
Eliminar processos poderá 
ajudar as empresas a se 

reerguer após a crise

A crise provocada 
pela Covid-19 afetou 
diversos setores do 
país, causando 1,1 
milhão de demissões 
entre março e abril

No ramo empresarial, 
a situação é ainda 
mais alarmante no 

caso das micro, peque-
nas e médias empresas. 
Estima-se que mais de 
600 mil empreendedores 
fecharam suas portas por 
conta da crise, segundo 
levantamento do Sebrae. 
Boa parte dos empresários 
aponta a baixa recorrência 
de cliente e fluxo de caixa 
como os principais fatores 
para encerrar as atividades. 
Tendo essas informações 
em mãos, eu gostaria de 
fazer um questionamento. 

Você, empreendedor, 
será que não está inserindo 
suas energias e investi-
mentos no lugar errado? 
Você realmente parou para 
ouvir o seu cliente? Muitas 
empresas que mantiveram 
suas operações tiveram que 
se reinventar. Pivotaram 
modelo de negócio, fizeram 
alianças e parcerias com 
outras empresas, passaram 
a oferecer um leque maior 
de produto ou serviço, essas 
são apenas algumas saídas 
encontradas por elas. 

Mas um fato é unânime: 
um dos principais desafios 
dos pequenos e médios 
empreendedores para au-
mentar a receita está na 
conversão de vendas, pois 
se você não entrega o que 
o cliente procura, ele irá 
bater na porta do seu con-
corrente. Isso é fato! Na 
última década o consumidor 
entrou no jogo e começou a 
ditar o quê, quando e como 
quer determinado produto 
ou serviço. Há 10 anos era 
completamente aceitável 
aguardar 40 minutos até o 
seu táxi chegar. 

Hoje, o que você faz se o 
motorista de aplicativo mó-
vel está há mais de 5 minutos 
do local? Cancela e pede 
outro no mesmo app ou no 
do concorrente. A mesma 
coisa nas plataformas de 
streaming: antigamente 
você tinha que pagar (nada 
barato) uma assinatura 
de TV a cabo e, de acordo 
com a grade dos canais, 
se programar para assistir 
determinado conteúdo - no 
dia e no horário estipulado 
pela emissora. 

Agora você assiste a hora 
que quiser, do local que 
estiver (TV, smartphone, 
tablet etc), sem comer-
cial ou ter que esperar 

até a semana seguinte 
para o próximo episódio 
da série - isso é o que 
chamamos de “promessa 
e entrega de valor”. Outro 
fator importante é que 
existem muitos atritos do 
primeiro contato ao pós 
venda. Por exemplo, uma 
pessoa que quer comprar 
um tênis num determinado 
site, ela precisará fazer 
um cadastro, escolher o 
produto desejável, aguar-
dar a aprovação do site e, 
posteriormente, esperar 
entre 5 a 9 dias úteis - isso 
se não levar mais tempo. 

Nesse período tem que 
torcer para não ocorrer 
nenhum problema na en-
trega. Caso ocorra, terá que 
abrir um chamado, preen-
cher outro formulário… A 
experiência foi por água 
abaixo. Porque a Amazon 
cresceu tanto nos últimos 
anos, sendo que a empresa 
vende o mesmo produto que 
os demais concorrentes? 
É commodity. A diferença 
é como ela faz isso: você 
pode efetuar a compra em 
um só clique (de verdade) e 
em até dois dias já está com 
ele na sua casa. Se ocorre 
um problema na entrega, 
a marca assume a dívida e 
devolve o dinheiro ao con-
sumidor - isso é “eliminar 
divergências, oferecendo 
uma experiência”. 

O fato é que a crise ace-
lerou uma transformação 
digital que seria realizada 
em cerca de três anos, para 
meses, e nos provocou uma 
infinidade de questiona-
mentos: Como inovar? Em 
que se diferenciar? No que 
investir? Como se reerguer? 
E o que posso falar, por 
experiência própria, é que 
para se vender um produ-
to/serviço, agora mais do 
que nunca é fundamental 
oferecer uma experiência 
sem atrito. Antes de ganhar 
é necessário entregar aquilo 
que o seu cliente quer. 

