
A melhor maneira de 
vencer uma crise, é 

aprender a se adaptar

Após muitas 
conversas, leituras 
e reflexões, notei 
que os impactos da 
adaptação tecnológica 
foram sentidos em 
diversos setores

Porém, cada um pre-
cisou lidar de formas 
diferentes com essas 

mudanças. O agronegócio 
provavelmente sentiu me-
nos as consequências do 
que os bancos e serviços de 
telecomunicações. E todos 
os setores onde a tecnolo-
gia já faz parte do negócio, 
tiveram que se reinventar 
completamente. E para 
atender a essas demandas, 
as empresas precisaram 
investir em uma boa infra-
estrutura de facilities. 

Dessa forma, com um 
ou mais data centers, foi 
possível manter o negócio 
em funcionamento inin-
terrupto. Entendo que se 
um serviço essencial ficar 
parado por horas, devido a 
uma falha no sistema, isso 
pode significar perdas de 
faturamento na casa dos 
milhões. Um backup de 
armazenamento de dados 
resolveria isso em poucos 
segundos, evitando que as 
operações ficassem fora 
do ar, ou, inclusive, que 
ocorressem sequestros de 
dados. 

Uma pesquisa produzida 
pela Trend Micro, revelou 
que o Brasil é o segundo 
país que mais sofre com 
sequestro de dados, com 
10,64% dos casos globais 
e mais de 694 milhões de 
ameaças de e-mail. É uma 
preocupação diária, afinal, 
o banco de dados é o cofre 
de informações de uma em-
presa. Com tantos ataques, 
as companhias entenderam 
que a infraestrutura de tec-
nologia é indispensável, mas 
enfrentam muitos desafios 
para conseguir chegar a um 
equilíbrio, já que muitas 
vezes as empresas possuem 
diversos periféricos para 
fazer a intercomunicação 
das operações. 

Lidar com as diversas 
opções de infraestrutura 
de storage gera uma certa 
complexidade. Nesse caso, 
é necessário ter uma equipe 
qualificada e treinada com 
todos os requisitos de gover-
nança para apontar e cor-
rigir falhas. Esse equilíbrio 
deve permear entre a cloud 
e o data center. Lembro que 
anos atrás, quando a cloud 
foi vista com mais atenção, 
as empresas quiseram mi-
grar 100% para a nuvem, e 
ao longo do tempo viram que 
essa não era exatamente 
uma boa ideia. 

A latência, por exemplo, 
faz toda a diferença quando 
a empresa depende de um 
link robusto para atender 
a grandes distâncias. É ne-
cessário repensar a infraes-
trutura, porque não se trata 
somente de ter tudo dentro 
de casa, ou tudo na nuvem. 
Outro estudo interessante 
que li foi do Gartner, apon-

tando que até 2025, 90% das 
empresas terão um arquite-
to de soluções totalmente 
dedicado à automatização 
avançada da gestão, contra 
menos de 20% hoje. 

Percebo que a grande 
chave para extrair a melhor 
informação desses ativos 
corporativos que são os 
dados, está no equilíbrio 
entre a exploração dessas 
informações com as ferra-
mentas adequadas, a dispo-
nibilidade, o armazenamen-
to correto com garantia de 
segurança e governança, e 
finalmente, o acesso a esses 
dados a qualquer momento. 

Alguns setores dependem 
o tempo todo da disponibi-
lidade dos dados, como o 
setor aéreo e de aluguel de 
carros, por exemplo. Em-
presas desse nicho estudam 
dia e noite o comportamen-
to do mercado para saber 
qual é o melhor momento 
para lançar um novo serviço 
ou fazer uma promoção. 
Para eles, a infraestrutura 
precisa ser adequada para 
responder a essa enorme 
demanda por dados. 

A área da saúde é outro 
exemplo de setor que tra-
balha permanentemente 
com o recebimento, manu-
seamento e armazenamento 
de dados. Atualmente pos-
suem todos os dados online 
e digitalizados, e os KPIs são 
analisados constantemente 
para que sejam adotadas 
estratégias mais eficazes. 
Além de toda essa preocu-
pação com a disponibilidade 
dos dados, outro ponto de 
atenção é a LGPD, que 
entrará em vigor somente 
em 2021, mas já precisa 
ter efetividade a partir de 
agora. 

O Comitê Central de 
Governança de Dados do 
Governo lançou o Guia de 
Boas Práticas (LGPD), a fim 
de promover a transforma-
ção cultural para adequação 
à lei. Essa transformação 
visa considerar e promover 
o respeito à privacidade 
de dados pessoais desde 
a concepção do serviço ou 
produto até a execução, por 
meio de ações de conscien-
tização. 

