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1ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052477-
84.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ROSICLEIDE PINHEIRO DA SILVA, CPF 421.853.308-37, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a cobrança 
de R$ 5.341,93 (Ago/2017), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado 
entre as partes referente as mensalidades de Janeiro/2016 (valor parcial) e de Fevereiro a Junho de 
2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

11ª VC - Capital/SP. PROCESSO Nº 0213433-06.2008.8.26.0100. Este juízo FAZ SABER a Caius 
Araujo Martins de Camargo, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação 
de Cobrança (pelo procedimento comum) por Cheque Ativo Fomento Comercial Ltda, alegando em 
síntese: o réu inadimpliu débito representado por cheques. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para que 
conteste a demanda. No silêncio, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem 
o prazo de 20 dias. São Paulo, 18 de janeiro de 2019. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito 

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012050-
76.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IZILDA 
FERREIRA DA SILVA, CPF 105.180.688-70, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 
Região Adm. Paulistana objetivando a cobrança de R$ 7.763,37 (Jun/2016), oriundos do contrato de 
prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Março a 
Dezembro de 2015, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

01 - Contexto Operacional: A Pado Cobranças S/A., foi constituída em 16 
de Outubro de 2.007 com registro na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo sob nº 35.300.348.494, com sede na cidade de São Paulo - SP, tem 
por objetivo mercantil a atividades de cobranças e informações cadastrais.  
02. Diretrizes Contábeis: a) As demonstrações financeiras foram elabora-
das em obediência aos preceitos da legislação comercial; aos preceitos da 
Leis das Sociedades Anônimas, e ao princípios de contabilidade geralmen-
te aceitos. b) O resultado é apurado em obediência ao regime de compe-
tência de exercícios. c) O Capital Social subscrito é de R$ 51.157.321,00 
(Cinquenta e um milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e 
um reais), representado por 51.157.321 (Cinquenta e um milhões, cento e 
cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e um) quotas no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada em moeda corrente, sendo totalmente integralizados. 
d) A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavo-
ráves entre o final do período contábil e a data da aprovação das Demons-
trações contábeis  03. Dividendos Propostos: Conforme estabelecido em 
seu estatuto a empresa distribui o percentual mínimo obrigatório

Pado Cobranças S/A
CNPJ  09.252.451/0001-90

 Relatório da Administração
Prezados Senhores: Submetemos  à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Instituições  Financeiras, e  a  Sociedade em Geral,  As Demonstrações Financeiras da  Pado Cobranças S/A,  referente ao 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                 A Administração

Balanço Patrimonial  Em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais
Ativo 31.12.2018 31.12.2017
Ativo Circulante
 Disponibilidades 2,62 3,64 
 Outros Créditos 5.036.725,39 5.036.725,39 
Total do Ativo Circulante 5.036.728,01 5.036.729,03 
 Ativo não Circulante 
 Créditos de Controladas e Coligadas 55.556.790,87 55.556.790,87 
 Depósitos Judiciais 298.827,35 60.028,38 
 Total do Ativo Não Circulante 55.855.618,22 55.616.819,25 
Total Geral do Ativo 60.892.346,23 60.653.548,28

Passivo 31.12.2018 31.12.2017
Passivo Circulante
 Empréstimos de Terceiros 669.837,41 418.444,12 
Total do Passivo Circulante 669.837,41 418.444,12 
Passivo Não Circulante 
 Empréstimos com Coligadas 14.874.476,88 14.874.476,88 
Total do Passivo não Circulante 14.874.476,88 14.874.476,88 
Patrimônio Líquido 
 Capital Social 51.157.321,00 51.157.321,00 
 Reserva de lucros 
 Lucros/Prejuízos Acumulados (5.809.289,06) (5.796.693,72)
Total do Patrimônio Líquido 45.348.031,94 45.360.627,28 
Total Geral do Passivo 60.892.346,23 60.653.548,28 

