
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Página 9São Paulo, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

Transição de carreira 
na era digital: o que 
você precisa saber

O mundo está 
em constante 
transformação. 
Porém, nunca 
havia mudado em 
uma velocidade tão 
rápida quanto nos 
dias de hoje

Alteramos não só a 
forma como nos re-
lacionamos com as 

pessoas, como também o 
jeito de levar a vida profis-
sional: seja na hora das em-
presas recrutarem pessoas 
ou até mesmo a forma como 
os candidatos passam por 
processos seletivos. Tudo 
mudou. Com isso, surgi-
ram novas carreiras, novos 
caminhos e profissões que 
antes não existiam. 

É natural que, ao longo 
de tanta transformação, as 
pessoas se questionem mais 
e busquem derrubar muros 
entre a vida pessoal e vida 
profissional para focar em 
gestão de vida e carreira 
como algo unificado e in-
terligado. Surgem, então, 
dúvidas como Qual é o meu 
real propósito profissional? 
Por que meu salário é tão 
injusto? O que me prende 
neste trabalho? Tenho 
medo de perder o empre-
go? Gosto do que faço? É 
aí que a ideia de mudar de 
área e começar a trilhar 
um novo caminho começa 
a aparecer. 

Mas como fazer essa tran-
sição de carreira? Primeiro, 
é importante entender os 
motivos pelos quais você 
deseja fazer essa mudan-
ça e olhar primeiro para 
dentro de si. Segundo, é 
necessário analisar o mer-
cado e perceber quais são 
as oportunidades que con-
versam melhor com o que 
você já desenvolveu. Para 
finalizar, é importante ter 
apoio profissional de quali-
dade, com instituições que 
estejam conectadas com as 
necessidades desse novo 
mundo para saber como 
desenvolver esse plano ou 
até mesmo para aprender 
a construir um. 

Existem 6 passos simples 
que você pode começar a 
fazer em casa para montar 
seu plano de transição de 
carreira. Atenção: o 6º é a 
dica de ouro! 

• Passo 1. Entender exa-
tamente os motivos pelos 
quais deseja realizar essa 
mudança; 

• Passo 2. Entender e 
aceitar que para transitar 
nesse novo mercado, deve-
rá atualizar a sua forma de 
ver a si mesmo e ao mundo 
ao seu redor. Novo mindset 
de crescimento; 

• Passo 3. Compreender 
o que está acontecendo 
com o mercado e quais 
são as novas necessidades 
de comportamento e co-
nhecimentos técnicos que 
tenham mais a ver com as 
habilidades que já possui. 
Desta forma, fica mais fácil 
sincronizar competências 
e criar um novo produto 
pessoal/profissional; 

• Passo 4. Desenvolver 
habilidade de aprender a 
aprender. Em um mundo 
complexo e volátil, a única 
certeza que temos é a in-
certeza. Isso significa que, 
para mudar de carreira, 
é preciso entender qual é 
o seu estado atual e qual 
estado desejado. Assim, 
fica mais fácil começar a 

entender o que significa 
essa habilidade essencial 
no mercado atual; 

• Passo 5. Cuidar do seu 
gerenciamento de carreira. 
Uma habilidade extrema-
mente fundamental para 
que você crie novos planos 
com clareza e que essas es-
colhas sejam sustentáveis, 
tornando você um profis-
sional de alta empregabili-
dade, independentemente 
da sua senioridade. Quando 
você gerencia a sua carrei-
ra, você cria com clareza o 
seu estado desejado e quais 
caminhos precisa criar com 
clareza, foco, disciplina e 
prazos a fim de atingi-lo 
com máxima qualidade e 
de forma sustentável; 

• Passo 6. Estude muito! 
Escolha uma boa institui-
ção para adquirir a nova 
competência técnica que 
escolheu. Em tempos de 
grandes mudanças e novos 
processos, uma boa escola 
é aquela que além de ofe-
recer um excelente nível 
de ensino técnico, propor-
ciona desenvolvimento de 
competências comporta-
mentais desejadas pelo 
mercado atual, bem como 
ações diversas de cons-
trução de networking e te 
ensina como utilizar a sua 
rede de contatos a favor dos 
seus projetos (inteligência 
relacional). 

Locais que incentivam a 
troca, o aprender a apren-
der, contato com possíveis 
empregadores, ações de 
desenvolvimento inter e 
intra pessoal, bem como a 
criatividade, certamente lhe 
ajudarão a criar um plano 
forte e focado em sucesso. 
Mas afinal, existe momento 
certo para mudar de carrei-
ra? A resposta é sim! 