É necessário ter atenção 
e preparo quando o assunto 
envolve dados pessoais. O 
mundo digital precisa de 
mais transparência. Por 
isso, as empresas devem 
mapear e identificar onde 
todos esses dados estão, 
para poder garantir ao 
usuário que eles estão bem 
guardados. O primeiro 
passo está em repensar os 
processos, começando por 
quais são os canais de co-
municação usados e como 
a empresa se relaciona com 
o cliente. 

Com essas informações é 
possível montar um diagra-
ma com todos os passos, e 
mapear as brechas de se-
gurança que possam existir 
dentro do processo ou da 
empresa, seja ela pública 
ou privada. 

(*) - É diretor de vendas na Hitachi 
Vantara (www.hitachivantara.com). 

Felipe Paoletti (*)
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0089641-29.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira Biol 
cati, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jung Industrial Ltda. EPP, CNPJ Nº 12.934.353/0001-48 
que Atlântica Equipamentos e Peças Ltda alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pag. do valor de R$ 6.845,87 (Atualizado 20/02/2020). Nos termos do art 
513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixa 
do no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias, e ciente(s) de que, nos termos da 
decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o 
valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 
523 e Parágrafos do Código de Processo Civil). Não havendo resposta, será nomeado curador 
especial em favor da ré. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Citação Prazo 20 dias Proc. 1015909-85.2016.8.26.0590. O Dr. Fernando Eduardo Diegues Diniz, 
Juiz de direito da 4ªVC do Foro de São Vicente/SP, Faz Saber a Anderson Godoy da Silva, CPF/MF 
Nº: 249.358.178-44 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 33.598,02, 
Referente a fatura de nº 228156320, com vencimento em 15/04/2016, e Fatura de nº 231906952, 
com vencimento em 16/05/2016, vencidas e não pagas. devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Intimação-Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005268-77.2020.8.26.0602 O(A)MM. Juiz(a)de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). José Elias Themer, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o)Olivio Martins de Lara, Brasileiro, Divorciado, Empresário, RG 16879437, CPF 106 . 
030.868-10, com endereço à Rua Jose Paccos, 585, Jardim SP, CEP 18051-500, Sorocaba-SP que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º,IV do CPC, foi determi nada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o valor de R$ 20.006,61, 
sob pena de prosseguimento, imposição de multa de 10% e também de honorários de advogado de 
10%. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15  dias útei s para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0012506- 04. 2020.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão 
Medina, Juiz de Direito da 9ºVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Antonio Carlos Suplicy RG Nº 
3.500.216-5, CPF Nº 236.551.0008-68, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 40.135,78, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art. 523, §1º, 
CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0022433-91. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 17ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Carlos Gomes Martins, RG Nº 14163506, CPF/MF Nº 040.222.468-04, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 66.303,03, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (Art. 523, §1º, 
CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Não sendo contestada a ação, 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. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1017206-79. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira 
Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao réu Jose Reinaldo Jordão Segura, RG Nº 7.619.106-0, 
CPF/MF Nº 691.865.298-20 e a corré Valeriana Soares Segura, RG Nº 4.973.594-9, CPF/MF Nº 
303.635.948-68 que RVM Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de ação é 
declaratória de revogação de negócio jurídico no valor de R$ 4.859,72. referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 11,12,26 e 27, da Quadra AH, do Loteamento Terras de 
Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII). Estando os réus 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001624-76. 2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Maria Martins Teixeira, brasileira, separada, aposentada, RG Nº 8458681, 
CPF/MF Nº 698.602.038-49, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 1.657,55, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
22, da Quadra AI, do Loteamento Santa Cristina - VI (atualmente denominado Riviera de STA. 
Cristina XIII Setor IATE). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000680-26. 2018.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a). Eliza Amélia Maia Santos, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Sérgio Luiz da Silva, Brasileiro, com endereço à Avenida Cinderela, 615, 
Jardim Gurilandia, CEP 12071-500, Taubaté - SP, que lhe foi deferida a penhora sobre os direitos 
que o devedor José Juvenal da Silva detém sobre o imóvel lote 8, da quadra DD, do Loteamento 
Thermas de Santa Bárbara, Gleba II, na ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi determinada a sua Intimação, 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 Impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1039490-50. 2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de José Roberto Nicolichi, CPF 657.101.508-00, na 
pessoa de seu representante Wagner Iancowich Nicolich, CPF 224.654.228-63, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, 
objetivando o pagamento das despesas relativas ao tratamento médico hospitalar despendido à 
paciente encontram-se representadas pela Nota Fiscal nº 268043, emitida em 12/01/2016, no valor 
de R$ 577,71 e Nota Fiscal nº 270195, emitida em 20/01/2016, no valor de R$ 2.272,42. Dá-se á 
causa o valor R$ 2.995,22 (04/08/2016). 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, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, 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. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0010 244-92.2009.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Rafael Rauch, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Jose Alberto Mendes Fidalgo, brasileiro, RG 44671854, CPF 817.803.628-
20, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Uniao Social Camiliana, alegando em 
síntese: referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não 
foi cumprido, no valor de R$ 6.712,28 devidamente atualizado e, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa. 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 (art. 702 do NCPC), que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a importância demandada, ou ofereça embargos monitórios. Fica o réu 
advertido de que, se pago o valor, ficará isento de custas processuais; se não oferecidos os 
embargos, caso em que será nomeado curador especial, ou rejeitados os embargos, constituir-se-
á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao 
disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Quase chegando à marca 
dos três meses de quaren-
tena, o Brasil vislumbra uma 
possível flexibilização. A vida 
durante o lockdown alterou 
coisas que considerávamos 
garantidas e fundamental-
mente afetando nossos valo-
res e comportamentos. Ainda 
assim, a maioria das marcas 
está se comunicando de forma 
homogênea.