O consumidor está ativo 
24 horas por dia, sete dias 
por semana. Portanto, 
invista no relacionamento 
através de um Chatbot 
(hoje é muito acessível) 
ou pelo Whatsapp, e ofe-
reça uma experiência 
com menos processos que 
dificulte esse contato. A 
crise é pesada, mas ensina 
muito, e quem se diferen-
ciar durante este período 
terá uma larga vantagem 
sobre os concorrentes na 
retomada. 

(*) - É fundador e CEO da Octadesk, 
sistema multicanal de gestão de 

conversas que ajuda empresas a 
venderem mais e atenderem melhor 
(http://www.linkedin.com/in/rodrigo-

ricco/).

Rodrigo Ricco (*)

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

agência de confiança, 
ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1003893-31.2018.8.26.0299. A Dr. Juliana Moraes Corregiari 
Bei, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jandira/SP. Faz Saber a  Agnus Cargo Transportes Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº14.402.418/0001-30 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$  23.870,77, Referente a fatura de nº 185879795, com 
vencimento em 30/04/2015,  Fatura de nº 189739964, com vencimento em 01/06/2015, Fatura de 
Nº 193232683, com vencimento em 30/06/2015 e Fatura de Nº 196764401, com vencimento em 
30/07/2015, 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.  

Construtora Toda do Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordimária em 11/05/2020
Data e Hora: 11/05/2020 as 11hs. Local: Sede social à Rua Manoel da Nóbrega 1280 - 3° andar - São Paulo - SP. Presença: 
Acionistas. representando a totafidade do Capital Social. Publicações: Dispensada, consoante o disposto no §4°do Artigo 124, 
Lei 6.404/76. Mesa Diretora; Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, Secretário. Sr. Yuki Shiomi. Ordem  do Dia: Aprovação do 
Balanço Patrimonial a as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, a destinação do resul-
tado do exercício e os honorários da Diretoria. Deliberações: Após examinarem e discutirem os assuntos constantes da ordem 
do dia, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: 1) Por unanimidade de votos, foram aprovados o Balanço Patrimonial e as 
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, publicado no DOESP, e Jornal Empresas & Ne-
gócios ambos no dia 05/05/2020. 2) Com relação ao prejuízo do exercício encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 19.330.199,84, 
foi deliberada a compensação com o saldo das contas Reserva Legal, Reserva de Retenção de Lucro e Reservas Estatutárias, fican-
do o saldo do prejuízo na conta de Resultado Exercícios Anteriores no valor de R$ 7.310.603,96. 3) Foi fixado o valor anual de até 
R$ 320.000,00, a título de honorário da Diretoria, para o ano de 2020, cabendo aos membros estabelecerern os honorários mensais 
de cada um. Encerramento: Nada mais havendo a tratar franqueada a palavra e como ninguém se manifestou, suspenderan-
se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. aa) Acionistas presentes Toda Corporation (representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko 
Imagawa e Sr. Yuki Shiomi. Declaramos estar conforme original Iavrada em livro próprio. SP, 11/05/2020. Sr Naohiko Imagawa - 
Presidente e Sr. Yuki Shiomi -Secretário. JUCESP n° 231.017/20-0 em 02/07/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018621-41. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 24ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Arnaldo Lozano Sanches, Brasileiro, Solteiro, RG 13.350.746, CPF 009. 
369.748-18, com endereço à Rua Particular, 03, Jardim Nova Republica, CEP 06810-740, Embu 
das Artes - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando, em síntese, que, tendo em vista o 
trânsito em julgado da r. Sentença nos autos principais, seja o réu intimado a pagar o débito. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 22.605,92, que deverá ser 
devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
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 (quinze) dias úteis 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 