O momento ideal é quan-
do você sentir que os 
caminhos pelos quais está 
seguindo hoje (carreira = 
caminho) não fazem mais 
sentido com a expressão 
da sua verdade e do seu 
propósito. Isso vale para um 
recém-formado ou mesmo 
para um engenheiro na 
faixa de 50 anos que quer 
buscar novas oportunida-
des no mercado. 

É importante aproveitar 
as oportunidades que o 
mercado oferece. Por estar-
mos vivendo em um mundo 
digital e todo conectado, o 
mercado de tecnologia está 
muito aquecido e promete 
ser promissor para 2019. 
Sem dúvida, quem entender 
verdadeiramente o proces-
so de transformação em que 
vivemos verá na tecnologia 
a grande necessidade de 
sobrevivência no mercado. 

Por fim, para evitar uma 
possível frustração durante 
ou depois da transição a 
palavra de ordem é plane-
jamento. Sem entender as 
razões e sem planejar seus 
passos com disciplina, foco 
e administração, a chance 
de frustração pode ser 
grande. Administrar a sua 
carreira após a transição 
continua sendo fundamen-
tal para que mantenha o seu 
nível de empregabilidade 
em alta. Você acompanha o 
que vem acontecendo com 
você e com o mercado, para 
que alinhe expectativas e 
desenvolvimento contínuo. 
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BNI Safira Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 08.913.871/0001-08 - NIRE 35.221.395.252

Ata de Reunião de Sócios 
1. Hora, Data, Local: Às 10h de 17/01/2020, na sede da sociedade em SP/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, 
conforme o disposto no Artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002. 3. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital da Sociedade. 4. Deliberações Tomadas: 
Após a discussão da matéria, os sócios presentes, deliberaram: 4.1. Aprovar a redução do capital da Sociedade, por encontrar-se excessivo em relação ao seu 
objeto social, de R$1.187.000,00 para R$ 906.630,00, uma redução, portanto, no valor de R$ 280.370,00, mediante o cancelamento de 280.370 quotas do sócio 
Adalberto, sendo certo que o valor destas quotas canceladas deverão ser restituído ao sócio Adalberto em moeda corrente nacional, de acordo com a 
disponibilidade de caixa da Sociedade. 4.2. Em virtude da aprovação de redução de capital, fica alterada a redação do Artigo 5º do Contrato Social, que passará 
a ter a seguinte nova redação: O capital social é de R$ 906.630,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 906.630 
quotas, no valor nominal e unitário de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre as sócias quotistas: Sócio - Quotas - Valor - R$: Adalberto Bueno Netto - 
906.629 - R$ 906.629,00; Suzana Von Nielander Bueno Netto - 1 - R$1,00; Total - 906.630 - R$ 906.630,00. 4.3. Fica consignado que a redução de capital ora 
aprovada somente se tornará eficaz após transcorrido o prazo legal de 90 dias da publicação da presente ata na forma do artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º  
da Lei 10.406/2002. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 17/01/2020. Adalberto Bueno Netto, Suzana Von Nielander Bueno Netto.

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 29.408.732/0001-05 - NIRE: 35.300.512.413