 31.12.2018 31.12.2017
Despesas/ Receitas  Operacionais (12.595,34) (5.647,02)
Despesas Administrativas e Comerciais (12.198,69) (4.007,16)
Despesas Financeiras (396,65) (1.639,86)
Lucro ( Prejuizo) Operacional (12.595,34) (5.647,02)
Resultado do Exercício Antes IR E CSL (12.595,34) (5.647,02)
Lucro ( Prejuízo ) do Período (12.595,34) (5.647,02)
Resultado  Líquido por lote de 1.000 ações (0,25) (0,11)

 Capital Realizado
 Autorizado Lucro do Total
 Descrição Capital Social Exercício 
Saldo em 31.12.2017 51.157.321,00 (5.796.693,72) 45.360.627,28 
Resultado do Exercício: - (12.595,34) (12.595,34)
Saldo em 31.12.2018 51.157.321,00 (5.809.289,06) 45.348.031,94 

 Descrição 31.12.2018 31.12.2017
Prejuízo do Período (12.595,34) (5.647,02)
 Total Resultado Abrangente (12.595,34) (5.647,02)

Atividades Operacionais 31.12.2018 31.12.2017
Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício (12.595,34) (5.647,02)
Variação nos Ativos e Passivos
 Créditos com Acionistas Controlada e Coligadas - (215.430,65)
 Depósitos Judiciais (238.798,97) -   
 Obrigações Tributárias - (5.616,20)
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (251.394,31) (226.693,87)
 Impostos Pagos sobre o Lucro - 2.808,10 
Variação das Atividades Operacionais (251.394,31) (223.885,77)
Atividades de Investimentos 
 Empréstimos de Terceiros 251.393,29 223.888,54 
Variação Das Atividades De Financiamentos (1,02) 2,77 
Disponibilidades
            Inicio do exercício 3,64 0,87 
            Fim do exercício 2,62 3,64 
Variação Líquida das Disponibilidades (1,02) 2,77 

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

São Paulo, 31 de Dezembro de 2.018
Andrea Nora Felicitas Gardemann - Presidenta

Renato Foltran Junior - Contador CRC-SP 1PR018.177/O-7

Demonstração do Resultado Abrangente - Em reais

Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto  - Em reais

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2019

TERCEIRIZAR O MOTOBOY COMO MEI
Empresa que presta serviço de motoboy com mais de 100 funcionários 
registrados, pode terceirizar toda a sua equipe como MEI, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE INSS PARA OS LUCROS 
APURADOS E DISTRIBUÍDOS EM UM EXERCÍCIO, PORÉM PAGOS NO 
EXERCÍCIO SEGUINTE?

Considerando se tratar de distribuição de lucros informamos que 
para fins previdenciários mesmo que pago no exercício subsequente 
entende-se não haver incidência de INSS pela falta de dispositivo legal.

REGISTRO DE TRABALHADORES
Para o registro de trabalhadores da construção civil, a pessoa física 
deverá obter a matricula CEI, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE NO ABORTO ESPONTÂNEO
Qual a base legal sobre a estabilidade para o aborto espontâneo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE PARTICIPA DO E-SOCIAL DEVE CONTINUAR 
ENVIANDO O CAGED?

Esclarecemos que não há legislação oficial publicada dispen-
sando a empresa já obrigada ao e-Social a não entregar o 
CAGED. Assim, de forma preventiva, orientamos, até que norma 
seja publicada, que a empresa permaneça a informar o CAGED.

HORAS EXTRAS DURANTE O AVISO-PRÉVIO
Funcionária que está cumprido aviso-prévio pode entrar no banco de 
horas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário durante o período de experiência foi afastado por 120 dias 
para tratamento por dependência química, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação
Conselho Deliberativo

Em conformidade com os Estatutos Sociais da Associação Portuguesa de Desportos,
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo convocados para Reunião Ordi-
nária, a ser realizada no dia 30 de Abril de 2019, no Salão Nobre José Francisco San-
tiago Neto, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33, Canindé, com iní-
cio às 19:00 horas para a primeira convocação, e, às 19:30 horas, em segunda convo-
cação, nos termos do referido Diploma. Ordem do Dia: a) Dar conhecimento da vida
financeira e administrativa do Clube; b) Outros assuntos. São Paulo, 22 de abril de 2019.

Associação Portuguesa de Desportos - Alexandre Azevedo Barros.

