novo acontecimento, 
o governo catalão ganha mais 
apoio social.

No pronunciamento feito pela 
televisão, o rei da Espanha, 
Felipe VI, afirmou que o país 
vive momentos muito graves 
para a vida democrática. “Há 
muito tempo, determinadas 
autoridades da Catalunha, de 
maneira reiterada, consciente e 
deliberada, vêm descumprindo 
a Constituição e seu Estatuto 
de Autonomia, que é a lei que 
reconhece, protege e ampara 
as instituições históricas e o au-
togoverno. Com suas decisões, 
violaram de maneira sistemáti-
ca as normas aprovadas legal e 
legitimamente, demostrando 
deslealdade inadmissível diante 
dos poderes do Estado”, disse 
Felipe VI (ABr).

conflito que, para ele, não é 
doméstico e sim europeu. Ele 
disse à BBC que acha “muito 
decepcionante” que a UE não 
tenha escutado o povo catalão.

No entanto, a Comissão Euro-
peia voltou a afirmar que a crise 
na Catalunha é questão interna 
da Espanha e, ao que parece, 
não tem intenção de mediar o 
conflito. Para Jean Claude Jun-
cker, presidente da comissão, o 
referendo de domingo não é vá-

lido. No entanto, ele condenou 
a utilização da violência como 
instrumento político. “Como 
disse o presidente Juncker, 
esse é um assunto interno da 
Espanha e esperamos que os 
intervenientes se sentem à 
mesa, que a situação se acalme 
e encontrem uma solução”, 
concluiu o vice-presidente do 
executivo comunitário Jyrki 
Katainen.

Quando perguntado pela 

O total de empresas no país caiu 0,1% 
de 2014 para 2015 com 5 mil empreendi-
mentos a menos, segundo dados da pes-
quisa Demografia das Empresas, do IBGE, 
divulgada ontem (4). Em 2015, foram 
contabilizadas 4,552 milhões de empresas 
ativas no Brasil.

Nessas empresas, trabalhavam 40,2 
milhões de pessoas, sendo 33,6 milhões 
(83,6%) como assalariadas e 6,6 milhões 
(16,4%) na condição de sócio ou proprie-
tário. Em comparação a 2014, houve queda 
de 4,5% no pessoal ocupado assalariado, 
o que equivale a 1,6 milhão de postos a 
menos. Esta foi a primeira queda no pes-

soal assalariado desde o início da série, 
em 2008, segundo o IBGE. Os salários e 
outras remunerações pagos pelas empresas 
totalizaram R$ 982,4 bilhões em 2015, com 
um salário médio mensal de R$ 2.168,91, o 
equivalente a 2,8 salários mínimos.

Do total de empresas ativas em 2015, 
15,6% (708,6 mil) correspondiam a em-
presas que entraram no mercado. Por 
outro lado, saíram do mercado 713,6 mil 
empresas, o que representa 15,7% do total 
de empresas no país em 2015. Segundo o 
IBGE, a taxa de sobrevivência foi a maior 
da série e registrou valor de 84,4%, re-
presentando 3,8 milhões de empresas que 

continuaram ativas de 2014 para 2015. As 
atividades econômicas que mais se destaca-
ram nas entradas de empresas no mercado 
em 2015 foram comércio, reparação de 
veículos automotores e motocicletas com 
276,1 mil empreendimentos (39%).

Em 2015, 37,8% das empresas criadas 
em 2010 ainda estavam ativas no mercado. 
Nesse período, as atividades que apresen-
taram as mais altas taxas de sobrevivência 
foram saúde humana e serviços sociais 
(54,8%) e atividades imobiliárias (50,8%). 
A pesquisa indica que a taxa de sobrevivên-
cia do comércio está entre as mais baixas 
no período (36,1%) (ABr).

Tellus IV Participações S.A. 
CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/08/17
Aos 28/08/17, às 11 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; Secretário: André Ferreira de Abreu 
Pereira. Deliberações: 1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$11.000.000,00, totalmente subscrito e totalmente 
integralizado para R$19.306.946,00, representando um aumento, portanto, de R$8.306.946,00, mediante a emissão de 8.306.946 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que destas, 8.161.209 ações serão de Classe A, e 145.737 ações 
serão de Classe B, as quais deverão ser subscritas previamente pelas atuais acionistas da Companhia, nesta data, da seguinte forma: 
i) SDI Administração de Bens Ltda.. (“SDI”) subscreve 145.737 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda 
corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição a; ii) CAMON I LP (“Camon I”) subscreve 2.720.403 ações, totalmente subscritas 
e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata; iii) CAMON 
II LP (“Camon II”) subscreve 2.720.403 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme 
Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata; e iv) CAMON III LP (“Camon III”) subscreve 2.720.403 (dois milhões, 
setecentos e vinte mil, quatrocentas e três) ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, 
conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo IV à esta ata. 2. Em virtude do aumento de capital aprovado nos termos do item 
1. acima, aprovar a alteração da redação do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$19.306.946,00, 
dividido em: (i) 18.802.818 Ações Ordinárias de Classe A e (ii) 504.128 Ações Ordinárias de Classe B, todas nominativas e sem valor 
nominal”. Nada mais. São Paulo, 28/08/17. Jucesp nº 426.546/17-9 em 21/09/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

–  EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028762-27.2017. 
8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 
Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FONTES, CPF. 274.067.228-42 que  ajuizou-lhe uma 

, condenando-

de 

 

– . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002003-48.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) , 
Brasileiro, RG 350310567, CPF 347.710.848-  

- 
ção de Serviços 

-

cando isenta de custas e honorários em caso de 

extrato, afi  

– . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1099058-62.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). LIZIANNE MARQUES CURTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 

, CPF. 148.565.238-30, que , lhe ajuizou uma 

de revelia (art. 257, IV do CPC). S
 

– .  EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA PAULINA FLORENÇA, 
REQUERIDO POR MARIA MANOELA FLORENÇA NOGUEIRA - PROCESSO Nº1021239-
21.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Vincenzo Bruno Formica Filho, na forma da 

se  decretada a , e 
-lhe 

. O 
 

. 

