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Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ/MF nº 53.854.894/0001-01 - NIRE nº 35.300.104.692 - Companhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da Tecnopar Administradora S.A. para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente digital, no dia
14.09.2020, às 15h30, com uso do sistema eletrônico indicado no item 3 das Instruções abaixo. A assembleia (a) permitirá a participação 
e a votação a distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”) e será gravada, (b) será considerada como realizada na sede da Companhia, em São
Bernardo do Campo, SP, na Rua José Versolato, nº 101, Sala 01, Centro, CEP: 09750-730, e (c) terá a seguinte ordem do dia: (i) aprovação
das contas dos administradores e demonstrações fi nanceiras do exercício encerrado em 31.12.2019; (ii) destinação do resultado do
exercício encerrado em 31.12.2019; (iii) fi xação da remuneração da diretoria. Instruções: 1. Os documentos referidos no art. 133 da
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram colocados à disposição dos acionistas em 14.08.2020, na sede da Companhia, e digitalmente aos
acionistas que o solicitassem. 2. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia, o acionista 
deverá apresentar à Companhia documento de identifi cação e/ou o documento societário que comprove os poderes do representante
presente. A outorga de poderes de representação deverá cumprir o art. 126 da Lei das S.A.. 3. A Assembleia será exclusivamente digital,
por meio do sistema eletrônico Zoom. 4. Credenciamento: os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link
de acesso ao sistema eletrônico, preferencialmente, até 12h30min do dia 11.09.2020 e, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes
da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de e-mail ao endereço assembleia.tecnopar@mangels.com.br, para o qual
também deverão ser encaminhados os documentos de identifi cação e representação mencionados no item 2 destas Instruções. O e-mail
enviado com a solicitação e respectivos documentos será considerado e-mail de credenciamento, sendo permitido um credenciamento por
acionista. Os acionistas que não enviarem tempestivamente e-mail com a solicitação do link de acesso, acompanhado dos documentos
de representação aplicáveis, no prazo máximo aqui estipulado, não estarão credenciados a participar da Assembleia. Os acionistas que se
credenciarem e participarem via Zoom serão considerados presentes à Assembleia; a presença será atestada em ata e livro de presença,
que poderão ser fi rmados exclusivamente por Presidente e Secretário da mesa. 5. Acesso: Após o envio do e-mail pelo acionista, com os 
documentos de representação aplicáveis, a Companhia enviará convite individual com o link de acesso ao sistema eletrônico. Os convites 
individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail que foram validados no credenciamento. 6. Participação e voto a
Distância: qualquer acionista poderá se manifestar de forma remota durante a Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos 
de forma remota. As manifestações de voto e/ou outras manifestações, por escrito, dos acionistas, se aplicável, serão entregues pelos
acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Manifestações e votos escritos poderão ser enviados pelos acionistas
presentes, durante a Assembleia, para o e-mail assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São Bernardo do Campo, 04 de setembro de 2020. 
Robert Max Mangels - Diretor Presidente. (4, 5 e 9/9)

André Barretto, CEO da 
Unike Technologies, 
FricTech que utiliza 

biometria para melhorar a 
experiência de consumo dos 
brasileiros, o uso da IA já é 
uma realidade para muitas 
empresas brasileiras e ganha 
adeptos a cada dia. 

“A tecnologia vem revolu-
cionando o mundo corporati-
vo e trazendo bons resultados 
para as empresas. Ela se 
tornou essencial para otimi-
zar os processos, monitorar o 
mercado, conquistar e fideli-
zar os clientes. Destaco que a 
Inteligência Artificial não vai 
substituir o trabalho humano 
e sim agregar e trazer inova-
ção às tarefas operacionais”, 
pondera. Confira cinco dicas 
que o executivo listou sobre 
como é possível usar a tec-
nologia para qualificar o seu 
negócio. 
 1) Relac ionamento 

com o cliente - A 
tecnologia poderá re-
solver problemas e 
antecipar futuras com-
pras. O conceito de 
Computação Cognitiva 
tem revolucionado o 
atendimento, que é 
capaz de compreender 
a linguagem humana, 
além de identificar 

Inteligência Artificial não vai substituir o trabalho humano, 
mas trazer inovação às tarefas operacionais.
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A fintech Hurst, startup de investimento em ativos al-
ternativos, iniciou uma operação de equity crowdfunding 
com o objetivo de financiar o crescimento do marketplace 
de moedas e cédulas raras O Numismata. A transação 
consiste na venda de títulos de dívida conversível em 
participação na empresa, inserida no mercado de numis-
mática (investimento em cédulas e moedas raras), que 
teve valorização de 30% nos últimos dois anos e rendeu 
193% em 10 anos.

