
O novo regime 
de resoluções de 

instituições financeiras

O mundo de hoje 
é conectado pela 
tecnologia, mas o 
direito brasileiro é 
insuficiente para 
lidar com novos 
desafios

Sob vários aspectos, 
o direito brasileiro 
encontra-se em clara 

“path dependence”, em que 
decisões tomadas hoje são 
fruto de outras do passado. 
Exemplo claro disso é a 
legislação que lida com a 
intervenção e a liquidação 
de instituições financeiras. 
Instituições financeiras são 
agentes econômicos que 
vivem de gerenciar risco. 
Estão sempre alavancadas, 
pois, além de trabalhar com 
um pouco de capital próprio, 
usam muito o de terceiros. 

Muito comumente, tomam 
recursos no curto prazo 
para emprestar no longo. 
Tal gerenciamento não é 
fácil e, mesmo em caso de 
pequenos erros estratégicos, 
a derrocada pode ser inevi-
tável. Além disso, os bancos 
trabalham com dinheiro de 
muita gente. São entes cujo 
desmantelamento pode, ao 
menos em tese, colocar em 
risco muitos outros agentes 
econômicos. É o chamado 
“risco sistêmico”.

Por isso, merecem atenção 
especial do legislador e fo-
ram criados regimes legais e 
regulatórios específicos para 
tentar lidar com problemas 
que as instituições financei-
ras podem passar. Especial-
mente no que diz respeito 
aos regimes de intervenção, 
administração especial tem-
porária e liquidação, estamos 
presos à path dependence. 
Institutos jurídicos editados 
há várias décadas não mais 
atendem às necessidades de 
um mercado financeiro cada 
vez mais moderno. 

O atual regime, que deveria 
permitir salvar as institui-
ções financeiras viáveis e 
liquidar rapidamente as invi-
áveis, não é capaz de cumprir 
adequadamente as funções 
para as quais foi criado. Para 
dizer a verdade, nunca foi. 
Instituições financeiras em 
crise, mas viáveis, raramente 
são salvas. As que merecem 
ser liquidadas entram em 
verdadeiro limbo jurídico e 
lá permanecem por déca-
das, inclusive prejudicando 
severamente depositantes 
e investidores, que são 
justamente as pessoas que 
investiram e acreditaram na 
viabilidade da empresa como 
um todo. 

Por questão de eficiência, 
bancos deveriam ser sempre 
liquidados extrajudicialmen-
te, mas a jurisprudência já 
se consolidou no sentido 
de que podem ter a falência 
judicialmente decretada. Por 
conta de todos os problemas 
vistos e como maneira de 
mitigar a path dependence, 
foi proposto o projeto de 
Lei Complementar PLP nº 
281/2019, que, se aprovado, 
alinhará o Brasil aos demais 
países do G-20 e aos mo-
dernos padrões de regimes 
de resolução de instituições 
financeiras. 

O referido projeto de lei 
embasa-se nos “Atributos-
-Chave de Regimes Efetivos 
de Resolução de Instituições 
Financeiras”, que estabele-
cem doze princípios a serem 
observados, com o intuito 
de preservar a estabilida-

de e evitar sobressaltos à 
economia “real” em caso de 
crises bancárias. A principal 
ideia que embasa o regime 
proposto é que recursos 
públicos somente deveriam 
ser utilizados na tentativa de 
socorrer instituições finan-
ceiras após tentativas terem 
sido feitas à exaustão com 
dinheiro privado. Ademais, 
a celeridade na resolução 
dos referidos agentes eco-
nômicos também se torna 
aspectos primordial. 

O projeto de lei é bem 
elaborado. Tem mais de 150 
artigos e abraça modernos 
princípios da resolução de 
instituições financeiras em 
crise. Notadamente, podem 
ser citados: (1) cria regime 
unificado para (a) bancos e 
instituições assemelhadas; 
(2) entidades operadoras de 
infraestrutura do mercado 
financeiro; (3) entidades 
administradoras de bolsas 
de valores e dos mercados 
de balcão organizados; (4) 
sociedades seguradoras e 
assemelhadas; e (5) pessoas 
jurídicas que mantenham 
“vínculo de interesse” com 
outras pessoas jurídicas su-
jeitos ao novo regime. 

