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Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. - Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. - Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. - Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. - Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 61.297.784/0001-56 – NIRE nº 35.202.075.442 - Ata da Assembleia Geral deAta da Assembleia Geral deAta da Assembleia Geral deAta da Assembleia Geral deAta da Assembleia Geral de
Transformação da Sociedade empresária Limitada Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. em Sociedade Anônima, sob a denomina-Transformação da Sociedade empresária Limitada Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. em Sociedade Anônima, sob a denomina-Transformação da Sociedade empresária Limitada Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. em Sociedade Anônima, sob a denomina-Transformação da Sociedade empresária Limitada Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. em Sociedade Anônima, sob a denomina-Transformação da Sociedade empresária Limitada Liotécnica Tecnologia em Alimentos Ltda. em Sociedade Anônima, sob a denomina-
ção de Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A., realizada em 30/09/2017. ção de Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A., realizada em 30/09/2017. ção de Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A., realizada em 30/09/2017. ção de Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A., realizada em 30/09/2017. ção de Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A., realizada em 30/09/2017. Aos 30/09/2017, às 10 horas, na sede. Convocação e Presen-. Convocação e Presen-. Convocação e Presen-. Convocação e Presen-. Convocação e Presen-
ça:ça:ça:ça:ça: Totalidade. Mesa:. Mesa:. Mesa:. Mesa:. Mesa: Dr. Salomão Schwartzman - Presidente e Vanessa Schwartzman Krakowiak - Secretária. Deliberações unânimes: . Deliberações unânimes: . Deliberações unânimes: . Deliberações unânimes: . Deliberações unânimes: I) Foi
aprovada a transformação do tipo jurídico da sociedade em sociedade anônima, conforme termos e condições abaixo: a) como consequência da
alteração do tipo jurídico, a sociedade passará a denominar-se Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A.; b) permanecerão inalteradas as atuais
participações dos sócios no capital da sociedade, os quais passam à condição de acionistas, recebendo ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, em substituição das quotas e sua propriedade; c) a sociedade, tendo sido simplesmente objeto de transformação de seu tipo
societário, sem solução de continuidade dos negócios sociais, nem alteração da personalidade jurídica da sociedade, mantendo-se o mesmo
patrimônio; II) Eleição para os cargos do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 anos, estendido até a
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício de 2020: Salomão Schwartzman; Renata Schwartzman Lucio; Julio
Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak; Sonia Schwartzman; Vitor Vicentini e Peter Schreer, todos devidamente qualificados na Ata;
III) Foi aprovada redação do Estatuto Socialo da Companhia, como a seguir transcrito: Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. CNPJ -
61.297.784/0001-56 - NIRE - 35.202.075.442 - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A
Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto; pela Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976 e pelas demais Leis e Regulamentos que lhe forem aplicáveis. Artigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro no Município
de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida João Paulo I, nº 900 - Jardim Santa Barbara - CEP 06818-901, podendo abrir, operar e
fechar filiais  e/ou qualquer estabelecimento no Brasil e no exterior. § Único - § Único - § Único - § Único - § Único - A Companhia tem filiais instaladas nos seguintes locais: a) Filiala) Filiala) Filiala) Filiala) Filial
03 - 03 - 03 - 03 - 03 - Avenida João Paulo I, nº 1098, Morro do Camargo, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo -  CNPJ/MF nº 61.297.784/0003-18,
NIRE (JUCESP) nº 35.901.082.057 - Atividades: (i) 10.99.6.99 - fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; (ii)
10.96-1-00 - fabricação de alimentos e pratos prontos. b) Filial 07 - b) Filial 07 - b) Filial 07 - b) Filial 07 - b) Filial 07 - Rua Fernando de Noronha, 41, bairro da Muribeca, CEP - 54350-355
Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco - CNPJ/MF nº 61.297.784/0007-41, NIRE (JUCEPE) 26.900.535.425 - Atividades:
(i) 46.39-7-02 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; (ii)
46.39-7-01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. c) Filial 08 - c) Filial 08 - c) Filial 08 - c) Filial 08 - c) Filial 08 - Rua João Semião Rodrigues Agostinho, nº 1380, Galpões 20,
21, 29 e 30 - CLE EMBU - CEP 06833-370, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, - CNPJ/MF nº 61.297.784/0008-22 - NIRE