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0005648-60.2020.8.26.0001. A Drª. Fernanda Rossanez Vaz da 
Silva, Juíza de Direito da 1ªVC do Foro Regional de Santana – S/P, (Processo Principal Nº 
4001450-53.2013.8.26.0001). Faz Saber a Carlos Adolfo Bastian Velasco RGW Nº 379.948, CPF 
Nº 006.325.588-06, 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$ 24.316,28, 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. São Paulo 09 de junho de 2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1061157-24. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fausto Dalmaschio 
Ferreira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marisa de Paula, Brasileira, solteira, bailarina, RG Nº 
19951938, CPF/MF Nº 091.000.038-75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 
ajuizoulhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.625,30. referente às da taxa de conservação e 
melhoramentos do lote ``15´´, da Quadra IO, do Loteamento Santa Cristina Gleba VII (atualmente 
denominado Riviera de Sta. Cristina XIII Setor Marina). 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 advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia.. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004252-38. 2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Adaisa Bernardi 
Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Valdir Padilha (CPF Nº 014.126.437-
32), e terceiros interessa dos, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo 
cartório, processamse os autos de Procedimento de Cumprimento de Sentença que lhes move 
Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não 
sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o imóvel: Lote 26, da 
Quadra QK, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba – VII, sito no Município de 
Paranapanema – SP. Medindo 450 m² do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
o(a)(s) Sr(a)(s). Valdir Padilha, CPF/MF Nº 014.126.437-32. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Fica a parte executada advertida de 
que sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
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 de 30 dias. Processo Nº 0003429-48. 2020.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Ligia Cristina Berardi Machado, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Carlos Ramos, Brasileiro, Motorista, RG 30.183.120-8, CPF 
191.780.058-41, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Rodovias Integradas do Oeste S.A.,. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 23.662,79, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 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 (quinze) dias úteis 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.  

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº0010182-11.2019.8.26.0477 O Dr. Renato Zanela Pandin e 
Cruz Gandini, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro da Praia Grande S/P, na forma da lei, etc. Faz Saber 
a Daysy  Bueno da Cruz, CPF/MF SOB Nº 150.606.418-30 RG Nº 25.529.113-9 que lhe foi propost 
a uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
42.921.98, 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 Advocatícios de 10 % 
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo 
quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 
05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos con-
tratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: O. A. DE C. F. LTDA, CNPJ: **.*26.390/0001-**, Contrato: 4500022073; Empresa: O. N. S. R. 
28957414843, CNPJ: **.*45.451/0001-**, Contrato: 4500023509; Empresa: R. T. DA S. P. A. 06365306989, CNPJ: 
**.*38.620/0001-**, Contrato: 4500035777; Empresa: A. A. S., CNPJ: **.*39.294/0001-**, Contrato: 4500031559.

DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Data, hora, local: 06.05.2020, às 14hs., sede Social, Avenida Marginal Direita do Tiete, 800, São Paulo/SP. Publicações: 
Nos jornais DOESP e Jornal Empresas & Negócios nos dias 5, 6 e 7.03.2020. Convocação: Nos jornais DOESP e Jornal 
Empresas & Negócios nos dias 28, 29 e 30.03.2020. Presenças: Acionistas representando 75% do Capital Social, além 
dos Conselheiros Marco Aurelio de Barros Montenegro e Masahiro Hara. Mesa: Presidente: Francisco Salvador Canato, 
Secretário: Renato Guazzelli. Deliberações aprovadas: 1) As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo 
em 31/12/2019, publicadas nos jornais DOESP e Jornal Empresas & Negócios no dia 18.04.2020; 2) Lucro do exercício, no 
montante de R$ 2.279.853,00, a quantia de R$ 1.780.000,00 para o pagamento de dividendos a serem liberados ao longo 
do ano de acordo com as disponibilidades de caixa da sociedade, mantendo-se o saldo remanescente de R$ 1.181.695,74 
na conta de Reservas de Lucros; 3) Reeleitos para comporem o Conselho de Administração, com mandato de 3 anos: 
Francisco Salvador Canato, RG 3.989.015-SSP/SP, CPF/MF 253.434.088-34; Renato Guazzelli, RG 6.668.292 SSP/SP, CPF 
903.802.318-91; Marco Aurélio de Barros Montenegro, RG 9.384.078-0, CPF/MF 101.994.977-53 e Masahiro Hara, RNE 
W 645365K, CPF/MF 188.792.418-34, todos brasileiros e residentes São Paulo/SP, tendo sido indicado para exercer o 
cargo de Presidente do Conselho de Administração o conselheiro Francisco Salvador Canato. Todos, aceitaram a 
indicação, declarando que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 4) Foi destinado para a Diretoria a 
verba anual de até R$ 500.000,00 para partilha de acordo com deliberação da Diretoria. Para o Conselho de 
Administração foi fi xado o valor de R$ 3.000,00 para cada membro, por reunião a que participar. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Francisco Salvador Canato, Renato Guazzelli, Marco Aurélio de Barros Montenegro 
e Masahiro Hara. JUCESP nº 213.318/20-9 em 22.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos três dias do mês de abril de 2020, às 14 (quatorze) horas, na sede social 
do Banco BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, 
Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º 
andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de 
São Paulo – DOESP, nas edições dos dias 19, 20 e 21 de março e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, nas 
edições dos dias 19, 20 e 21 de março de 2020, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instalação: a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada em 
1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 86,73% (oitenta e seis ponto setenta e três por cento) das ações 
com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de 
acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que convidou a Sra. 
Luciana Buchmann Freire para secretariar os trabalhos. 5. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a 
lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 6. Ordem do dia: Exame e discussão 
sobre as seguintes matérias: 6.1. eleição a Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade como membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020; 6.2. aprovação do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida 
aos administradores e empregados estratégicos da Companhia; 6.3. reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência 
do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) ações preferenciais de emissão da 
Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 de 
março de 2020; e 6.4. consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social, 
conforme acima mencionado. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram 
tomadas as seguintes deliberações: 7.1. Os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a eleição da Sra. 
Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, brasileira, divorciada, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 04445722-4, 
expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 783.519.367-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro na Rua Alexandre Stockler, nº 18, Gávea, CEP 22451-230, para o cargo de membro independente 
do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho 
de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. 7.1.1. Registra-se que a conselheira ora 
eleita: (i) atende aos critérios de independência dispostos no Estatuto Social da Companhia, enquadrando-se como 
Conselheira Independente da Administração da Companhia; (ii) informou à Companhia que preenche as condições 
prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução nº 367, de 29 de maio de 2002 (“Instrução 
CVM 367”); e (iii) tomará posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 7.1.2. Registra-
se, ainda, que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (a) Ricardo Annes 
Guimarães, na qualidade de Conselheiro e, após a homologação do Banco Central do Brasil, de Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia; (b) Olga Stankevicius Colpo, na qualidade de Conselheira Independente e, após a 
homologação do Banco Central do Brasil, de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (c) Sandoval 
Martins Pereira, na qualidade de Conselheiro Independente; (d) José Eduardo Gouveia Dominicale, na qualidade 
de Conselheiro; (e) Angela Annes Guimarães, na qualidade de Conselheira; (f) Antonio Mourão Guimarães Neto, 
na qualidade de Conselheiro; (g) Regina Annes Guimarães, na qualidade de Conselheira; e (h) Eliane Aleixo 
Lustosa de Andrade, após a homologação do Banco Central do Brasil, na qualidade de Conselheira Independente. 7.2. 
Os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, que 
estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida aos administradores e 
empregados estratégicos da Companhia, conforme Proposta da Administração divulgada em 19 de março de 2020 e cuja 
cópia integra a presente ata como Anexo I. 7.3. Os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a reforma do 
artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do 
capital social da Companhia, em decorrência do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um 
mil e cem) ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração em reunião realizada em 18 de março de 2020; 7.3.1. Tendo em vista a deliberação aprovada no item 7.3 
acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º: O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, 
setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), 
dividido em (i) 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal; e (ii) 191.467.177 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, 
cento e setenta e sete) ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 
Primeiro – Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – As 
preferências e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às 
ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos 
lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação 
de controle estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. 
Parágrafo Terceiro – Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à 
razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os 
pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos pela 
Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a aprovação 
da conversão pela Diretoria.” 7.4. Os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia de acordo com as alterações aprovadas no item 7.3 acima, o qual passará a vigorar na forma do 
Anexo II a esta ata. 7.5. A efi cácia das deliberações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco 
Central do Brasil. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia 
Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da 
Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada 
por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 03 de abril de 2020. 9. Assinaturas: 
Acionistas: Flávio Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Ricardo Annes Guimarães 
(p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Ângela Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo 
Andreassa). Regina Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Márcio Alaor de Araújo (p.p. 
Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa. Antonio Mourão Guimarães Neto (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo 
Andreassa). BMG Participações S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). COEMP – Comércio e 
Empreendimentos S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Comercial Mineira S/A (p.p. Eduardo Fiorucci 
Vieira e Ricardo Andreassa). CSMG – Corretora de Seguros Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). 
Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente da Mesa, Luciana Buchmann Freire - Secretária 
da Mesa. JUCESP nº 210.627/20-7 em 16.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Em 2020, segundo o 
IBGE, 12,6% da po-
pulação brasileira não 

tem emprego. Isso equivale 
a mais de 12 milhões de 
pessoas. Com esses dados, 
uma saída para as dívidas é 
o empréstimo consignado. 