Serão consideradas “Auto-
ridades de Resolução” com 
amplos poderes para decidir 
aplicar um dos dois regimes 
previstos (de “estabilização” 
ou de “liquidação compulsó-
ria”), além do Banco Central 
do Brasil, a Comissão de 
Valores Mobiliários e a Su-
perintendência de Seguros 
Privados, dentro de suas 
respectivas áreas atuação. 
De acordo com o projeto, o 
regime de “estabilização” - 
que permitirá a manutenção 
da atividades, mesmo que 
de maneira parcial - será 
mais adequado em casos 
de risco sistêmico, em que 
exista grande ameaça para a 
economia como um todo em 
caso de paralização imediata 
das atividades da instituição 
em crise.

 Já o regime de “liquidação” 
- que levará ao encerramento 
das atividades - deverá ser 
adotado quando não se cons-
tatar a existência de risco sis-
têmico. Um outro importante 
paradigma a ser alterado 
diz respeito à responsabili-
zação dos administradores 
de instituições financeiras. 
Com base no artigo 40 da 
Lei nº 6.024/74, os referidos 
administradores são solida-
riamente responsáveis pelo 
passivo a descoberto das 
instituições financeiras que 
administraram (limitado ao 
período em que mantiveram 
tal posição). 

O novo regime prevê a 
responsabilização somente 
nos caso de exercerem seus 
poderes e atribuições com 
violação de norma legal, 
regulamentar, estatutária, 
bem como em caso de cul-
pa ou dolo no exercício 
das funções. O regime de 
responsabilidade solidária 
de controladores não será 
alterado na nova lei. 

O novo regime será muito 
importante para que se que-
bre a path dependence e o 
Brasil tenha um regime mais 
eficiente para intervenção 
e liquidação de instituições 
financeiras e assemelhadas, 
colocando o país no rumo 
de outros países com legis-
lações mais avançadas. 

(*) - Mestre em Direito pela 
Universiteit Leiden e pela Columbia 
Law School, professor do CEU Law 

School, da FAAP e do Insper, é sócio 
de Godke Advogados.  

Marcelo Godke (*)
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Além Mar Comercial e Industrial S/A
CNPJ nº 60.833.092/0001-12 - NIRE 35.300.010.299

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em  20/02/2020
Data e Hora: 20/02/2020, às 10hs. Local: Avenida  Senador  Queirós, 96,  5º andar, salas 501 a 515, Capital-SP. Pre-
sença: Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente - Cristina Paula Marky Sobral; Secre-
tário - Luiz Alberto Whitaker Sobral. Ordem do Dia e Deliberações: a) o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019, publicado no “DOESP” e no “Jornal Empresas e Negócios”, ambos 
no dia 19/02/2020. b) A destinação do prejuízo do exercício no valor de R$ 328.552,44 para a conta de Reserva de Lu-
cros. c) Foram reeleitos: para Diretor Superintendente, Luiz Alberto Whitaker Sobral, CPF 882.577.628-49 e, para Diretor 
Técnico, Marton Spitz, CPF 194.114.808-53, o qual permanece como o Responsável Técnico da empresa, com mandato 
de 23/03/2020 a 22/03/2023. Findo o mandato, os Diretores continuarão em seus cargos até a Eleição da nova Direto-
ria pela Assembléia Geral. O cargo de Diretor Financeiro-Administrativo permanece vago. Encerramento: Nada mais, a 
ata que lida e achada conforme foi por todos assinada. Assinaturas: Cristina Paula Marky Sobral - Presidente; Luiz Al-
berto Whitaker SobraL - Secretário. JUCESP n° 134.755/20-0 em 11/03/2020, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a se realizar no dia 16.04.2020, às 10 horas, na 
Rua Candido Portinari, 1367 Sala 04, Vila Piaui -São Paulo SP, A Fim de Deliberar Sobre a Seguinte ordem 
do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; b) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a 
disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 referen-
tes ao exercício social passado. São Paulo, 14/03/2020. Ricardo Valtner - Diretor Presidente. (13,14 e 15)

