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Mercado ilegal de bebidas tira
R$ 10 bilhões dos cofres públicos

comercializadas em desrespeito à legislação vigente.
“A ilegalidade prejudica a
imagem de um produto que
é um símbolo nacional e que
precisa ser protegido”, aﬁrma
Carlos Lima, diretor executivo
do Ibrac. “Precisamos tratar de
questões que são entraves para
o desenvolvimento da categoria. Isso passa por reavaliar a
carga tributária da cachaça,
que atualmente é o produto

mais taxado do Brasil, um fator
que tem forte relação com o
mercado ilegal.”
Além da perda de arrecadação
aos cofres públicos, os produtos
ilícitos apresentam riscos à saúde, pois utilizam insumos sem
procedência comprovada e a fabricação não passa por qualquer
controle de ﬁtossanitário. O Ibrac
estima que o valor perdido com
o mercado ilegal total de bebidas
alcoólicas seria suﬁciente para

O projeto do século XIV gostaria que todas tivessem o mesmo
formato, com histórias organizadas em 28 painéis contendo
trevos góticos de quatro folhas.
Uma série de acontecimentos,
incluindo a peste de 1348,
mudou os planos da poderosa
corporação dos mercantes da
Arte de Calimala, que encomendara as monumentais portas do
Batistério de Florença.
O resultado? Três obras-primas em ouro e bronze, feitas
não em sequência, como se
queria, mas ao longo de mais de
um século, passando do gótico
do primeiro portal, de Andrea
Pisano, ao Renascimento dos
outros dois, ambos de Lorenzo
Ghiberti, que dedicou sua vida a
eles. Ghiberti tinha 23 anos em
1401, quando venceu - batendo
inclusive Brunelleschi - o concurso para fazer a primeira das duas.

A segunda foi concluída
apenas quando ele tinha 70
anos, a extraordinária porta
“Paradiso”, na qual colaboraram Donatello, Michelozzo,
Benozzo Gozzoli e Paolo Uccello. A porta Sul, mais antiga
de todas, foi feita por Andrea
Pisano entre 1330 e 1336 e tem
cerca de oito toneladas, 4,94m
de altura e 2,95m de largura. O
cuidado com os detalhes das
partes escultóricas douradas
dos 28 painéis, dos quais 20
contam episódios da vida de
São João Batista, padroeiro do
Batistério e de Florença, causa
encantamento até hoje.
A construção da segunda, a
Norte, foi iniciada apenas em
1402. O portal tem cinco metros de altura, três de largura
e nove toneladas de peso e
foi concluído por Ghiberti em
1424. É considerada a obra que

ANSA

Do gótico ao Renascimento, a história das portas do Batistério de Florença

Restauração da Porta Sul do Batistério de Florença.

abre a era do Renascimento.
Ghiberti retomou o esquema
da porta Sul, mas seu estilo,
em 20 anos de trabalho, evoluiu
do gótico das primeiras cenas
para o caráter renascentista
das últimas.
O projeto mudou radicalmente com a porta Paradiso, que

ocuparia Ghiberti por 27 anos:
o artista eliminou os trevos de
quatro folhas e reduziu para
10 o número de painéis, que
representam diversos episódios
do Antigo Testamento, além
de frisos compostos por 48
elementos, incluindo até seu
autorretrato (ANSA).

D

e acordo com projeções
da consultoria IDC, os
investimentos em tecnologia e inovação vão representar
mais de 50% do PIB da América
Latina ao longo dos próximos
três anos. De acordo com a consultoria, as empresas da região,
capitaneada por Brasil e México,
irão desembolsar até 2022 cerca
de US$ 380 bilhões para se ﬁrmarem na economia digital.
Esses números nos mostram
que os projetos e iniciativas de
transformação digital devem
caminhar a passos largos nos
próximos anos, com as empresas potencializando seu foco
em aprimorar a experiência do
cliente, cada vez mais conectado,
exigente e em busca de conforto
e conveniência. Não se trata só
de seguir tendências ou estar
na vanguarda, mas sim de sobrevivência.
Para estar em dia com as
novas demandas do cliente, as
empresas terão que investir para
melhorar seus processos de vendas, design de produto, cadeia de
suprimentos, gerenciamento de
recursos humanos, entre outras
funções principais. Nuvem,
big data, inteligência artiﬁcial,
internet das coisas, automação,
design thinking... Diversas tecnologias estão à disposição do
mercado num mundo em que as
transformações são constantes.
Ainda assim, são muitos os casos
mal sucedidos de transformação
digital e muitas queixas de que
os investimentos não trouxeram
o retorno esperado.
s Onde aﬁnal as empresas
estão errando? - Mas se
novas tecnologias não
param de chegar e ser incorporadas pelo mercado,
por que tantos projetos
de transformação digital
fracassam ou ﬁcam aquém
do desejado? Um pesquisa realizada com 1,4 mil
executivos C-level sinaliza
que primeiro ponto para
responder a essa questão
passa por uma resposta
simples: transformação
digital não se faz só com
aquisição de tecnologia.
Muitas empresas superestimaram determinadas
tecnologias sem considerar
o choque que causariam
nas pessoas, o impacto nos
colaboradores em diversos
níveis.

Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A
CNPJ 07.467.887/0001-71
Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais - R$)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonsDemonstração dos Fluxos de Caixa-Em Reais
trações ﬁnanceiras, referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2018, da Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.
Atividades Operacionais
2018
2017
Balanço Patrimonial - Em Reais
Demonstração do Resultado - Em Reais
Resultado do período
(250.783) (37.685)
2018
2017 Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido
Descrição
2018
2017 Descrição
- com o Caixa gerado pelas atividades operacionais:
Ativo
26.924.297 26.453.955 Receita Operacional Liquida
Aumento (redução) do ativo e passivo operacionais:
Circulante
26.924.297 26.453.955 Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
(240.441)
(32.065) Estoque
(442.067) (316.497)
Caixa e equivalentes de caixa
28.593
319
Outras despesas Operacionais, Líquidas
(9.584)
(4.697) Despesas antecipadas
- (10.000)
Estoque de imóveis
26.885.703 26.443.636
Resultado operacional antes
(250.025)
(36.762) Contas a pagar
335.687
Adiantamentos
10.000
10.000
Receita Financeiras
2
1 Fornecedores
151.782
76.447
Total do Não Circulante
Despesas Financeiras
(760)
(924) Imposto a Recolher
(1.190)
2.817
Descrição
2018
2017 Resultado Financeiro
(758)
(923) Outros passivos
(2)
11
(250.783)
(37.685) (=) Caixa líquido aplicado nas
Passivo
26.924.297 26.453.955 Resultado antes dos Impostos
Resultado Líquido do Exercício
(250.783)
(37.684) atividades operacionais
(206.573) (284.906)
Circulante
3.289.451
2.568.478
2018
2017 Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Fornecedores
151.782
- Demonstração do Resultado Abrangente
- 1.215.274
(250.783)
(37.685) Aumento de capital
Obrigações Tributárias e Sociais
2.242
3.585 Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
234.848 (930.414)
(250.783)
(37.685) Adiantamento para Futuro aumento de capital
Terrenistas a Pagar
2.737.339
2.401.652 Resultado abrangente total do exercício
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido - Em Reais
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
398.089
163.241
de Financiamentos
234.848
284.860
Capital
Prejuízos
Não Circulante
9
11
(46)
Social Acumulados
Total Aumento/Redução/caixa e equivalentes no período 28.274
319
365
Rendimentos não realizados
9
11 Saldos em 31/12/2017
24.775.274
(889.808)
23.885.466 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa
equivalentes
de
caixa
no
ﬁnal
do
exercício
28.593
319
(250.783)
(250.783)
Patrimonio Liquido
23.634.836 23.885.466 Resultado do exercício
(46)
153
153 Aumento/Redução/caixa e equivalentes no período 28.274
Capital Social
24.775.274 24.775.274 Ajuste de exercícios anteriores
24.775.274
(1.140.438)
23.634.836 leinº 6.404/1.976, atualizados pela lei nº 11.638/2.007 e lei nº 11.941/2.009.
Resultados acumulados
(1.140.438)
(889.808) Saldos em 31/12/2018
São Paulo 31 de Dezembro de 2018
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras-Em Reais
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do
Daniel Calderon-Contador | CT CRC 1SP229104/O-2
Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R$ 26.924.297 (vinte e As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as praticascontábeis
adotadas
no
Brasil,
em
consonância
com
os
dispositivos
da
Silvio
Sandoval
Filho-Diretor | CPF: 598.363.188-87
seis milhões, novecento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais)