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2019
Data e Hora: 08 de Abril de 2019 às 11:00 horas. Local: Sede social à Rua Manoel 
da Nóbrega, 1280 - 3º andar - São Paulo - SP. Presença: Acionistas, representando a 
totalidade do Capital Social. Publicações: Dispensada,  consoante o disposto no §4º 
do Artigo 124, Lei nº 6.404/76. Mesa Diretora: Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, Se-
cretário, Sr. Yuki Shiomi. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento do capital social 
da Companhia; alteração e consolidação de um novo Estatuto Social da Companhia a 
fim de refletir o aumento aprovado. Deliberações : 1) Após examinarem e discutirem 
os assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas tomaram as seguintes delibe-
rações: Considerando a necessidade de acompanhar o desenvolvimento dos negó-
cios sociais na área de construção civil, bem como a necessidade de maior capital de 
giro, por unanimidade de votos, aprovar e homologar o aumento do capital social da 
Companhia, no valor de R$ 4.019.528,04 para R$ 34.019.528,04, sendo que a subs-
crição e a integralização do valor de R$ 30.000.000,00 será feita em moeda corrente 
do País. 2) Em razão do aumento de capital aprovado no item 1 acima, o caput do 
Artigo 5° do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 
5° - O Capital Social é de R$ 34.019.528.04 (Trinta e quatro milhões, dezenove mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos) dividido em 9.135.291 ações ordiná-
rias nominativas , no valor de R$ 3,72 cada uma.” 3) Aprovar, por unanimidade de vo-
tos, a alteração e consolidação de um novo Estatuto Social, tendo em vista alteração 
sofrida, que passa a vigorar com a redação nos termos do Anexo I. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e 
como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário 
para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. aa) Acionistas presentes Toda Corporation (representada pelo 
seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa e Sr. Yuki Shiomi. Sr. 
Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Yuki Shiomi - Secretário, declaramos estar con-
forme original lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de Abril de 2019. Sr. Naohiko 
Imagawa - Presidente e Sr. Yuki Shiomi - Secretário JUCESP Certifico o Registro 
sob o n° 217.121/19-6 em 22/04/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ANEXO I - À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
 CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A. 

CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417
Realizada em 08 de abril de 2019. 