Segundo um levantamen-
to realizado pela Prestho 
- uma das primeiras fin-
techs a lançar uma tec-
nologia 100% disruptiva e 
desenvolvida com foco na 
experiência do usuário - na 
primeira quinzena de mar-
ço, o pedido de empréstimo 
online cresceu 28% e cerca 
de 67,7% das solicitações 
foram realizados por meio 
de dispositivos móveis. 
Por isso, Patrícia Soares, 
CEO da Prestho, separou 
algumas dicas para explicar 
como o pedido de emprés-
timo online pode ser feito 
com facilidade. 

“Com o isolamento social, 
as pessoas investiram em 
soluções pela internet. O 
processos são práticos e rá-
pidos, o idoso, aposentado e 
até mesmo o servidor federal 
consegue realizar um pedido 
de crédito consignado dire-
tamente de casa”, explica.
 1) Escolha uma finte-

ch de confiança - É 
de suma importância 

O idoso, aposentado e até mesmo o servidor federal consegue 
realizar um pedido de crédito consignado diretamente de casa.
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Entenda como funciona o 
empréstimo consignado online
A pandemia tem causado  impacto financeiro nas famílias brasileiras. Isso ocorre porque, com a 
quarentena e a paralisação de serviços não essenciais, muitas pessoas ficaram desempregadas, ou 
tiveram suas rendas reduzidas

1,65%, a menor taxa 
dos últimos anos. Os 
idosos, por exemplo, 
conseguem hoje, soli-
citar um empréstimo 
com uma taxa de juros 
mais baixa, saindo de 
2,08% para taxa que 
não ultrapassa 1,80%.

 4) Fique atento ao CET - 
O Custo Efetivo Total, ou 
CET, é o valor que será 
pago na transação finan-
ceira, ou seja, representa 
tudo o que será cobrado 
durante o processo do 
empréstimo consigna-
do. Como o empréstimo 
consignado tem seus 
próprios impostos, isso 
também deve ser cal-
culado e compõe o CET. 
Fique atento!

 5) Confira seus docu-
mentos - Assim que a 
fintech ou instituição fi-
nanceira for escolhida, 
é necessário fornecer 
algumas informações 
para o andamento do 
pedido de empréstimo. 
Geralmente, documen-
tos como RG e CPF são 
exigidos, assim como 
comprovante de resi-
dência e comprovante 
de renda. 

Fonte e mais informações: 
(www.prestho.com.br).

escolher uma empresa 
que seja bem avaliada 
pelos clientes e que 
seja confiável, afinal, 
envolver dinheiro em 
negócios demanda 
bastante cuidado e 
atenção. Uma boa dica 
é observar sites e as 
redes sociais da em-
presa. Principalmente, 
verificar a avaliação da 
fintech por  meio das 
respostas de outros 
clientes que já utiliza-
ram os serviços. 

 2) Faça uma simulação 
online - A simulação é 
importante pois analisa 
a margem consignável, 
valor da parcela, prazo 

e faz com que o cliente 
consiga estabelecer 
melhor o valor neces-
sário para dar o fôlego 
financeiro  para suprir  
as necessidades do 
usuário. Vale ressaltar 
que a simulação pode 
ser feita também atra-
vés de um dispositivo 
móvel ou computador. 

 3) Taxas mais baixas - 
As taxas de juros para 
quem solicita emprés-
timo consignado, são 
mais baixas do que as 
cobradas no cheque 
especial, ou crédito 
pessoal com débito na 
conta. A taxa média de 
contratação é de R$ 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 2
82

7-
C

F7
3-

35
8A

-8
64

4.