O Numismata é o único marketplace e sistema de lei-
lões de moedas e cédulas raras na América Latina, onde 
colecionadores e leiloeiros fazem ofertas de vendas dos 
seus itens para compradores em uma plataforma online. 
O plano de negócios da startup consiste em crescer a base 
de vendedores e compradores da plataforma e abrir novas 
operações na América Latina e Países da Península Ibérica. 
“É o player mais bem posicionado no mercado de ativos 
de colecionismo, com base em tecnologia e em modelo de 
negócio”, afirma o CEO da Hurst, Arthur Farache.

O executivo acrescenta que a operação representa 
mais um passo significativo na direção estratégica es-
colhida pela Hurst de oferecer o mais amplo portfólio 
possível de opções em termos de ativos alternativos. 
“O Numismata será nosso parceiro para o setor de 
colecionismo. Trata-se de um mercado gigante que 
apresenta inúmeras oportunidades de estruturar novas 
operações diretamente para nossos investidores, com 
retornos acima da renda fixa, com garantias reais e 
baixa correlação com a bolsa”.  

Ele informa que O Numismata começou a ser consti-
tuído há 2 anos e é lucrativo desde o 5º mês de vida. A 
empresa apresentou um crescimento médio de 20% ao 

O mercado de numismática teve valorização de 30% nos 
últimos dois anos e rendeu 193% em 10 anos.
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Hotel Majestic S/A
CNPJ 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Com fundamento no artigo 123, Lei das S.A., a pedido do acionista Edgar José Bernardi, ficam os Srs 
Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em AGE a ser realizada no 
dia 23/09/2020, às 11 hs , na sede da Companhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, Águas de Lindóia, 
Estado de São Paulo, para deliberar sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 

Águas de Lindóia, 05/09/2020. José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 051/2020; Proces-
so n.º 077/2020; Objeto: Aquisição com instalação de grupo gerador para o P 
P A “Alfeu Rodrigues do Patrocínio”, custeado por contrato de financiamento 
de abertura de crédito nº 20/90001-5 com o Banco do Brasil S/A, autorizado 
pela Lei Municipal nº 4.378, de 27/09/2019 - Entrega das Propostas: a partir 
de 09/09/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Abertura das Propostas: 21/09/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do 
município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: lici-
tacao@vgsul.sp.gov.br; Aviso de ABERTURA de Licitação - Tomada de Preços 
nº. 010/2020; Processo n.º 078/2020; Objeto: Execução de extensão de rede de 
distribuição de energia e iluminação pública em LED na Rua Celídia Cancelier 
Ferreira e outras (entorno da Creche “Zinha Cordeiro”), com fornecimento de ma-
teriais e mão de obra - Entrega dos envelopes de Habilitação e de Proposta até 
24/09/2020 às 09:00 horas, no Paço Municipal, na sala de reuniões do Departa-
mento de Licitações e Compras, situado a Praça Washington Luiz, 643 - Centro 
- Vargem Grande do Sul – SP - Edital disponível na página eletrônica http://licita-
cao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

Maria Lúcia Moyses Ruiz – Coleção Deze-
quilibrios – Scortecci – Uma trama psicológica por 
demais envolvente. Embora ótima ficção possui 
elementos e traços de plena realidade. Este escriba 

crê que a neuropsicóloga utiliza toda sua experiência clínica 
e retrata em diferenciadas cores, casos vistos ou lidos. Temos 
em tela, um triangulo amoroso, notadamente espúrio, todavia, 
com fortes laços. Até que uma ocorrência fortuita, obviamente 
indesejável, ao menos para o protagonista, causa um tremendo 
impacto, levando ao naufrágio a intensa paixão. Após ocorrên-
cias extemporâneas, somente um bom e profundo tratamento 
mental poderá salvá-la de um caminho sem volta. Prende o 
leitor até a última página!