(JUCESP) 35.904.830.534 - Atividades: (i)  46.39-7-02 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada; (ii) 46.39.7-01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. d) Filial 09 - Escritóriod) Filial 09 - Escritóriod) Filial 09 - Escritóriod) Filial 09 - Escritóriod) Filial 09 - Escritório
Administrativo - Administrativo - Administrativo - Administrativo - Administrativo - Avenida João Paulo I, 900 - Prédio “B” - CEP - 06818-901, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo - CNPJ/MF nº
61.297.784/0009-03 - NIRE (JUCESP) 35.904.830.534 - Atividade 82.11-3-00 - serviços combinados de escritório administrativo. Artigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3º - A
Companhia tem por objeto as seguintes atividades: a) Industrialização e comercialização de produtos alimentícios formulados através da
tecnologia de liofilização, desidratação ou misturas; b) Fabricação, beneficiamento ou prestação de serviços para terceiros, de produtos alimen-
tícios; c) Importação e exportação de produtos próprios ou de terceiros na forma de produtos acabados ou de suas partes; d) Representação, por
qualquer forma, de outras empresas nacionais ou estrangeiras; e) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente por empresas; f)
Participação, na qualidade de sócia ou acionista, no capital de outras sociedades, mesmo que de outros setores econômicos, mediante a aplica-
ção de recursos próprios, de terceiros ou de incentivos fiscais. Artigo 4º Artigo 4º Artigo 4º Artigo 4º Artigo 4º - A sociedade iniciou suas atividades em 10 de agosto de 1965 e sua
duração é por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 15.000.000,00, representado por 1.500.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º§ 1º§ 1º§ 1º§ 1º - O Capital Social da
Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias. § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas delibera-
ções das Assembleias Gerais da Companhia. § 3º§ 3º§ 3º§ 3º§ 3º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de
uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - Os acionistas têm direito de preferência, na
proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debentures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da
Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 dias. § 5º - § 5º - § 5º - § 5º - § 5º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir
as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas,
exceto a reserva legal, sem diminuição do Capital Social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Capítulo III - Da admi-Capítulo III - Da admi-Capítulo III - Da admi-Capítulo III - Da admi-Capítulo III - Da admi-
nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social. Artigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8º - A Assembleia Geral
Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar
sobre a sua distribuição. Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 05 e
no máximo 10 membros, dentre eles, obrigatoriamente, todos os acionistas da Companhia, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unifica-
do de 02 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - A Assembleia Geral determinará pelo voto da maioria absoluta, não se computando os votos em
branco, previamente à sua eleição, o número de cargos do Conselho de Administração a serem preenchidos em cada mandato, observando o
mínimo de 05 e o máximo de 10 membros. § 2º§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º - No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Inde-
pendentes, de acordo com a definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Considera-se Conselheiro Independente aquele que:  (i)
não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação no Capital Social; (ii)  não for acionista controlador, cônjuge ou parente até
segundo grau do acionista controlador, não for e não tiver sido nos último 3 anos empregado ou diretor da Companhia, do acionista controlador
ou de sociedade controlada pela Companhia; (iii) não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia, em
magnitude que implique na perda de independência; (iv) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia;
(v) não receber outra remuneração da Companhia, além da de Conselheiro. A condição de Conselheiro Independente deverá ser expressamente
declarada na ata da Assembleia Geral que o eleger. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração
poderão ser destituídos de suas funções e de seus cargos, a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos
respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Artigo 10ºArtigo 10ºArtigo 10ºArtigo 10ºArtigo 10º - O Conselho de Administração terá 01 Presidente e 01 Vice-Presidente, que
serão eleitos pela maioria absoluta de votos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a
posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância nos cargos. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente no Conselho
de Administração, assumirá as funções de Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indi-