“As marcas precisam en-
tender essa nova realidade 
e precisam ‘consertar’ seu 
ponto de vista dentro dela 
para poderem ser ouvidas”, 
afirma Luis Bosisio, diretor de 
atendimento e planejamento 
e responsável pela área de 
Brand da Kantar Brasil. Para 
entender esse novo cenário 
e as tensões identificadas, a 
Kantar explorou o isolamen-
to e a criatividade usando a 
EVA, plataforma de análise 
de imagem nas redes sociais, 
e especialistas em insights 
culturais:
	 •	Foi	analisada	uma	amostra	

de mais de 20 mil posts no 
Instagram;

	 •	Eles	foram	reunidos	pela	
tecnologia de reconhe-
cimento de imagem da 
EVA para revelar grandes 
códigos e temas sobre o 
tópico;

	 •	Esses	temas	foram	anali-
sados para entender como 
eles refletem as tensões 
humanas e o que isso 
significa para as marcas.

Tensão 1
Produtividade vs. Bem

-estar - As pessoas foram 
forçadas a rever os significa-
dos de sucesso e progresso 
e a buscar realizações de 
outras formas. Com isso, as 
marcas têm a oportunidade 
de “recalibrar” o conceito de 

sucesso e oferecer produtos 
e serviços de acordo.

Tensão 2
Comunidade vs. Desi-

gualdade - Na mídia, vimos 
muitos conteúdos sobre a 
crise unindo as pessoas e 
fortalecendo as comunidades. 
Mas a realidade da COVID-19 
é brutal e evidencia as de-
sigualdades gritantes entre 
diferentes grupos da nossa so-
ciedade. A oportunidade está 
em enfrentar essas divisões, 
se posicionar e assumir um 
papel relevante em relação à 
responsabilidade social.

Tensão 3
Introversão vs. Extro-

versão - A quarentena evi-
denciou os comportamentos 
desses dois grupos. Enquanto 
os introvertidos investiram 
mais em atividades como de-
senho, leitura ou meditação, 
os extrovertidos buscaram 
novas formas criativas de so-
cializar e ganhar energia por 
meio de interações virtuais. 
Com isso, as marcas preci-
sam planejar uma estratégia 
de marketing e mídia para 
alcançar os diferentes perfis 
e pensar em produtos e ser-
viços que possam ser mais 
adaptáveis.

O entendimento dessas 
tensões permite que as mar-
cas lidem com essas novas 
necessidades enquanto con-
tinuam fiéis ao propósito 
central delas. “Posicione-se.  
As pessoas esperam que as 
marcas ajudem se puderem, 
comportem-se de forma res-
ponsável e ofereçam novos 
produtos/serviços relevantes 
para essas grandes mudan-
ças”,	 diz	 Bosisio.	 Fonte	 e	
mais informações:(https://
br.kantar.com/).

As marcas precisam entender essa nova realidade 
para poderem ser ouvidas.

noticiasenegocios.com/reprodução

Não é apenas o colabo-
rador e o home office 
que provavelmente 

se beneficiarão da nova per-
cepção, principalmente por 
parte parte do empresariado, 
de que é possível trabalhar 
de casa sim. Muda, também 
neste momento, a forma de 
consumo e como as empresas 
estão fazendo para chegar até 
os clientes que, por ora, estão 
dentro de casa. 

As medidas de isolamento 
aceleraram um processo que 
já vinha acontecendo, mas 
que, aqui no Brasil, dava 
ainda seus primeiros passos. 