ESTATUTO SOCIAL: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração: 
Artigo 1º - Sob a denominação social de “Construtora Toda Do Brasil S/A”, uma so-
ciedade anônima que se regerá pelos presentes e disposições legais que foram apli-
cáveis. Artigo 2º - A sociedade é sediada na Capital do Estado de São Paulo, onde 
tem foro, na Rua Manoel da Nóbrega, 1.280 - 3° andar - Paraiso, podendo, entretanto, 
instalar filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacio-
nal ou no exterior, onde for de seu interesse de acordo com as necessidades e deli-
berações da Diretoria. Artigo 3º - Constitui objeto da sociedade: I - Construção de 
edifícios com todas as suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; 
II - Elaboração de projetos, consultorias, administração e fiscalização das obras e 
serviços de engenharia civil, com exceção de trabalhos de geodesia, obras relativas 
a rios, canais e as concernentes a aeroportos; III - A compra e venda de materiais de 
construção; IV - Condomínio e incorporações; e V - Demais empreendimentos corre-
latos. Artigo 4º - A duração da sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II 
- Do Capital e das Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 34.019.528,04 (Trinta 
e quatro milhões, dezenove mil, quinhentos e vinte e oito reais, quatro centavos) divi-
do em 9.135.291 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 3,72 cada 
uma. Artigo 6º - Cada ação dará direito a um voto nas deliberações das Assembléias 
Gerais. Capítulo III - Das Assembléias Gerais: Artigo 7º - As Assembléias Gerais 
serão ordinárias e extraordinárias. Artigo 8º - As Assembléias Gerais Ordinárias se 
realizarão na sede social, nos 04 (quatro) primeiros meses após terminado o exercí-
cio social e as extraordinárias realizar-se-ão nas épocas e datas julgadas convenien-
tes aos interesses da sociedade e sempre que convocadas na forma da lei. Artigo 9º 
- As assembléias Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente e, na falta, pelo di-
retor Vice-Presidente, que convidará um acionista ou não para secretariar os traba-
lhos. Artigo 10º - Serão admitidas a votar nas Assembléias, titulares de ações pesso-
almente, ou por seus procuradores, desde que estes tenham qualidade de acionistas 
e não sejam membros da Diretoria e Conselho Fiscal e outras qualidades impedidas 
por lei. § Único: Os procuradores no caso deste artigo, deverão apresentar à Assem-
bléia os respectivos instrumentos de mandato. Artigo 11º - A Assembléia Geral, em 
sua reunião ordinária, competirá examinar, discutir, deliberar sobre o relatório e con-
tas da Diretoria, Balanços e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício ante-
rior, bem como eleger os membros da Diretoria do Conselho Consultivo e Conselho 
Fiscal, fixando os honorários de uns e outros. § Único: As deliberações das Assem-
bléias Gerais ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas pela maioria 
absoluta de votos dos acionistas presentes, decidindo-se em caso de empate, pelo 
voto exercido pelo presidente. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 12º - A socie-
dade será administrada por uma diretoria composta de no máximo 09 (nove) e no 
mínimo 02 (dois) Diretores, sendo 01 (hum) Diretor Presidente, 02 (dois) Diretores 
Vice-Presidentes, 02 (dois) Diretores Gerentes e até 04 (quatro) Diretores Sem Deno-
minação Especifica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembléia 
Geral, os quais exercerão as atribuições previstas nestes Estatutos. §1º: Os Diretores 
serão eleitos pelo prazo de 02 (dois) anos, conservando-se, entretanto, em exer-
cício até a posse de seus sucessores, podendo ser reeleitos. §2º: A investidura do 
Diretor, no cargo, far-se-á, por termo lavrado e por ele assinado no livro de “Atas 
da Reunião da Diretoria”. Artigo 13º - Em caso de vagas verificadas na Diretoria, 
serão preenchidas provisoriamente até a próxima Assembléia Geral que delibera-