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2019. Data, Horário e Local: Em 24 de julho de 2019, às 9:00 horas, na sede da XP VIDA E 
PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, Torre Sul, 27º andar, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo. 
Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, face à presença da única acionista da Companhia, conforme 
assinatura constante da presente ata. Mesa: Presidente: Roberto Teixeira Camargo. Secretária: Flavia Renó Stábile Costa. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) o aumento do 
capital social da Companhia; e (b) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Tomadas, por unanimidade, pela única acionista da Companhia, 1. Aprovar 
o aumento do capital social da Companhia em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com a emissão de 5.000.000 (cinco milhões) de novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, as quais são, nesta data, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pela acionista XP Controle 4 Participações S.A., conforme 
Boletim de Subscrição constante no Anexo I desta Ata. 2. Em consequência da deliberação acima, o capital social da Companhia passará de R$ 17.500.000,00 (dezessete 
milhões e quinhentos mil reais), para R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 22.500.000 (vinte e duas milhões e quinhentas mil) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de forma que o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 22.500.000 (vinte e duas milhões e quinhentas mil) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 3. Em virtude das deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar de 
acordo com a redação constante no Anexo II da presente ata. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta assembleia, em forma de sumário, nos 
termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada por unanimidade. Assinaturas: Mesa: Presidente – Roberto Teixeira Camargo. Secretária – Flavia. 
Renó Stábile Costa. Acionista: XP Controle 4 Participações S/A. São Paulo, 24 de julho de 2019. MESA: Roberto Teixeira Camargo - Presidente. Flavia Renó Stábile Costa - Se-
cretária. ACIONISTA PRESENTE: XP Controle 4 Participações S.A. JUCESP 580.878/19-3, em 07/11/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. Estatuto Social. XP VIDA E 
PREVIDÊNCIA S.A. Capítulo I. Denominação Social, Sede, Objeto Social e Prazo De Duração. Art. 1º. A XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma que se rege pelo presente Estatuto Social, pelas leis e usos do comércio, e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2º. A Companhia tem sede e foro na Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitscheck, nº 1909, Torre Sul, 27º andar, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo, podendo operar em todo o território nacional, sendo facultada, na 
medida dos interesses da Companhia, a critério da Diretoria e satisfazer as exigências legais, criar e extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer 
ponto do território nacional ou do exterior. Art. 3º. A Companhia tem por objeto social a comercialização de seguro de vida, compreendendo todas as modalidades de segu-
ros de pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência complementar aberta. Art. 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II. Capi-
tal Social e Ações. Art. 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em 22.500.000 
(vinte e duas milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Art. 6º. Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembleia Geral. As ações 
preferenciais, uma vez emitidas, não têm direito a voto e têm como preferência o direito a prioridade no reembolso do capital, sem prêmio. Capítulo III. Assembleia Geral. 
Art. 7º. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que 
julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para delibe-
rar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Único. As deliberações da 
Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, inclusive no caso de transformação, não se computando os votos em branco. 
Art. 8º. A Assembleia Geral é convocada com uma antecedência mínima de 8 (oito) dias, em primeira convocação, e de 5 (cinco) dias, em segunda convocação, pela Diretoria 
ou, nas hipóteses previstas em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionista, competindo-lhe discutir e deliberar sobre matéria constante do edital de convocação. Art. 9º. A 
Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria da Companhia ou, na ausência de todos estes, por acionista escolhido por maioria de votos 
dos presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. Art. 10. A Assembleia Geral realizar-se-á preferencialmente na sede da administração da 
Companhia, quando houver de efetuar-se em outro local, os anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reunião. Capítulo IV. Administração. Seção I. Normas Gerais. Art. 
11. A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro. Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração dos Direto-
res da Companhia. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Assembleia Geral deliberar sobre a sua dis-
tribuição. Parágrafo Segundo. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se segui-
rem à sua eleição. Parágrafo Terceiro. Os membros da Diretoria da Companhia ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Seção II. Diretoria. Art. 12. 
A Diretoria será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor de Gestão de Re-
cursos de Terceiros, um Diretor Consultor de Valores Mobiliários e, os demais, Diretores sem designação específica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assem-
bleia Geral pelo prazo de 3 (três) anos, os quais poderão ser reeleitos. Os Diretores serão destituíveis, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral. Art. 13. Os 
membros da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos termos respectivos, lavrados em livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucesso-
res. Art. 14. O exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo, do titular, ou pelo término do mandato, se não houver recondução, observado o dis-
posto no artigo anterior. A renúncia torna-se eficaz em relação à Companhia, desde o momento em que esta tomar conhecimento, em Assembleia Geral, da comunicação 
escrita do renunciante. Art. 15. A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento temporário, ou ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será delibera-
da em Assembleia Geral. Art. 16. O exercício do cargo de Diretor independe da prestação de caução. Art. 17. A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-
-se, sempre que necessário, a critério do Diretor Presidente, a quem caberá presidir a reunião. Parágrafo Único. A reunião da Diretoria será instalada com a presença de Di-
retores que representem a maioria dos membros da Diretoria, dentre os quais deverá estar incluído o Diretor Presidente. Art. 18. Compete à Diretoria gerir a Companhia e 
exercer as atribuições que a Assembleia Geral lhe conferir para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e 
gestão dos negócios e atividades da Companhia, inclusive:(a) Conduzir a política geral e de administração da Companhia, conforme orientação da Assembleia Geral; (b) 
Executar e coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, zelando pela observância da lei e deste Estatuto Social da Companhia, assim como das delibera-
ções da Assembleia Geral; (c) Elaborar e submeter à Assembleia Geral o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício, acompanhados do relatório 
dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; (d) Elaborar os planos de negócios e orçamento da Companhia, 