cado pelo Presidente, ou na falta desta, pelo voto da maioria dos presentes. Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinaria-
mente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente, mediante notificação escrita
entregue com antecedência mínima de 03 dias úteis e com pauta dos assuntos a serem tratados. § 1º § 1º § 1º § 1º § 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do
Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes
todos os demais integrantes do Conselho de Administração. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou
qualquer outro meio eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento. § 2º§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º - Independentemente das formalidades previstas neste
artigo, será considera regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros. Artigo 12ºArtigo 12ºArtigo 12ºArtigo 12ºArtigo 12º - As reuniões do Conselho de Administração
serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros, e, em segunda convocação, com qualquer número. §§§§§
1º 1º 1º 1º 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele
indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Adminis-
tração. § 2º § 2º § 2º § 2º § 2º - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o respectivo membro poderá, com base na
pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de
Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de
Administração, o substituto será nomeado para completar o respectivo mandato, por Assembleia Geral Extraordinária. Para os fins deste pará-
grafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - As deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto na forma
do parágrafo 2º acima. § 5º - § 5º - § 5º - § 5º - § 5º - Cada Conselheiro terá direito a 01 voto nas deliberações do Conselho de Administração. As deliberações serão
consideradas aprovadas por maioria dos presentes, cabendo ao Presidente em exercício, em caso de empate nas votações, o voto de quali-
dade. Artigo 13º Artigo 13º Artigo 13º Artigo 13º Artigo 13º - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas
reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida gravação e degravação das mesmas. Tal participação será considerada
presença pessoal em referida reunião. § 1º § 1º § 1º § 1º § 1º - Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os
Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro Registro de Atas do Conselho de Administração da Com-
panhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na
forma do parágrafo 2º, do artigo 12 deste Estatuto Social, deverão igualmente constar do Livro de Registro de Ata do Conselho de Administra-
ção, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro
logo após a transcrição da ata. § 2º § 2º § 2º § 2º § 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis (Jucesp) as atas de
reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 3º § 3º § 3º § 3º § 3º - O
Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou
prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto. Artigo 14º Artigo 14º Artigo 14º Artigo 14º Artigo 14º - O Conselho de Administração tem a
função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe,
especialmente além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por Lei e pelo Estatuto: I. Exercer as funções normativas das atividades
da Companhia, podendo avocar para seu exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da
Assembleia Geral; II. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; III. Eleger os Diretores da Companhia; IV. Atribuir aos Diretores
suas respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social; V. Deliberar sobre a convocação da
Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei 6404/76; VI. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quais-
quer outros atos; VII. Apreciar os resultados mensais das operações da Companhia; VIII. Escolher e destituir auditores independentes, obser-
vando-se, nessa escolha, o disposto na legislação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de Administração; IX.
Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários; X. Apreciar o Relatório da Administração e
as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; XI. Aprovar os orçamentos anuais da Companhia e suas respec-
tivas alterações; XII. Manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral; XIII. Deliberar
sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre o lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em
ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação; XIV. Deliberar sobre a emissão
de debentures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real; XV. Aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no
orçamento anual, cujo valor seja superior a R$ 2.000.000,00; XVI. Aprovar qualquer aquisição ou alienação de bens do ativo permanente,
cujo valor seja superior a R$ 2.000.000,00; XVII. Aprovar a criação de ônus reais sobre bens da Companhia ou a outorga a terceiros de