rá o preenchimento definitivo, obedecendo-se ou decidindo-se pela escolha den-
tre os diretores remanescentes. Artigo 14º - Nas reuniões da Diretoria, dentre 
outras matérias previstas por lei ou pelos estatutos, serão tratados assuntos para 
a execução dos encargos sociais e demais atos de interesse da sociedade. §1º: 
As reuniões serão instaladas com a presença da maioria dos diretores e presidi-
das pelo Diretor Presidente. §2º: Nas reuniões, as deliberações serão tomadas 
pela maioria de votos dos Diretores presentes, decidindo-se nos casos de empate 
pelo voto exercido pelo Presidente. Artigo 15º - Competirá ao Diretor Presidente, 
isoladamente: a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora 
dele; b) convocar, instalar e presidir as Assembléias Gerais e Reuniões  da Dire-
toria; c) representar a sociedade perante as autoridades públicas, federais e esta-
duais, municipais, autárquicas, paraestatais e perante, organismos de sociedade 
de economia mista; d) assinar propostas ou contratos de abertura de contas ban-
cárias, movimentá-las, emitir, endossar cheques, aceitar, emitir cambiais, notas 
promissórias, faturas, duplicatas, e outros títulos de crédito; e) Comprar, vender e 
prometer comprar e vender imóveis, contratar financiamentos; f) realizar contratos 
de construção, empreitada e serviços de engenharia civil; g) constituir procurador 
ou procuradores com cláusulas “ad-judicia” e “ad-negotia”; h) distribuir os encar-
gos administrativos entre os demais diretores; i) decidir sobre todos negócios de 
interesse da sociedade, praticando todos os atos destinados a assegurar-lhe o 
regular funcionamento da sociedade. Artigo 16º - Competirá ao Diretor Vice-Pre-
sidente: a) representar a sociedade, ativa e passivamente em juízo ou fora dele; 
b) representar a sociedade perante as repartições públicas; c) assistir e colaborar 
com o Diretor Presidente no tocante às atividades e negócios em geral, podendo 
assinar em conjunto com o Diretor Presidente e, no impedimento deste, isolada-
mente. Artigo 17º - Competirá aos Diretores Gerentes: a) representar a socieda-
de, ativa e passivamente em juízo ou fora dele; b) representar a sociedade peran-
te as repartições públicas; c) assistir e colaborar com o Diretor Presidente e 
Diretor Vice-Presidente no tocante às atividades e negócios em geral podendo 
assinar em conjunto com o Diretor Presidente e, no impedimento deste, isolada-
mente. Artigo 18º- Aos Diretores Sem Denominação Especifica competirá: a) 
administrar os negócios sociais de acordo com as deliberações tomadas nas reu-
niões da Diretoria. Artigo 19º - Nas ausências ou impedimentos, os Diretores 
serão substituídos da seguinte forma: a) Diretor Presidente pelo Diretor Vice-
Presidente ou Diretor Gerente; b) Diretor Vice-Presidente pelo Diretor Gerente, 
Diretor Gerente e demais Diretores pelo Diretor Presidente; c) Nos demais casos, 
pelo modo estabelecido no Artigo 13º. Artigo 20º - Os Diretores receberão hono-
rários que forem fixados na legislação vigente. Artigo 21º - Aos Diretores é ex-
pressamente vedado conceder avais, endossos de favor, fianças, ou praticar atos 
de mora benemerência em nome da sociedade. Capitulo V - Do Conselho Con-
sultivo - Artigo 22º - A sociedade terá um Conselho Consultivo, composto de até 
07 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, por um período de 
02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Artigo 23º - Compete ao Conselho Consul-
tivo: a) Aconselhar a Diretoria no que concerne à parte técnica e administrativa 
sempre que for por aquela solicitada. Artigo 24º - O Conselho Consultivo reunir-
se-á mediante convocação do Diretor Presidente da companhia, sempre que ne-
cessário se torne, deliberando por maioria absoluta de seus membros. Artigo 25º 
- Os membros do Conselho, não terão direito a remuneração. Capitulo VI - Do 
Conselho Fiscal - Artigo 26º - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funciona-
mento não permanente, composto de 03 (três) membros efetivos e de 03 (três) 
suplentes, Acionistas ou não, residentes no País, e que somente será instalado 
pela Assembléia Geral nos casos previstos no § 2º Artigo 161 da Lei 6404 de 
15/12/1976, fixando sua remuneração de conformidade com as disposições legais 
vigentes, podendo ser reeleitos. Capitulo VII - Do Exercicio Social, Balanços e 
Lucros - Artigo 27º - O exercício social coincidirá com o ano civil. Artigo 28º - No 
fim de cada exercício social, proceder-se-á o levantamento do balanço geral com 
observância das prescrições legais e o lucro liquido apurado terá a seguinte desti-
nação: a) 5% (cinco por cento) para constituição do Fundo de Reserva Legal, até 
atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) no 
mínimo serão distribuídos como dividendos obrigatórios aos acionistas; c) o res-
tante será destinado, segundo deliberação da Assembléia Geral, mediante pro-
posta da Diretoria das seguintes formas: I) “Quantum” necessário para o paga-
mento dos tributos; II) Percentagem aos Diretores, desde que respeitada a 
distribuição mínima obrigatória de 25% (vinte e cinco por cento) de dividendos aos 
Senhores Acionistas; III) Fundo de Reserva para aumento de Capital; IV) Fundo 
de Reservas para prejuízo Eventuais; V) Fundo de Reserva Estatutária assim de-
finidos: § Único: A Assembléia Geral poderá, desde que não haja oposição de 
nenhum dos acionistas presentes, deliberar sobre a distribuição do dividendo infe-
rior ao previsto na letra “b” deste artigo ou a retenção de todo lucro. Artigo 29º - A 
Reserva Estatutária é uma reserva estratégica que deve ser proposta na reunião 
da diretoria sujeito à aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas. Depois de 
cumpridas as regras da Reserva Legal, Reserva de Retenção de Lucro, Reservas 
de Capital, Dividendos Obrigatórios, e reste saldo da parcela do Lucro Líquido do 
Exercício, e não haja razões para a constituição de outras reservas e retenções, 
poderá este saldo no todo ou em parte destinar-se a Reserva Estatutária, a ser 
deliberada em Assembleia. O limite máximo da Reserva Estatutária é 100 vezes o 
Capital Social. A utilização da Reserva Estatutária deve ser submetida à proposta 
da diretoria sujeita à aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas. Capitulo VIII 
- Artigo 30º - Os casos omissos nos presentes estatutos serão regidos pela legis-
lação vigente. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente; Sr. Yuki Shiomi - Secretário.