O marketing colaborativo, 
ou marketing 4.0, como o 
próprio nome sugere, se dá 
pela propagação do conte-
údo por meio da colabora-
ção dos indivíduos. Neste 
processo, a empresa cria a 
ação com seu público-alvo 
e os próprios consumidores 
ajudam a espalhar as infor-
mações. Uma das estratégias 
que têm endossado essa 
evolução é o uso de uma 
ferramenta chamada Brand 
Entertainment, que tem, 
por objetivo, explorar ações 
de entretenimento, como 
vídeos e jogos, por exemplo, 
para levar experiências reais 

Como fazer para chegar até os clientes que, por ora, 
estão dentro de casa.
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Investir em marketing colaborativo 
é essencial para os dias de hoje

Se há uma verdade incontestável é que as relações comerciais, ao menos durante o atual período 
pandêmico, precisaram ser revistas

vel por meio de recursos que 
facilitem sua usabilidade. 

“A aplicação do UX tem 
em si não apenas o objetivo 
de facilitar a compra via web 
sites, mas também ser algo 
prático a ponto de se tornar 
essencial ao consumidor e 
que, de maneira bastante 
intuitiva, traga os ideais 
da empresa. O marketing 
colaborativo, com a força 
que tem, de se propagar ra-
pidamente entre as pessoas, 
precisa se unir ao bom UX, 
para intensificar a força da 
campanha”, ressalta a em-
presária. 

No Brasil, ainda que de ma-
neira tímida, as empresas já 
começaram a ter a consciên-
cia e investir em estratégias 
que alcancem o emocional 
do cliente e despertem nele 
a genuína vontade de com-
partilhar com os amigos. O 
marketing colaborativo é a 
versão atualizada do que, no 
passado, conhecíamos como 
a “propaganda do boca a 
boca”. Agora, mais personali-
zado e ciente da importância 
do papel de cada consumidor 
para a propagação de sua 
marca. 

Fonte	e	mais	informações:	
(www.duxcoworkers.com).

de maneira criativa e surpre-
endente, mostrando, assim, 
os valores da empresa. 

“Se este novo marketing 
tem por essência impactar 
seu público-alvo e ajudar 
os negócios a crescerem 
por meio de colaboração, é 
preciso ter em mente que, 
mais importante do que uma 
ação bem desenvolvida, é ter 
um produto final que, em si, 
também impacte o cliente”, 
avalia Melina Alves, CEO da 
DUXcoworkers, consultoria 
de que tem como foco a ex-
periência de usuário. E, por-
tanto, nesta junção de boas 
campanhas e bons produtos 

que o marketing perde todo 
o seu valor se o que chega 
às mãos do consumidor não 
corresponder à altura. 

O que compete a melhor 
performance do produto 
chamamos de experiência 
de usuário -UX, de user 
experience- e o profissional 
desta área é responsável por 
otimizar todas as pontes, do 
atendimento e embalagem 
ao tempo de entrega e pra-
ticidade de uso. O que vale 
aqui é estudar as emoções e 
respostas dos consumidores 
diante do produto ou serviço, 
de forma a procurar oferecer 
a melhor experiência possí-

Construtora Augusto Velloso S.A.
CNPJ: 60.853.934/0001-06 - NIRE: 35300045661

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada Em 16/03/2020.
Data, Local e Hora: 16/03/2020, na sede social à Rua Major Quedinho,111 - 17° andar, nesta Capital, às 9hs. Convo-
cação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assina-
turas a folha 47 do respectivo "livro de presenca".Ordem do Dia: Ordinária a) Leitura, discussão e votação do relatório 
da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2019 e b) destinação do 
lucro; Mesa Diretora: Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Delibe-
rações tomadas Por unanimidade dos presentes: Foram aprovados os documentos do item "a" da ordem do 
dia, os quais já eram de conhecimento de todos, por terem sido publicados em 12/03/2020 no DOESP e Jornal "Empresas & 
Negocios". Em seguida os presentes deliberaram reunirem-se em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação 
da conta "lucros acumulados", findo em 31/12/2019. Quanto ao item "b" da ordem do dia, os presentes deliberaram destina-
rem da conta "lucros acumulados" o montante de R$ 2.500.000,00, como dividendos aos senhores acionistas a serem pagos 
de acordo com a disponibilidade financeira da empresa. Na sequência o Sr. presidente ofereceu a palavra a quem dos presen-
tes desejasse fazer uso. Como ninguém se manifestou declarou encerrada a Assembleia, Iavrando-se esta ata, que após lida 
e aprovada por todos vai assinada pelos membros da mesa e por todos os demais presentes. a) Presidente: Augusto Ferreira 
Velloso Neto; Secretario: Ricardo Machado Ferreira Velloso; Augusto Ferreira Velloso Neto; Ricardo Machado Ferreira Vello-
so. A presente é cópia fiel Iavrada em Iivro próprio. Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Macha-
do Ferreira Velloso - Secretário. JUCESP n° 154.858/20-1 em 05/05/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novas tensões 
socioculturais exigem novas 

respostas das marcas
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