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGR
ID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial
e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL: Escritório nº 13, ORFDOL]DGRQRSDYLPHQWR
GR(GLItFLR3UHVLGHQWH$UWKXU%HUQDUGHVVLWXDGRj$YHQLGD(QJHQKHLUR/XL]&DUORV%HUULQLQQR6XEGLVWULWR
,ELUDSXHUDFRQWHQGRXPVDOmRHLQVWDODo}HVVDQLWiULDVHQFHUUDQGRDiUHDSULYDWLYDGHPðDiUHDGHJDUDJHPGH
PðDiUHDFRPXPGHPðHDiUHDWRWDOFRQVWUXtGDGHPðFRPXPDFRUUHVSRQGHQWHIUDomRLGHDOQRWHU
UHQRGH1DJDUDJHPGHXVRFRPXPTXHORFDOL]DVHQRVHVXEVRORVHQRSDYLPHQWRWpUUHRHVWiLQFOXLQGRR
GLUHLWRDRXVRGH GXDV YDJDVSDUDRHVWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORVHPORFDLVLQGHWHUPLQDGRVVHQGRRHVWDFLRQDPHQWR
VXERUGLQDGRDRVHUYLoRGHPDQREULVWD,PyYHOREMHWRGDPDWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR
Paulo/SP. Obs.:,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFR
GD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/12/2019, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 27/12/2019, às 10:05
horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE:
CHRISTIAN LEADERSHIP CENTER – CONSULTORIA, SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 01.364.369/0001-46,
com sede em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:
1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDO
GDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRYLD7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUD
VHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUi
UHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 831.426,63(Oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e
vinte e seis reais e sessenta e três centavos) - 2º leilão: R$ 824.777,81(Oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e
setenta e sete reais e oitenta e um centavos)FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HL
Q2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO
DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GD
DUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V 
QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGH
UHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGD
GtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGR
SHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQ
FRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDO
MXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRP
H[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmR
RFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomR
IRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUi
UHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL
2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´
VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDV
HDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHD
R DUUHPDWDQWH QmR WHUi GLUHLWR D H[LJLU GR 9(1'('25 QHQKXP FRPSOHPHQWR GH PHWUDJHP RX GH iUHD R WpUPLQR GD
YHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDU
GHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQ
VHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV
&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHU
WLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDV
HGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomR da
DUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH. A concretização da Arrematação será exclusivamente
via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de
Compra e Venda. Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por
realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda
que não descritas neste edital.&DVRDR¿QDOGDDomRMXGLFLDOUHODWLYDDRLPyYHODUUHPDWDGRGLVWULEXtGDDQWHVRXGHSRLV
GDDUUHPDWDomRVHMDLQYDOLGDGDDFRQVROLGDomRGDSURSULHGDGHHRXRVOHLO}HVS~EOLFRVSURPRYLGRVSHORYHQGHGRUHRXD
DGMXGLFDomRHPIDYRUGRYHQGHGRUDDUUHPDWDomRVHUiDXWRPDWLFDPHQWHUHVFLQGLGDDSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDDomR
VHQGRGHYROYLGRRYDORUUHFHELGRSHODYHQGDLQFOXtGDDFRPLVVmRGROHLORHLURHRVYDORUHVFRPSURYDGDPHQWHGHVSHQGLGRV
SHORDUUHPDWDQWHjWtWXORGHGHVSHVDVGHFRQGRPtQLRHLPSRVWRUHODWLYRjSURSULHGDGHLPRELOLiULDA mera existência de
ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da
arrematação.2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQ
GHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFH
RQOLQH WHUi SUD]R GH  KRUDV GHSRLV GH FRPXQLFDGR H[SUHVVDPHQWH GR r[LWR GR ODQFH SDUD HIHWXDU R SDJDPHQWR
H[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmR
SDJDPHQWR GRVYDORUHV GHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR 
KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGRHVWH D 
REULJDGR D  DSDJDU RYDORU GD FRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPD
WDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGD
GHVWLQDGRDR UHHPEROVR GDV GHVSHVDV LQFRUULGDVSRUHVWH 3RGHUi R D  /HLORHLUR D  HPLWLU WtWXOR GH FUpGLWRSDUD D
FREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomR
SUHYLVWD QRDUWLJR  GR'HFUHWR Q $RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR
¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HV
REHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWR
QGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  
FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*12/12/2019.