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ADMINISTRADORES
DE SERVIÇOS DO LAR - COOTRAAD

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
A Presidente da Cooperativa de Trabalho de Administradores de Serviços do Lar - COOTRAAD,
convoca os sócios cooperados em dia com suas obrigações, para a Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se na Av. Prof. Alfonso Bovero 153, Sumaré, São Paulo - SP, no dia 30/03/2020 (trinta de março
de 2020), em primeira convocação às 10h00 horas, com a presença de no mínimo 2/3 dos seus
cooperados; ou em segunda convocação às 11h00 horas, com ao menos metade mais um dos seus
cooperados ou, em terceira convocação às 12h00 horas com no mínimo 20% do total de cooperados, para
deliberarem a seguinte ordem do dia: I - Prestação de contas da Diretoria e Balanço de 2019; II -
Destinação das sobras ou rateio de prejuízos do exercício; III - Eleição para recomposição da Diretoria;
IV - Eleição  do Conselho Fiscal; V - Fixação dos honorários ou verbas de representação para a Diretoria
e cédula de presença para o Conselho Fiscal; VI - Faixas de retirada ou repasse de produção dos
sócios cooperados; VII - Revisão ou ratificação da taxa de administração. Para fins de quórum o número
de associados em condições de votar até esta data é de 26 (vinte e seis). São Paulo, 12 de março de 2020

Teresa Cristina Mendes Carneiro - Presidente

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Biogás Energia Ambiental S.A., nos termos do Artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76, convocados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, na sede 
da sociedade, sito na Rua Mogeiro, 1580 (parte), Vila Perus, CEP 05206-240, no dia 26 de março de 
2020, às 10:00h., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (A) Alterar o Artigo 14 do Estatuto 
Social, para aumentar de 2 (dois) anos para 3 (três) anos o prazo dos mandatos dos Membros do 
Conselho de Administração; (B) estender e prorrogar, em razão da deliberação constante do letra 
(A) desta ordem do dia, o mandato dos atuais conselheiros até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, 
ratificando a eleição dos mesmos ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2018; 
(C) Ratificar a deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 
2018, às 9:00 horas, cuja ordem do dia teve por objeto: (1) aprovar a retificação do item (2) da ordem 
do dia da Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2009 - alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social - onde constou o número equivocado do total de ações emitidas pela Companhia, 
cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 129.445/10-1, 
por despacho de 19 de abril de 2010; (2) aprovar e ratificar as demais deliberações tomadas na ata 
retificada na forma do item (1) da ordem do dia da referida Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 30 de dezembro de 2009; e (3) aprovar o cancelamento de 2.139.062 (dois milhões, cento e trinta e 
nove mil, e sessenta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia, sem valor nominal, as quais 
se encontram em tesouraria e foram adquiridas da ex-acionista Ecair Brazil BV, sem a necessidade 
de redução do capital social da Companhia; (4) aprovar o aumento de capital social da Companhia 
no valor de R$ 118.802.894,44 (cento e dezoito milhões, oitocentos e dois mil, oitocentos e noventa 
e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mediante a conversão e aproveitamento dos créditos 
de adiantamentos para futuros aumentos de capital, valor este devidamente registrado nos livros 
contábeis da Companhia e constante do balanço intermediário da Companhia de 30 de outubro de 
2018; (5) aprovar, nos termos do caput do artigo 173, combinado com o caput do artigo 174, ambos 
da Lei nº 6.404/76, a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção de parte dos 
Prejuízos Acumulados, como medida saneadora do balanço patrimonial da Companhia, no valor 
de R$ 71.013.336,00 (setenta e um milhões, treze mil, trezentos e trinta e seis reais), mediante 
cancelamento das ações ordinárias de emissão de Companhia, sem valor nominal; (6) aprovar 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do Aumento do 
Capital Social; e (7) Assuntos do Interesse Geral; e (D) Ratificar as deliberações da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, cuja ordem do dia teve por 
objeto: (1) aprovar aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 19.128.915,00 (dezenove 
milhões, cento e vinte e oito mil, novecentos e quinze reais), mediante a conversão dos aportes, 
feitas pela acionista Arcadis Logos Energia S.A., com a emissão de ações preferenciais, a quais 
darão direito a preferência no reembolso de capital, sem Premium, mas não terão direito de voto, 
as quais se poderão ser convertidas em ordinárias, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia 
Geral; (2) aprovar alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital da 
Companhia e da emissão de ações preferenciais, as quais darão direito a preferência no reembolso 
do capital, sem Premium, mas não terão direito de voto, contudo poderão ser convertidas em 
ordinárias, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral; e (3) Assuntos do Interesse Geral; e 
(E) Assuntos do Interesse Geral.