anuais ou plurianuais, e submetê-los à Assembleia Geral; (e) Decidir sobre filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no país 
ou no exterior; (f) Representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (g) Contratar, 
transigir, contrair obrigações, renunciar, desistir, celebrar acordos, firmar compromissos, contrair empréstimos e financiamentos, alienar, adquirir, hipotecar, ou, de qualquer 
modo, onerar bens da Companhia, móveis, imóveis e outros direitos, respeitadas as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (h) Aceitar, sacar, endossar e 
avalizar documentos cambiais, duplicatas, cheques, notas promissórias e quaisquer outros títulos de créditos que impliquem responsabilidade para a sociedade, respeitadas 
as disposições e limitações previstas neste Estatuto Social; (i) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento; e (j) Exercer outras atribuições legais ou que 
lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral e/ou pelo presente Estatuto Social. Art. 19. A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em 
quaisquer atos ou negócios jurídicos, que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações para com terceiros serão obrigato-
riamente praticados: (i) Por 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; ou (ii) Por 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes específicos, devida-
mente constituído na forma do artigo 20 abaixo; ou (iii) Por 2 (dois) procuradores, com poderes específicos, agindo em conjunto, devidamente constituídos na forma do ar-
tigo 20 abaixo; ou (iv) Excepcionalmente, por 1 (um) procurador agindo isoladamente, devidamente constituído na forma do artigo 20 abaixo, desde que expressamente 
autorizado e para atividades específicas. Art. 20. As procurações em nome da Companhia serão exclusivamente outorgadas por 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto, e 
deverão especificar os poderes conferidos e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais (ad judicia) ou para representação em processos administrativos, 
não terão prazo superior a 1 (um) ano. Art. 21. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer dos Diretores ou 
procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios e/ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais e endossos ou quaisquer outras ga-
rantias em favor de terceiros. Capítulo V. Conselho Fiscal. Art. 22. A Companhia terá um Conselho Fiscal que só funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pe-
dido de acionistas que representem o quórum mínimo exigido por lei para solicitar a instalação do Conselho Fiscal. Parágrafo Único. As deliberações do Conselho Fiscal serão 
tomadas por maioria de votos. Art. 23. O Conselho Fiscal quando em funcionamento será composto de no mínimo 3 (três), e, no máximo 5 (cinco) membros, com igual nú-
mero de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, que lhes fixará a remuneração, obedecido o mínimo legal. Capítulo VI. Acordos de Acionistas. Art. 24. Os acordos de 
acionistas regulando direitos e obrigações entre acionistas da Companhia, na forma do artigo 118 da Lei nº 6404/76, serão, quando arquivados na sede da Companhia, estri-
tamente observados por esta última. Parágrafo Único. As obrigações e responsabilidades decorrentes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais 
acordos tenham sido devidamente registrados nos livros de registro da Companhia e nos certificados das ações, se emitidas. Capítulo VII. Resolução de Conflitos. Art. 25. A 
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que 
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto 
Social, nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, nas disposições da Lei nº 6.404/76 e demais normas aplicáveis à Companhia, perante a Câmara FGV de 
Conciliação e Arbitragem (“CFGV”) da Fundação Getúlio Vargas, nos termos de seu Regulamento de Arbitragem em vigor na presente data, caso não seja obtida solução 
amigável dentro do prazo de 30 (trinta) dias. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. Parágrafo Primeiro. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, 
qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas de urgência para 
proteção ou salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório, desde que previamente à instauração do Tribunal Arbitral, devendo, contudo, ser imediatamente informada 
à CFGV sobre a obtenção ou não do provimento judicial, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais 
os Acionistas elegem o Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo como único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
possa vir a ser. Após a constituição do Tribunal Arbitral, tais medidas deverão ser requeridas aos árbitros. Parágrafo Segundo. A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e 
vinculará os acionistas que se comprometem a cumpri-la espontaneamente. Parágrafo Terceiro. A sede da arbitragem será na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, sendo 
vedado aos árbitros julgar por equidade. Capítulo VIII. Exercício Social e Lucros. Art. 26. O exercício social coincide com o ano civil, terminando em 31 de dezembro. Art. 27. 
Ao término de cada exercício social serão levantados balanços patrimoniais, sendo facultado à Diretoria ou à Assembleia Geral determinar o levantamento de balanços em 
períodos menores, inclusive mensais. Art. 28. O lucro líquido do exercício, conforme determina o artigo 191 da Lei nº 6.404/76, apurado em cada balanço anual, terá, pela 
ordem, a seguinte destinação: a) Constituição da reserva legal; b) Constituição das reservas previstas nos artigos 195 e 197 da Lei nº 6.404/76, mediante deliberação da As-
sembleia Geral; e c) Pagamento de dividendos que, somados aos dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio que tenham sido declarados, assegurem aos 
acionistas, em cada exercício social, a título de dividendo mínimo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acrésci-
mo dos valores especificados nos incisos I, II e III do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Art. 29. O saldo do lucro líquido, verificado após as distribuições descritas no artigo 28 
acima, terá a destinação proposta pela Assembleia Geral, podendo ser integralmente destinado à Reserva de Lucros Estatutária, visando à manutenção de margem opera-
cional compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado. Pará-
grafo Único. Na hipótese de a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o capi-
tal próprio em montante superior ao dividendo mínimo obrigatório e/ou retenção de lucros nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o saldo do lucro líquido para fins de 
constituição da Reserva de Lucros Estatutária será determinado após a dedução integral dessas destinações. Art. 30. A Assembleia Geral poderá declarar e pagar dividendos 
intermediários aos acionistas, bem como distribuir lucros a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação em vigor. Art. 31. Os dividendos e/ou juros sobre 
o capital próprio declarados serão pagos nos prazos da lei e, se não forem reclamados dentro de 3 (três) anos contatos da publicação do ato que autorizou sua distribuição, 
prescreverão em favor da Companhia. Capítulo IX. Liquidação e Transformação. Art. 32. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo 
modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período da liquidação. Art. 33. A Companhia poderá 
transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral. Capítulo X. Disposições Gerais. Art. 34. No cumprimento de todas as 
disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos e condições contidos em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Art. 35. Os 
casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76. AUTENTICAÇÃO DA MESA: Roberto Teixeira 
Camargo - Presidente. Flavia Renó Stábile Costa - Secretária.