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
2ª Vara Cível do Fórum do Tatuape - Comarca da Capital .
Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA
CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0014189-08.2013.8.26.0008. Executados: requerido(s) ELISABETE SALAZAR DE SOUZA - DIREITOS DO FIDUCIANTE - APARTAMENTO DE Nº 41 SITUADO A RUA PASTOR AGENOR CALDEIRA DINIZ Nº 475 COM A
AREA TOTAL DE 98,23M². RUA PASTOR AGENOR CALDEIRA DINIZ, nº 475, SÃO PAULO/
SP - Contribuinte nº 149.08.001064. Descrição completa na Matrícula nº 204.764 do 9º CRI
de São Paulo /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 257.130,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$
179.991,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª
Praça começa em 18/02/2020, às 14h25min, e termina em 21/02/2020, às 14h25min e; 2ª
Praça começa em 21/02/2020, às 14h26min, e termina em 12/03/2020, às 14h25min. Ficam
o(s) requerido(s) ELISABETE SALAZAR DE SOUZA, seu cônjuge, se casada for a terceira
interessada e credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,
São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 26/12/2019 - 10:05h - 2º LEILÃO: 27/12/2019 - 10:05h

  

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35.300.492.897
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará
no dia 26 de dezembro de 2019, às 10 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia em razão da renúncia de um Diretor; e 2) Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia. Participação na Assembleia: Os acionistas, para participar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da
Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº: 0011338-98.2019.8. 26.0003. A MM.Juíza de
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III–Jabaquara, Estado de SP, Dra. Samira de Castro Lorena, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) CR Center Central de Informações Call Center Ltda - ME, CNPJ
14.879.061/0001-85, que por este Juízo, tramita a ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Espólio de Abrão Pess Issa, ação esta ao qual foi julgada procedente condenando a requerida, ao
pagamento da quantia de R$157.961,23 (atualizada até 07/2018). Mas por estar a empresa
requerida em lugar ignorado foi deferida a intimação por edital, para que e m 15 dias, a fluir do prazo
do presente edital,efetue o pagamento da dívida(atualizada na data de seu efetivo pagamento),sob
pena de incidênci a de multa de 10% e pagamento de honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica advertida de que, transcorri do o prazo previsto no
art. 525 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemen te de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei

s Transformação cultural é
parte da digital – Especialmente em empresas
tradicionais, deve ser feito
um trabalho intenso de
conscientização quanto às
necessidades da transformação digital, no sentido
de tornar a cultura corporativa mais ágil e dinâmica.
Por isso não adianta apenas
contratar funcionários arrojados e inovadores sem
que a cultura da empresa
se transforme como um
todo.
Conﬂitos internos causados
por culturas diferentes podem
levar ao fracasso muitas das
iniciativas de transformação
digital que no papel pareciam
tão prósperas. Não há fórmula
mágica, a solução tem que ser
construída continuamente. E
essa transformação cultural precisa ser capitaneada pelos líderes
dentro das corporações. Só com
o esforço e o engajamento dos
líderes essa nova cultura poderá
ser disseminada pela empresa
até que seja incorporada naturalmente.
“Do digital” é diferente de “Be
digital”. Para ser digital, sua empresa terá que ir além da simples
adoção de novas tecnologias.
O caminho é trabalhoso, mas
certamente trará benefícios. Em
resumo, o fenômeno da transformação digital é irreversível
na nova economia. Reveja suas
iniciativas anteriores, aprenda
com seus erros e acertos e planeje esse nova onda com solidez
e foco em suas necessidades de
negócio.
(*) - É vice-presidente e diretor
regional da Wipro Limited na América
Latina.
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ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
Empresa pode conceder a antecipação de férias? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE EMITIR RECIBO DE FÉRIAS SOMENTE COM
ABONO PECUNIÁRIO?
Esclarecemos que não há previsão legal neste sentido, porém entende-se que não há impedimento em ser realizado recibos distintos para
remuneração de férias e abono pecuniário.
CONCESSÃO DO VALE COMBUSTÍVEL
A concessão do Vale Combustível pode se tornar verba salarial, qual o
risco? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
CRONOGRAMA ATUALIZADO
Com conseguir o cronograma do eSocial atualizado? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO QUE SE APOSENTA E CONTINUA TRABALHANDO, MAS NÃO DESEJA CONTRIBUIR MAIS COM O INSS,
QUAL É O PROCEDIMENTO?
Esclarecemos que não existe esta possibilidade uma vez que o aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social que continuar ou voltar a
exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em
relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições previdenciárias
normalmente. Base legal – art. 9º, § 1º do Decreto nº 3.048/99.
PERÍODO DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO
Empresa contrata um vigia no horário 18:00 as 06:00 (12x36), entretanto não sai para efetuar as refeições, prefere efetuar no próprio local,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
DATAS PARA ENTREGAR DCTFWWEB
Quais empresas estão obrigadas a entregar a DCTFWeb e quais são as
novas datas de início da entrega? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