São Paulo, 12 de março de 2020

Biogás Energia Ambiental S.A.

Carlos Augusto Blois Pera 
Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. 
nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 08.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 08 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 13 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Lucio Brazil Real Estate S.A.
CNPJ 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração.
Data, Horário, Local: 12.11.2019, às 16h, na sede social, Rua do Rocio, 350 - 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg. Secretário: Wilson Pinto Rodrigues. Deliberações 
Aprovadas: A reeleição dos membros da Diretoria, pelo prazo de 01 ano: Diretor Presidente: Firmino Matias Lucio 
Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 6.167.177 SSP/SP, CPF 086.909.968-00, e para Diretor: Wilson Pinto 
Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG 6.531.873 SSP/SP, CPF 052.425.568-70, ambos com endereço comercial 
em São Paulo/SP, os quais serão revestidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, declarando não estarem 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 12.11.2019. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente; Wilson Pinto Rodrigues - Secretário. Conselheiros: Rafael 
Novellino; Sandra Esthy Attié Petzenbaum; Miguel Maia Mickelberg; Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça; Firmino Matias Lucio 
Júnior; Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 121.758/20-5 em 02.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 08.11.2019
Data, Hora, Local: 08.11.2019, às 15 horas, sede social, Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Deliberações 
Aprovadas: Reeleitos o Conselho de Administração, pelo prazo de 02 anos: Rafael Novellino, brasileiro, casado, economista, 
RG 2.455.760-2 SSP/SP, CPF 021.174.018-72; Miguel Maia Mickelberg, brasileiro, casado, economista, RG 62.680.742-6 
SSP/SP, CPF 006.105.080-67; Sandra Esthy Attié Petzenbaum, brasileira, casada, analista de sistemas, RG 17.015.805 SSP/
SP, CPF 132.903.268-37; Firmino Matias Lucio Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 6.167.177 SSP/SP, CPF 
086.909.968-00; Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG 6.531.873 SSP/SP, CPF 052.425.568-70; e 
Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça, engenheiro civil, casado, RG 8.714.971 SSP/SP, CPF 036.767.168-92, todos residentes 
em São Paulo, os quais serão revestidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, declarando não estarem incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Nada mais. Acionistas: Cyrela Brazil 
Realty S.A. Empreendimentos e Participações: Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Procuradora, 
Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. Wilson Pinto Rodrigues - Administrador, Conselheiros eleitos: Rafael Novelino, 
Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Firmino Matias Lucio Junior, Wilson Pinto Rodrigues, Luiz Alberto 
Matias Lucio Mendonça. JUCESP 121.757/20-1 em 02.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Daniel Grudzinski (*)  

Uma tempestade de desafios diários embaça o olhar 
de quem se propõe a arriscar viver as incertezas de 
empreender. É neste ambiente que franquias, com 

processos consolidados e testados, equipe de apoio quali-
ficada e uma marca relevante, se apresentam como portos 
seguros. E 2020 será um ano pulsante para este tipo de 
negócio no Brasil. 

O crescimento das franquias é uma constante no País. 
Atualmente, são quase 3 mil marcas com este modelo 
de expansão, de acordo com informações da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF). Só no terceiro trimestre 
de 2019, o faturamento destas empresas foi de R$182,6 
bilhões, uma alta de 6,9% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. 

O segmento venceu os desafios econômicos apoiado nas 
áreas de Casa & Construção, Eletrônicos e Comunicação, 
que apresentaram números expressivos. Em 2020, o pro-
gresso deve continuar intenso e impulsionado por atividades 
B2C, que surfam uma onda positiva e lucrativa há tempos. 
O crescimento esperado para o setor de beleza e bem estar 
é de 1% e o de varejo deve chegar a quase 7%. 

Além de ser otimista, é fundamental prestar atenção a este 
promissor horizonte de oportunidades. A previsão para o 

O que esperar 
das franquias neste ano?