Como a revolução 
digital está
mudando o

 setor bancário
Tiago Reis (*)

O setor bancário histo-
ricamente é forma-
do por um oligopólio 

onde grandes grupos domi-
naram por décadas boa parte 
da participação do mercado 
nacional. 

Com grandes seguradoras, 
corretoras, bancos de cré-
dito e de investimentos, os 
bancos tradicionais atuaram 
por muito tempo com certa 
liberdade para operar com 
taxas excessivas e spreads 
altíssimos. Tal liberdade se 
devia a uma grande barreira 
de entrada que impedia que 
novos players competissem 
no setor com equivalência 
de poder.

Antes da era digital, para 
que os bancos conseguissem 
clientes era necessário co-
locar diversas agências nas 
cidades, o que demandava 
muito capital para sustentar 
estruturas físicas colossais. 
Com essa barreira de entra-
da, os bancos tradicionais 
podiam oferecer um nível de 
serviço relativamente baixo 
e com altas taxas sem que 
novos entrantes ameaçassem 
sua participação no mercado.

A barreira permitiu que, 
por muito tempo, os bancos 
tratassem boa parte de seus 
clientes, ou pelo menos àque-
les cuja renda não é suficiente 
para chamar atenção dos ge-
rentes, de maneira precária, 
sem um nível de serviço dig-
no. Com a revolução digital, 
a barreira de entrada cai e 
surge uma grande oportuni-
dade no mercado financeiro. 

Novas empresas são cria-
das para tentar aproveitar 
esse gap de atendimento 
às classes média e baixa da 
população. Novas correto-
ras, empresas de máquinas 
de cartões, bancos digitais 
e fintechs inundam o mer-
cado na tentativa de ganhar 
participação nessa corrida da 
era digital.

Com menores taxas – ou até 
isenção delas – as fintechs 
passam a apresentar as solu-
ções que os bancos tradicio-
nais costumavam oferecer, 
porém de maneira digital e 
simplificada, sem a necessi-
dade de grandes estruturas 
físicas para dar suporte às 
mesmas. Tal proposta trouxe 
aos novos entrantes grande 
crescimento e a população 
se mostrou adepta aos novos 
modelos de negócio.

Com o aumento da par-
ticipação por parte destas 
novas instituições, os bancos 
tradicionais viram suas mar-
gens pressionadas e devem 
se reinventar se quiserem 
manter seus postos de líderes 
no mercado. Esse movimen-
to já se iniciou e boa parte 
dos bancos tradicionais se 
esforçam para ingressar na 
era digital. Isso fica evidente 
tanto no lançamento de novos 
produtos como no marketing 
das grandes marcas.

Não acredito que a era 
digital será marcada pela 
queda dos gigantes, mas ine-
vitavelmente, suas margens 
pressionadas reduzirão os 
retornos obtidos e, aqueles 
que não se reinventarem 
perderão muito espaço no 
mercado. Provavelmente, 
vivenciaremos muitas aquisi-
ções no médio prazo, onde os 
grandes players da indústria 
competem para ver quem 
adquire as melhores soluções 
que guiarão o futuro do setor.

O cenário de aumento da 
competitividade beneficia o 
cliente, pois na tentativa de 
não perder participação de 
mercado, muitos bancos são 
forçados a reduzir suas taxas 
de serviço e novos benefícios 
serão oferecidos. O futuro 
do setor bancário é pouco 
previsível. A dinâmica de 
mudanças está cada vez mais 
acelerada e novas soluções 
são pensadas diariamente 
para atender às necessidades 
crescentes dos clientes. 

Quem vencerá essa guerra? 
Só o futuro dirá.