Electra Power Geração de Energia S/A

CNPJ/MF nº 07.356.196/0001-09 - NIRE 3530049786-4
Comunicado de Extravio de Documento
Electra Power Geração de Energia S/A, Sociedade por Ações
de Capital Fechado, com sede na Estrada Municipal Batista
Favoretti, nº 350, 2º andar, sala 01, Bairro Água Branca, Município de Boituva, Estado de São Paulo, CEP 18.550-000,
comunica à praça e ao mercado em geral, para todos os ﬁns
de direito, o extravio do Livro Fiscal de Registro de utilização
de documentos ﬁscais e termos de ocorrências, modelo 6 de
ordem 01, contendo de 01 à 50 folhas, com algumas folhas
já preenchidas, conforme Boletim de Ocorrência registro nº
3966/2019. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Pedro Henrique David / Diretor de Controladoria

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br
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s Human centric design é
chave para sucesso – Os
projetos de transformação

A rotatividade de colaboradores foi altíssima nos últimos anos,
em diversos níveis executivos e
gerenciais. Muitas empresas não
levaram em conta que qualquer
processo, por mais automatizado que seja, sempre envolverá
pessoas, portanto elas devem ser
trabalhadas como pilar fundamental da transformação digital,
e não apenas substituídas, pois
assim o problema seguirá sem
uma solução eﬁcaz.

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 28FF-7760-DC23-11AC.

A pesquisa também traz recomendações para o combate ao
mercado ilegal de bebidas.

digital que colocam as pessoas no centro das decisões
têm mais chance de êxito
do que aqueles que olham
apenas para a adoção
da tecnologia. Diversas
companhias optaram por
trocar colaboradores que
pareciam pouco adaptados
ou familiarizados com as
demandas de transformação digital em vez de se
preocuparem em investir
em educação, treinamento
e capacitação para criar
um ambiente favorável à
inovação.

Muitas empresas
superestimaram
determinadas
tecnologias sem
considerar o choque
que causariam nos
colaboradores
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pagar o salário de 83 mil enfermeiras, construir mais de 5,2 mil
escolas e 360 hospitais.
A pesquisa também traz recomendações para o combate
ao mercado ilegal de bebidas,
entre elas estão simpliﬁcação
do sistema tributário para tornar a atividade menos lucrativa
para criminosos, aumento do
controle nas fronteiras e conscientização dos consumidores.
“Esforços conjuntos entre os
atores do setor são peça chave
para aumentar recursos, informação e inteligência deste
mercado, melhorando a ﬁscalização”, conclui a pesquisa da
Euromonitor.
“A reforma tributária é a oportunidade de os políticos darem
atenção às consequências negativas da alta carga tributária
dos destilados. Qualquer movimento do governo que possa
onerar ainda mais este setor
contribuirá de forma direta
para o aumento da ilegalidade”,
completa Lima (AI/Ibrac).

Mukund Seetharaman (*)
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ssa é a principal conclusão de estudo apresentado pelo Instituto
Brasileiro da Cachaça (Ibrac).
A pesquisa, elaborada pelo
provedor global de pesquisas
de mercado Euromonitor International, considera as perdas
causadas por contrabando,
falsiﬁcação e produção ilegal,
entre outras práticas.
Do mercado geral de bebidas, que representa cerca de
1,1 bilhão de litros de álcool
puro, 14,6% é de ilícito. Se
forem consideradas apenas as
vendas de destilados, 28,8%
do volume em álcool puro é
composto por produtos ilegais,
o que equivale a uma em cada
quatro garrafas de uísque e
uma em cada cinco garrafas
de vodca vendidas.
Conforme estimativas do
Ibrac, dentre os destilados, a
cachaça é o produto que mais
sofre com o comércio ilegal –
160 milhões de garrafas desse
destilado (ou cerca de, no
mínimo, 112 milhões de litros a
40% de álcool) são fabricadas e

Pedro Vilela/OTempo/Reprodução

O Brasil deixou de arrecadar R$ 10 bilhões em impostos com o mercado ilegal de bebidas alcoólicas em 2017

Transformação digital e o
contexto cultural