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 69.141.539/0001-67 - NIRE: 35.300.135.202   
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2017  
1. Local, Data e Hora: Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2017, às 14:00h (catorze horas),  
na sede social da Companhia situada na Avenida 31 de março, 61, sala 05, Bloco “F”, Centro,  
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Edital publicado nos 
jornais “Empresas e Negócios” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 12, 13 e 14  
de julho de 2017. Acionistas representando mais de 99% do capital social com direito a voto, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, instalando-se 
na forma do artigo 125 da Lei 6.404/76 (LSA). Presentes, também, o Diretor da Companhia, Sr. Marco 
Antonio Beldi, e o auditor da RSM Fontes Auditores Independentes - Sociedade Simples,  
Sr. Fernando Radaich de Medeiros, CRC 1SP-217532/O-6, conforme dispõe o artigo 134, §1º,  
da Lei das Sociedades por Ações. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo 
Colasuonno Manso, representando o acionista Sr. Antonio Roberto Beldi e secretariados pela Sra. 
Danielle Camargo Santos de Campos, representando a acionista Credibel Holding Financeira S.A.. 
4. Publicações: Avisos na forma do artigo 133 da Lei 6.404/76 publicados no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas e Negócios”, nos dias 15, 20 e 21 de junho de 2017. 
Balanço e Demonstrações Financeiras relativos aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, foram 
publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas e Negócios”, no dia  
14 de julho de 2017 sendo que dos demais exercícios de 2015 e 2016 não foram publicados por 
estarem inseridos na dispensa de publicação conforme artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações. 
5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar sobre o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios 
sociais de 2012 a 2016; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos; 
(iii) deliberar sobre Isentar de responsabilidade os Diretores pela não convocação de Assembleia 
Geral Ordinária, bem como pela não disponibilização das Demonstrações Financeiras da Sociedade 
e publicação no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016; (iv) eleger a diretoria e deliberar 
sobre sua verba global anual. 6. Forma da Ata: Ata lavrada na forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 7. Deliberações: Instalada a Assembleia com 34,68% do 
capital social com direito a voto, na forma do artigo 125 da Lei 6.404/76 (LSA). Após discussões sobre  
as matérias constantes da ordem do dia e apreciação do relatório da auditoria independente de  
RSM Fontes Auditores Independentes - Sociedade Simples - CRC 2 SP-030.002/O-6 que auditou 
os exercícios de 2012 a 2016, os acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, 
deliberaram: 7.1 - aprovar as contas dos Administradores, sem ressalvas, bem como o Relatório  
da Administração e as Demonstrações financeiras, referentes aos exercícios: encerrado em  
31 de dezembro de 2012, exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2014, exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; ficando consignado em ata que será 
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) a publicação dos balanços de 
2012, 2013 e 2014, e cópias autenticadas dos balanços de 2015 e 2016 na forma do artigo 294 da 
Lei das Sociedades por ações; 7.2 - consigna-se em ata que devido a não ocorrência de lucro nos 
exercícios de 2012 a 2016, fica prejudicada a deliberação deste item quando a estes exercícios 
sociais;  7.3 - aprovar a isenção de responsabilidade dos Diretores pela não convocação de 
Assembleia Geral Ordinária, bem como pela não disponibilização das Demonstrações Financeiras da 
Sociedade e publicação no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016; 7.4 - eleger para os 
cargos de membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária  
que examinar as contas do exercício que se encerar em 31 de dezembro de 2019, os senhores: 
Antonio Roberto Beldi, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do RG/SP/SSP sob  
nº 4.169.337-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 618.760.038-04, residente e domiciliado na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo; Marco Antonio Beldi, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e 
advogado, portador do RG/SP/SSP nº 4.169.338, inscrito no CPF sob o nº  794.694.698-87, residente 
no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, Paulo Roberto Freitas de Carvalho, brasileiro, 
casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 4.618.020-5, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 588.863.628-20, residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado 
de São Paulo e Ricardo de Souza Adenes, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG/SSP/DF nº 410.163, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.617.141-20, residente e 
domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, todos com escritório na 
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, 
Bairro Lageado, CEP 18.110-901, todos com escritório profissional na Avenida Trinta e Um de Março, 
61, 1º andar, sala 12, Centro, Votorantim-SP, CEP 18.110-005. 7.4.1 - os diretores ora eleitos tomam 
posse, nesta data, nos cargos de Diretores da Companhia para os quais foram eleitos, mediante  
(i) assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria;  
e (ii) a apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.  
7.4.2 - a verba global anual de até R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para a 
remuneração dos Diretores da Companhia até o final de abril de 2018. 7.4.3 - fica consignado em ata 
que os membros da Diretoria tiveram seus mandatos estendidos até esta data, valendo-se do 
parágrafo 4º do artigo 150 da Lei 6.404/76, e portanto, ratificam aqui todos os atos praticados durante 
esse período. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Ricardo 
Colasuonno Manso - Presidente; Danielle Camargo Santos de Campos - Secretária. Acionistas: 
Antonio Roberto Beldi e Marco Antonio Beldi por Ricardo Colasuonno Manso, Credibel Holding 
Financeira S.A. por Danielle Camargo Santos de Campos. Votorantim, 20 de julho de 2017.  
JUCESP nº 444.067/17-6 em 27/09/2017 - Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Brasil fechou 5 mil empresas de 2014 para 2015