garantias por obrigações da própria Companhia; XVIII. Autorizar a propositura de falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Compa-
nhia, e § Único§ Único§ Único§ Único§ Único - O Conselho de Administração poderá autorizar a Diretoria a praticar quaisquer dos atos referidos nos itens XVI, XVII e XIX,
observados limites de valor por ato ou série de atos. Artigo 15º Artigo 15º Artigo 15º Artigo 15º Artigo 15º - Compete ao Presidente do Conselho de Administração representar o Conse-
lho de Administração nas Assembleias Gerais. Artigo 16º -Artigo 16º -Artigo 16º -Artigo 16º -Artigo 16º - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a
formação de comitês técnicos, com objetivos e funções definidos, sendo integrado por órgãos de Administração da Companhia ou não. §§§§§
Único Único Único Único Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de
gestão, remuneração, funcionamento, abrangência e área de ação. Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º - A Diretoria da Companhia será
composta por 2 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, autorizada cumulação de funções
pelo mesmo Diretor. A Diretoria é composta por um Diretor Superintendente e um Diretor Adjunto. Artigo 18º Artigo 18º Artigo 18º Artigo 18º Artigo 18º - O mandato dos membros da
Diretoria será unificado de 02 anos, podendo ser reeleitos. Artigo 19ºArtigo 19ºArtigo 19ºArtigo 19ºArtigo 19º - A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios soci-
ais, sendo convocada pelo Diretor Superintendente, com antecedência mínima de 24 horas. § 1º § 1º § 1º § 1º § 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o
Diretor Superintendente será substituído pelo Diretor Adjunto. § 2º § 2º § 2º § 2º § 2º - Ocorrendo vaga na Diretoria, compete ao diretor remanescente indicar
um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do
cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar, que de ocorrer no prazo máximo de 30 dias após tal
vacância, atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por
meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação e ao término delas deverá ser lavrada ata que deverá ser assi-
nada por ambos os Diretores, e posteriormente transcrita no Livro de Atas da Diretoria. Artigo 20ºArtigo 20ºArtigo 20ºArtigo 20ºArtigo 20º - As deliberações nas reuniões da Diretoria
serão tomadas por maioria dos votos presentes em cada reunião. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Diretor Superintenden-
te o voto de qualidade. Artigo 21º - Artigo 21º - Artigo 21º - Artigo 21º - Artigo 21º - Compete ao Diretor Superintendente, isoladamente, a administração em geral e a prática, para tanto, de
todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a compe-
tência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. Artigo 22º - Artigo 22º - Artigo 22º - Artigo 22º - Artigo 22º - No exercício de suas funções o Diretor Superintendente represen-
tará a Companhia, isoladamente,  ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, podendo realizar todas as operações e praticar todos os atos
necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social, com alçada para a prática de atos
e deliberações estabelecidas pelo Conselho de Administração, incluindo deliberar e aprovar a aplicação de recursos, transigir, renunciar,
ceder direitos, confessar dividas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar
bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim
como abrir, movimentar e encerrar contas com estabelecimentos de crédito, inclusive Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.
Artigo 23º - Artigo 23º - Artigo 23º - Artigo 23º - Artigo 23º - A Companhia, representada por seu Diretor Superintendente, poderá outorgar procurações a terceiros, que a representarão
sempre em conjunto de dois, com especificação dos poderes conferidos e serão válidas por no máximo 01 ano. As procurações para fins
judiciais, com a cláusula “ad judicia” serão válidas por prazo indeterminado e poderão ser outorgadas para a representação da Companhia,
isoladamente. Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses
seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua con-
vocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto. § 1º§ 1º§ 1º§ 1º§ 1º - As reuniões das
Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínio, 15 dias corridos de antecedência, e presididas pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, ou na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, e secretariadas por um acionista escolhido pelo Presi-
dente da Assembleia dentre os presentes à reunião. § 2º § 2º § 2º § 2º § 2º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador consti-
tuído há menos de 01 ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - As deliberações da Assembleia Geral,
ressalvadas as hipóteses especiais, previstas em Lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se compu-
tando os votos em branco. § 4º § 4º § 4º § 4º § 4º - As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissi-
dências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomas, observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Socie-
dades Por Ações. Artigo 25ºArtigo 25ºArtigo 25ºArtigo 25ºArtigo 25º - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em Lei: a) Tomar as contas do adminis-
trador, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração; c) Fixar a
remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; d)
Reformar o Estatuto Social; e) Deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia; f) Atribuir bonificações
em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramento de ações; g) Aprovar planos de outorga de opção de compra de ações a
seus empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia; h) Deliberar, de acordo com a proposta apresentada pela admi-
nistração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; i) Deliberar sobre aumento do Capital Social, em
conformidade com as disposições deste Estatuto Social; j) Eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
da liquidação; Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e,
quando instalado, será composto por 03 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas, ou não, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação
em vigor. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante assinatura, em livro próprio, no prazo de 5 dias corridos a
partir da eleição; § 2§ 2§ 2§ 2§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. § 3º§ 3º§ 3º§ 3º§ 3º
- - - - - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a
Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. § 4º§ 4º§ 4º§ 4º§ 4º - Caso qualquer acionista deseje indicar um