(*) - Formado em administração de 
empresas pela FGV, é fundador e 

CEO da Suno Research, consultoria 
de análise fi nanceira voltada para 

investidores individuais.

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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Premier nega elo entre ataques
no Sri Lanka e Christchurch

Oscar anuncia mudanças nas regras da premiação

Até o momento, 58 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento nos 
atentados de 21 de abril, mas a polícia não deu detalhes sobre os detidos

Tributo a vítimas de atentado no Sri Lanka em Bangalore, na Índia. 

A primeira-ministra da 
Nova Zelândia, Jacinda 
Ardern, disse ontem 

(24) que seu governo não recebeu 
nenhum alerta do Sri Lanka, nem 
qualquer relatório de inteligência 
que comprove que os atentados 
do último domingo (21) foram 
uma represália pelo massacre em 
duas mesquitas de Christchurch.

Os ataques, que atingiram três 
igrejas, três hotéis e um condomí-
nio residencial em três cidades do 
país asiático, incluindo a capital 
fi nanceira Colombo, foram rei-

vindicados pelo grupo terrorista 
Estado Islâmico e deixaram ao 
menos 359 mortos. Já o governo 
local culpa a obscura milícia 
islâmica National Thowheeth 
Jama’ath, que até então realizara 
apenas alguns atos de vandalismo 
contra estátuas budistas. 

Segundo Ardern, no entanto, a 
Nova Zelândia não teve acesso a 
nenhum relatório de inteligência 
que ligue os ataques no Sri Lanka 
com o massacre de Christchurch, 
que fez 50 vítimas em 15 de março.

Ela disse a jornalistas em Au-

ckland que o Sri Lanka ainda está 
no começo das investigações e 
que a Nova Zelândia está disposta 
a auxiliar no inquérito. 

Até o momento, 58 pessoas 
foram presas por suspeita de 
envolvimento nos atentados de 
21 de abril, mas a polícia não 
deu detalhes sobre os detidos. O 
país asiático enfrentou uma longa 
guerra civil entre 1983 e 2009, 
mas não há indícios de que os 
ataques tenham sido motivados 
por questões étnicas (ANSA).
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Ciências Cinematográficas 
aprovou na terça-feira (23) 
novas regras para a cerimônia 
da 92ª edição do Oscar, que 
será realizada no dia 9 de 
fevereiro de 2020. O anúncio 
foi feito pelos co-presidentes 
do Comitê de Filmes Interna-
cionais, Larry Karaszewski 
e Diane Weyermann. Entre 
as mudanças apresentadas 
está o nome da categoria 
de melhor Filme de Língua 
Estrangeira que passará a 
chamar “Filme Internacio-

nal”. “Notamos que a refe-
rência a ‘estrangeiro’ está 
ultrapassada na comunidade 
cinematográfica global”, afir-
maram em nota. 

“Acreditamos que Filme 
Internacional representa me-
lhor essa categoria e promove 
uma visão mais positiva e 
inclusiva do cinema e da arte 
como experiência universal”, 
acrescentaram. Além disso, 
a categoria contará com 10 
longas-metragens semifina-
listas, um a mais do que os 
que concorrem atualmen-

te. Apesar da alteração da 
nomenclatura, os critérios 
da categoria não sofrerão 
mudanças. 

A  Academia de Hollywood 
ainda anunciou que os indi-
cados para o prêmio de Ma-
quiagem e Cabelo passarão 
de três para cinco. Por outro 
lado, os critérios para que um 
filme seja apto a disputar a es-
tatueta foram mantidos, sem 
limitar a presença de filmes 
de plataformas de streaming, 
como Netflix, desde que 
sejam exibidos nos cinemas. 

A norma estabelece que as 
produções fiquem em cartaz 
por pelo menos sete dias.

Já para a premiação de 
melhor longa-metragem ani-
mado, a nova regra prevê que 
não é mais necessário o lança-
mento nas telonas de oito dos 
possíveis concorrentes para 
que a categoria seja elegível. 
Na categoria curta-metragem 
animado e live-action, por sua 
vez, os filmes só entrarão na 
disputa após a exibição em 
Nova York ou Los Angeles 
(ANSA).
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