Inflação dos 
aluguéis 
acumula taxa de 
7,91% 

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou infla-
ção de 0,57% na segunda 
prévia de janeiro. A taxa é 
inferior aos 2,06% observa-
dos em dezembro de 2019, 
segundo dados divulgados 
hoje (21) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Com 
o resultado da segunda 
prévia de janeiro, o IGP-M 
acumula taxa inflação de 
7,91% em 12 meses.

Segundo a FGV,  a queda 
da taxa de dezembro para 
janeiro foi puxada pelos 
preços no atacado e no va-
rejo. A inflação do Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, re-
cuou de 2,85% na segunda 
prévia de dezembro para 
0,67% na segunda prévia de 
janeiro. A inflação do Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, caiu de 
0,74% em dezembro para 
0,45% em janeiro.

Por outro lado, o Índice 
Nacional de Custo da Cons-
trução teve taxa de inflação 
de 0,17% na segunda prévia 
de janeiro, taxa superior à 
registrada no mesmo perí-
odo em dezembro, quando 
não houve variação de 
preços (ABr).

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o 
desempenho das vendas no 
varejo em todo o Brasil, su-
biu 1,7% em 2019, de acordo 
com dados apurados pela Boa 
Vista. Já na avaliação mensal 
dessazonalizada, o indicador 
caiu 2,5% em dezembro. Em 
relação ao mesmo mês de 
2018, o varejo cresceu 0,8%.

Apesar do resultado nega-
tivo em dezembro, nota-se 
que as concessões de crédito 
com recursos livres aos con-
sumidores vêm mantendo o 
ritmo de crescimento, o que, 
somado ao nível controlado 
de preços e ao resgate dos 
recursos do FGTS, parecem 
suportar o crescimento in-

teranual do movimento do 
comércio nos últimos meses 
do ano, encerrando 2019 
com a terceira alta anual 
consecutiva.

O mercado de trabalho, 
contudo, ainda se recupera 
lentamente, e a renda cresce 
pouco, o que tem resultado 
em aumento do endividamen-
to e do comprometimento da 
renda, elevando-se, assim, o 
risco de algum aumento na 
inadimplência. De qualquer 
forma, ao menos a curto 
prazo, o cenário para o movi-
mento do comércio continua 
sendo de uma recuperação 
gradual que tende a se re-
petir ao longo de 2020 (AI/
Boa Vista). 