ou mais representantes para compor o Conselho Fiscal, que não tenham sido membros do Conselho Fiscal no período subsequente à última
Assembleia Geral Ordinária, tal acionista deverá notificar a Companhia por escrito com 10 dias úteis de antecedência em relação à data da
Assembleia Geral que elegerá os Conselheiros, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos. ArtigoArtigoArtigoArtigoArtigo
27º - 27º - 27º - 27º - 27º - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as
demonstrações financeiras. § 1º§ 1º§ 1º§ 1º§ 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à
qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, pre-
sente a maioria de seus membros. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro Atas e
Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Capítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras eCapítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras eCapítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras eCapítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras eCapítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e
da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - Por deliberação
do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar divi-
dendos ou juros sobre o capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual. § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - Os dividendos intermedi-
ários ou intercalares distribuídos ou juros sobre o capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no artigo 29 abai-
xo. Artigo 29ºArtigo 29ºArtigo 29ºArtigo 29ºArtigo 29º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão
para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir ao
administrador uma participação nos lucros correspondente a até 5 dos lucros do exercício. É condição para pagamento de tal participação a
atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º deste artigo. § 2º§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte
destinação: a) 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital
social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º, do artigo
182, da Lei das Sociedades Por Ações, exceder 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício
para a reserva legal; b) Uma parcela, por proposta do órgão de administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências
e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; c) Uma parcela
será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, observado o parágrafo 3º deste artigo; d) Uma parcela, por
proposta dos órgãos de administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da
Lei das Sociedade por Ações; e) O saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Aos
acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, diminuído
ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva
para contingências e reversão das mesmas formadas em exercícios anteriores. § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado
ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei. Artigo 30º - Artigo 30º - Artigo 30º - Artigo 30º - Artigo 30º - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad
referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes
últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obri-
gatório previsto neste Estatuto. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos
ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos
dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo existente. § 2º§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º - O pagamento efetivo dos
juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de Administra-
ção, no curso do exercício social ou no exercício seguinte. Artigo 31ºArtigo 31ºArtigo 31ºArtigo 31ºArtigo 31º - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reserva de lucros
ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. Capítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32ºCapítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32ºCapítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32ºCapítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32ºCapítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32º
- - - - - A Companhia, seus acionistas, administrador e membros do Conselho Fiscal (quando instalado) obrigam-se a resolver, por meio de arbitra-
gem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação
e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedade Por Ações e neste Estatuto Social. § Único - § Único - § Único - § Único - § Único - 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 cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não, sendo que, tão logo
qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral insti-
tuído ou a ser instituído. Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se for o caso, o Conselho Fiscal para tal finalida-
de. Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º -Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º -Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º -Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º -Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de
qualquer acionista, signatário de acordo acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido
ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/
ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e
regulado em acordo de acionistas. Artigo 35º -Artigo 35º -Artigo 35º -Artigo 35º -Artigo 35º - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de
acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades Por Ações. Artigo 36ºArtigo 36ºArtigo 36ºArtigo 36ºArtigo 36º - Observado o disposto no Artigo 45 da Lei das Sociedades Por Ações, o
valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela
Assembleia Geral. Artigo 37ºArtigo 37ºArtigo 37ºArtigo 37ºArtigo 37º - O pagamento dos dividendos, aprovado em Assembleia Geral, bem como a distribuição de ações provenientes de
aumento do capital social, serão efetuados no prazo máximo de 60 dias a partir da data da publicação da respectiva ata. Embu das Artes, 24 de
outubro de 2017. Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - secretária. Acionistas: Salomão Schwartzman;Acionistas: Salomão Schwartzman;Acionistas: Salomão Schwartzman;Acionistas: Salomão Schwartzman;Acionistas: Salomão Schwartzman;
Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Visto do advogado responsável: Vitor Vicentini - OAB/SP
nº 22.964. . . . . JUCESP sob o NIRE 3530051107-7 registrada sob o nº 546.639/17-3 em 06.12.2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Adega italiana 
aceita pagamentos 