Tornar-se bem sucedido financeiramente é uma meta nada cristalina

mercado de franquias é de uma alta de 8% no faturamento 
e de 6% no número de unidades e empregos gerados, ainda 
segundo estimativa da ABF. Enquanto os reflexos da crise 
ainda cobram severamente outros setores da economia, 
quem atua em sistemas de em sistemas de franchising terá 
uma vida de maiores resultados líquidos em 2020. Todos que 
trabalham no meio continuarão em ascensão. Entretanto, 
algumas áreas poderão ganhar um destaque ainda maior. 
Com a dificuldade de manutenção das relações de trabalho 
no mercado técnico, serviços como o de Marketing Digital 
tendem a continuar crescendo. A reação deve-se à baixa 
barreira de entrada e a oportunidade para que profissionais 
de carreira possam empreender, além de poderem adotar 
o acessível modelo Home Office. 

Dito isto, é fundamental entender que franquia não é 
produto. Este tipo de negócio não deve se focar no cresci-
mento puro e simples. Ainda que a expansão esperada seja 
positiva, caso da V4 Company, onde prevemos superar os 
12,5% de crescimento ao mês registrados em 2019, o cerne 
da companhia tem que ser outro: consolidação. 

(*) - É sócio da V4 Company (www.v4company.com).
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Alexandre Martins (*)

Entra ano, sai ano, um dos principais 
desafios das organizações e seus líde-
res segue sendo a gestão de pessoas. 

Por que será que um tema tão antigo 
ainda é um problema tão atual?

Não faltam teorias, técnicas e cursos 
que procurem endereçar o assunto e 
que nos ensinam as “melhores práti-
cas” para uma boa gestão de pessoas, 
tais como a construção de confiança, 
o feedback, o uso da diversidade, etc.

Por outro lado, as organizações re-
latam que tais práticas nem sempre 
estão presentes no dia a dia. É fato 
que seguimos acelerando profissionais 
a novas posições de liderança e os 
colocando frente à curva de aprendi-
zado. E os que ascendem a colocações 
mais seniores talvez esperem que seu 
grupo de líderes seja mais autônomo e, 

por decorrência, não dediquem tanto 
tempo a elas. 

Potencializando a questão, temos 
a nova velocidade do mundo e a exi-
gência crescente sobre a liderança de 
múltiplos desafios complexos, tornan-
do assim o tempo disponível cada vez 
mais escasso. Na minha visão, por trás 
desse desafio há uma questão funda-
mental: uma boa gestão de pessoas 
requer que a liderança adote um olhar 
isento e curioso sobre os outros para 
conhecer seus talentos e motivações. 

E ao mesmo tempo que adentre a 
zona de vulnerabilidade para realizar 
as conversas difíceis, porém funda-
mentais, o líder se coloque aberto a ou-
vir outros pontos de vista e a aprender 
como pode melhorar através do time. 
Enfim, estamos falando de habilidades 
que requerem de nós deixar o ego 

um pouco de lado, investir no nosso 
desenvolvimento vertical a partir 
do autoconhecimento e um nível de 
consciência mais elevado, bem como 
coragem para praticar novos padrões 
de comportamento.

Costumo dizer que há um convite 
se você deseja virar um líder melhor: 
esteja preparado para se tornar an-
tes um melhor ser humano. E esse 
convite vem se tornando urgente, já 
que o nosso sucesso hoje passa por 
inovação, transformação, engajamen-
to, agilidade, colaboração, etc. Temas 
que colocam a boa gestão de pessoas 
no centro da questão.

E você? Como vem cuidando do 
seu desenvolvimento enquanto líder 
de pessoas?

(*) É Diretor de Desenvolvimento de Talentos da 
Consultoria LHH.

Por que a gestão de pessoas 
ainda é um desafio?

Agropecuária Santa Therezinha do Menino Jesus Ltda
CNPJ/MF nº 20.801.879/0001-88 - NIRE nº 35.228.568.012

Redução de Capital
Agropecuária Santa Therezinha do Menino Jesus Ltda, com sede na Estrada Velha do DER Itirapina 
a Rio Claro, Km 05, s/n, Itirapina, SP, CEP 13530-000, CNPJ/MF nº 20.801.879/0001-88, com seu con-
trato social devidamente registrado na JUCESP nº 35.228.568.012 em 08.08.14, vem a público divulgar 
a redução do capital social da Sociedade de R$ 807.010,00 passará a ser de R$ 24.210,00, dividido em 
24.210 cotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. SP, 25/12/2019. Sócios: Daniela Procopio de Vas-
concellos; Francisco de Paula Bernardes Junior; Pilar Maria Thereza Procopio de Carvalho Guillon Liotti.
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