Proposta do deputado José 
Medeiros (Pode-MT), que 
tramita na Câmara, estabe-
lece que o auto de infração 
ambiental será instruído com 
fotografias e vídeos, exceto 
em caso de excepcionali-
dade comprovada, quando 
será acompanhado de relato 
circunstanciado do ocorrido. 
“Quando o agente público erra, 
muitas vezes o particular não 
tem como provar que não de-
veria ter sofrido a penalidade, 
porque não cometeu a infra-
ção”, critica o parlamentar.

Na avaliação de José Me-
deiros, a ausência de provas 
fotográficas ou filmadas tende 
a impedir a revisitação do fato. 
“Por outro lado, caso seja im-

possível a gravação de imagens 
e sons, ainda assim poderá 
ser lavrado o auto de infração 
ambiental com o cuidado de 
relatar as circunstâncias do 
fato e da conduta, para que seja 
possibilitada a ampla defesa e 
o contraditório”, observa.

O deputado lembra também 
que a exigência de fotografias 
e vídeos já está prevista no 
Decreto 6.514/08, que trata 
do processo administrativo 
federal para apuração des-
sas infrações ambientais. O 
projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; e de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

O melanoma ocular – 
câncer que atinge 
células produtoras de 

melanina, pigmento respon-
sável pela coloração da pele 
e dos olhos – é o câncer de 
olho mais comum em pesso-
as adultas, mas, geralmente, 
não apresenta sintomas e 
pode evoluir com gravidade, 
causando metástase, ou seja, 
espalhando a doença para 
outros órgãos do corpo.

“Os pacientes podem não 
apresentar nenhum sinal de 
que algo esteja errado, e o 
tumor ser percebido duran-
te o exame de rotina com o 
oftalmologista. Em outros 
casos, o melanoma pode 
causar alterações ou dificul-
dades visuais que fazem o 
paciente procurar uma ajuda 
médica que acaba resultando 
na descoberta da doença”, 
destaca a oncologista do 
Centro Paulista de Oncologia 
(CPO), Sheila Ferreira.

Segundo a médica, a cau-
sa do melanoma ocular é 
desconhecida, mas alguns 

Visita ao oftalmologista pode 
prevenir câncer nos olhos

Visitas frequentes ao oftalmologista e a realização de exames de rotina podem ajudar a prevenir um 
tipo de câncer raro: o que atinge os olhos

O melanoma ocular não apresenta 
sintomas e pode evoluir com gravidade.
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a parte branca do olho) e 
palpebral.

“Por isso, o uso de óculos 
escuros pode contribuir para 
a prevenção da doença nessas 
regiões do olho. Usar chapéus 
de aba larga e bonés também 
pode resguardar os olhos dos 
raios ultravioletas”, ressalta a 
médica. Quando diagnostica-
do tardiamente, o melanoma 
ocular pode se espalhar para 
outros órgãos, sendo o fígado 
o órgão mais acometido, se-
gundo a especialista. 

Nestes casos, os tratamen-
tos podem incluir cirurgia da 
metástase, embolização da 
lesão (injeção de substâncias 
no intuito de bloquear ou 
diminuir o fluxo de sangue 
para as células cancerí-
genas), quimioterapia, ou 
imunoterapia. A médica 
ressalta que a doença não se 
desenvolve apenas em quem 
apresenta fatores de risco, 
o que torna fundamental 
visitas frequentes a um of-
talmologista (ABr).

fatores de risco para o de-
senvolvimento da doença já 
foram identificados. A inci-
dência da doença aumenta 
com o envelhecimento e 
ocorre mais em homens, 
assim como em pessoas com 
pele clara, cabelos claros e 
olhos claros. Portadores da 
síndrome do nevo displá-
sico (múltiplas pintas pelo 
corpo) também têm risco 
aumentado de apresentar 

o melanoma, assim como 
quem tem diferentes tipos 
de sinais no olho ou na pele.

De acordo com a espe-
cialista, fatores ambientais 
parecem não ter relação com 
o melanoma ocular e sua 
associação com exposição 
solar é incerta. A radiação 
ultravioleta, no entanto, 
parece predispor a outro 
tipo de câncer, o melanoma 
de conjuntiva (membrana 

Movimento do Comércio fechou 
2019 com crescimento de 1,7% 

Provas fotográficas no auto de 
infração ambiental
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