em bitcoin
A adega “47 Anno Domini”, situada em 

Treviso, no nordeste da Itália, se tornará 
a primeira no país a aceitar pagamentos 
em bitcoin. O anúncio foi realizado pela 
empresa fi ntech “Triveneto Servizi”, de 
Veneza, e tem como principal objetivo 
“criar um ecossistema econômico paralelo”.

Além disso, a companhia quer introdu-
zir pagamentos através da famosa moeda 
virtual para mais empresas na região do 
Vêneto. Os pagamentos serão feitos através 
dos aplicativos Wallet e QrCode, com um 
sistema próprio e que dispensará a me-
diação de outras plataformas comerciais.

“Tenho certeza que o bitcoin terá um 
ótimo futuro e, portanto, só vemos opor-
tunidades onde os outros veem riscos”, 
disse Cristian Tombacco, presidente da 
vinícola “47 Anno Domini”. O ano de 2017 
foi de intensa valorização da moeda virtual 
bitcoin, que, em dezembro, atingiu o re-
corde de US$ 19,7 mil (ANSA).

As empresas inadimplentes cresce-
ram 5,35% em 2017,  segundo o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
a Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). As dívidas em atraso 
tiveram alta de 3,64% na compara-
ção anual. Por regiões, no Sudeste, o 
número de empresas negativadas na 
comparação anual avançou mais do que 
em outras regiões: a alta foi de 7,37%. 
Em seguida, aparecem o Sul (3,18%), 
o Centro-Oeste (2,99%), o Nordeste 
(2,61%) e o Norte (2,23%).

Em termos de participação, o Sudeste 
concentra a maior parte do número de 
empresas negativadas, com 46,14% do 
total. O Nordeste, por sua vez, concen-
tra 20,77%, enquanto o Sul aparece 

com uma fatia de 17,07%. Por setores, 
serviço lidera com maior número de 
empresas negativadas, com variação 
de 8,22%. Em seguida, aparecem co-
mércio (3,42%), indústria (2,93%) e 
agricultura (-0,99%). 

Quando se analisam os setores credo-
res (para os quais as empresas devem), 
o maior avanço da inadimplência foi ob-
servado pela indústria (4,67%), seguida 
de serviço (4,12%) e comércio (3,24%). 
“Ainda há efeitos da crise, mas também 
há sinais de retomada da economia. Para 
este ano, espera-se que, à medida que 
os negócios se recuperem, o fenômeno 
da inadimplência desacelere”, avalia o 
presidente do SPC Brasil, Roque Pelli-
zzaro (ABr).

O setor público consolidado, 
formado pela União, os estados 
e municípios, registrou saldo 
negativo de R$ 110,6 bilhões 
nas contas públicas em 2017, 
de acordo com dados do Banco 
Central (BC), divulgados ontem 
(31). O valor foi inferior à pre-
visão do BC e o menor desde 
2014. O valor corresponde ao 
défi cit primário – receitas me-
nos despesas, sem considerar 
os gastos com juros – e equivale 
a 1,69% do PIB.

“A arrecadação está tendo 
movimento de crescimento 
comparado com 2016 e 2017, 
o que leva a défi cits primários 
menores. Também temos redu-
ção do aumento das despesas 
discricionárias, que da mesma 
forma leva a défi cits primários 
menores”, disse o chefe do 

Departamento de Estatísticas 
do BC, Fernando Rocha. Entre 
os gastos discricionários estão 
o fi nanciamento de pesquisas 
científicas, a melhoria do 
ensino, a modernização de 
hospitais e a construção de 
estradas.

Em 2017, o Governo Central 
(Previdência, Banco Central 
e Tesouro) apresentou défi cit 
primário de R$ 118,4 bilhões. 
Os governos estaduais tiveram 
superávit primário de R$ 6,9 
bilhões e os municipais, supe-
rávit de R$ 601 milhões. Em 
2016, os municípios haviam 
registrado défi cit primário de 
R$ 2,1 bilhões. As empresas 
estatais federais, estaduais e 
municipais, tiveram superávit 
primário de R$ 362 milhões no 
ano passado (ABr).

Para a FecomercioSP, cabe aos varejistas

defi nir suas práticas de negócio.

A proposta, apresentada 
ao Banco Central no 
início de janeiro, prevê 

que as empresas de cartões 
passem a oferecer modelos 
similares a crediários para seus 
clientes como forma de parcelar 
suas compras e que o prazo de 
pagamento aos lojistas seria 
reduzida de 30 para cinco dias.

Para a FecomercioSP, no 
entanto, cabe aos varejistas 
defi nir suas práticas de negócio, 
desde que ajam dentro da lei. 
Dessa forma, a Entidade crê 
que quem deve defi nir como 
cobrar é o próprio comerciante 
- considerando sua capacidade, 
seus parceiros e a necessidade 
e conveniência de seus clientes. 
O mercado seria responsável, 
portanto, por defi nir as con-
dições em que opera. A Fede-
ração crê que interferências 
do Estado em operações de 

O governo federal decidiu 
realizar um censo dos migrantes 
venezuelanos que entraram no 
Brasil em razão da crise política 
e econômica no país vizinho. 
Diante das informações do 
levantamento, o Palácio do Pla-
nalto analisará novas medidas 
a serem tomadas. Com a dete-
rioração da economia do país 
presidido por Nicolás Maduro, 
venezuelanos têm cruzado a 
fronteira e se estabelecido no 
Brasil, principalmente no es-
tado de Roraima, nas cidades 
de Pacaraima e Boa Vista. O 
governo não informou quando 
será iniciado o censo.

O tema foi discutido em 
reunião interministerial, co-
ordenada pelo ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha. 
Participaram os ministros Tor-
quato Jardim (Justiça), Raul 
Jungmann (Defesa), Ricardo 

Barros (Saúde), Osmar Terra 
(Desenvolvimento Social), 
Sérgio Etchegoyen (Gabinete 
de Segurança Institucional) e 
do secretário-geral do Minis-
tério das Relações Exteriores, 
embaixador Marcos Galvão.

A situação tem sido monito-
rada pelo governo federal, que 
dá apoio técnico e fi nanceiro ao 
estado de Roraima para atender 
a essa população. Durante a 
reunião ministerial, fi cou deci-
dido que serão intensifi cadas 
as ações na região. No ano 
passado, foram repassados R$ 
793 mil para abrigos destinados 
a migrantes indígenas e não 
indígenas. Além disso, foram 
destinadas 82 toneladas de 
alimentos para os venezuelanos 
abrigados em Pacaraima e Boa 
Vista, além de um repasse de R$ 
42,4 milhões pelo Ministério da 
Saúde (ABr).

FecomercioSP é contrária à proposta que 
prevê o fi m dos parcelamentos sem juros

A FecomercioSP é contrária à proposta do setor de cartões de crédito que prevê o fi m dos parcelamentos 
sem juros na aquisição de bens e serviços

seguinte à operação, em vez 
de cinco, após a venda, con-
forme especulado, uma vez 
que os consumidores arcarão 
com os juros da operação. 
A Entidade reforça que as 
políticas econômicas devem 
ser desburocratizadas. Até 
recentemente, por exemplo, 
os varejistas eram impossibi-
litados de oferecer condições 
diferenciadas de pagamento 
em compras em dinheiro e 
no cartão. 

Essa impertinência legal foi 
combatida pela Entidade, pois 
prejudicava os clientes e em-
presários que eram impedidos 
de, em comum acordo, fazer 
negócios melhores para ambos. 
A tese da FecomercioSP de 
liberdade de negócios venceu 
e, hoje, o comércio se benefi cia 
dessa fl exibilidade (AI/Feco-
mercioSP).
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negócios privados, por pressão 
de algum setor ou por defi ni-
ção governamental, tendem a 
gerar resultados prejudiciais 
ao comércio.

Ainda assim, caso a me-
dida seja implementada, a 
FecomercioSP defende que o 
recebimento das vendas pelo 
lojista seja realizado no dia 

Setor público registra 
défi cit de R$ 110,6 bi, 
o menor desde 2014
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Empresas inadimplentes 
cresceram 5,35% em 2017

Governo fará censo 
de migrantes 

venezuelanos no Brasil
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RESCISÃO DE COMUM ACORDO
Na rescisão de comum acordo como proceder no aviso prévio traba-
lhado? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

APÓS DISPENSAR FUNCIONÁRIO SEM JUSTA CAUSA, QUANTO 
TEMPO DEPOIS A EMPRESA PODE RECONTRATÁ-LO?

Rescisão sem justa causa por parte da empresa, recontratação do 
empregado, depois de 90 dias por prazo indeterminado, após 6 meses 
pode ser feito novo contrato de experiência, de acordo com a Portaria 
nº 384/92 e o artigo 452 da CLT. O prazo de 90 dias é devido ao saque 
do FGTS, para não ser considerada uma rescisão fraudulenta.

VERBAS PAGAS REFERENTE A BÔNUS E PRÊMIOS
Com a alteração da reforma trabalhistas, as verbas pagas referente a 
bônus e prêmios de vendas deixam ter incidência de quais encargos 
sociais? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS PARA FUNCIONÁRIOS ACIMA DE 50 ANOS
Como fica o gozo de férias para pessoas que tem acima de 50 anos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA, SOB A ÓTICA DAS NOVAS 
REGRAS TRABALHISTAS, CASO CONSTITUA EMPRESA NA SEQUÊNCIA 
DO DESLIGAMENTO, FICARIA IMPEDIDO DE SACAR SEU FGTS?

Esclarecemos que o fato de constituição de empresa do empregado 
demitido sem justa causa não é caso impeditivo para movimentação 
do FGTS. Assim, este empregado conseguirá sacar o seu FGTS.

GESTANTE DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionária gestante tem estabilidade durante o contrato de expe-
riência, com a reforma trabalhista? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO EM TEMPO PARCIAL
Funcionária trabalha 2 dias na semana, com a nova lei onde ela se 
encaixa? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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