Um Copo de Veneno

Jorge Massarolo – Imaginem uma mini sede da 
ONU, em plena Barão de Cotegipe, cidade cravada 
no interior do Rio Grande so Sul, onde e quando não 
se falava, desconhecia-se o termo  inclusão, pois, 
ali restava inteira, no seu limiar, sem pruridos ou 

queixas! Oriundos de muitas raças e credos, misturavam-se, 
num só propósito, além é claro, da sobrevivência : o progresso. 
O jornalista autor, colocou em tintas suas experiências infantis 
nesse gueto universal. Pelo visto, bom de papo, vai mostrando 
ao leitor um retrato bem esmiuçado, acontecimentos que jamais 
se repetirão, fazendo com que o leitor sinta-se numa cozinha, 
ouvindo os “causos”, tomando um aromático café, com uma 
bela broa de milho. Eita!! Disponível (www.amazon.com.br) ou 
diretamente no link https://amzn.to/3gYZSwZ.

Histórias Memórias

Vinícius Neves Mariano -  Thiago Miranda 
(Ilustr) – Uma ideia genial para alegrar nossos 
momentos pandêmicos. O autor roteirista, muitas 
vezes premiado, resolveu “brincar” com o nosso 
nebuloso futuro, a partir e por causa do presente que 
vivenciamos. Lançou dezoito mini contos para dar 

vazão às suas profecias, sobre o que nos espera, com boa pitada 
sardônica de contemplação política, num mundo modificado, por 
costumes adquiridos e impostos pela pós hecatombe virulenta. 
A obra está disponibilizada gratuitamente no Instagram, com 
ilustrações dignas, que ajudam a torná-la fora da curva. Uma 

boa chacoalhada. @nenhumfuturoproximo.

Nenhum Futuro Próximo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Instituto Paulista de Estudos e
Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO

CNPJ nº 67.187.070/0001-71
Ratificação

O IPEPO, vem informar que o Balanço Contábil, as Demonstrações Financeiras e
Contas prestadas pelos Diretores, relativos ao exercício de 2019, publicado no último
dia 29/04/2020 no jornal Empresas e Negócios, páginas 7, foram APROVADOS SEM
RESSALVAS pela unanimidade dos associados presentes na Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária realizada, de modo virtual, no último dia 10/08/2020, às 09h40".

Inteligência Artificial: cinco dicas 
para aplicar no seu negócio

De acordo com dados da Gartner, 14% das organizações utilizam a Inteligência Artificial como aliada a 
novos trabalhos e quase 50% dos líderes pretendem implantar a tecnologia até final de 2020

companhias. 
 4) Aumento nas vendas 

- O uso do Machine 
Learning (ou apren-
dizado de máquina) 
ajuda no desempenho 
da área de vendas e 
marketing das empre-
sas. É um sistema que 
aprende como agir por 
conta própria, com 
base em dados coleta-
dos e traz benefícios 
como automação de 
processos, agilidade, 
foco na estratégia de 
negócios e personali-
zação do atendimento. 

 5) Segurança de TI - A 
segurança da tecno-
logia da informação 
é uma das áreas das 
empresas que mais 
utilizam a Inteligên-
cia Artificial. O uso 
da tecnologia ajuda 
a prevenir ameaças e 
ataques à seguranças 
dos sistemas, proble-
mas de usuários e au-
tomação, permitindo 
que os profissionais 
da área adotem uma 
postura de segurança 
mais proativa. 

Fonte e mais informações: 
(https://unike.tech/)

imagens e respostas 
próprias dos clientes, 
com o objetivo de me-
lhorar a experiência do 
consumidor. 

 2) Uso de plataformas 
digitais - As plata-
formas digitais são 
grandes aliadas para 
agregar valor e mais 
inteligência para o 
seu negócio, além de 
ganhar velocidade para 
colocar seus serviços e 
produtos no mercado. 
Atualmente, existem 
diversas soluções com 
custos acessíveis e até 
gratuitas que podem 

ser utilizadas para 
realizar gestão, gerar 
receitas, geração de 
conteúdos e colaborar 
com a inovação das 
empresas. 

 3) Redução de custos 
- Com a Inteligên-
cia Artificial muitas 
empresas conseguem 
impulsionar sua per-
formance entregando 
serviços e produtos 
de qualidade, além da 
redução de falhas hu-
manas, que muitas ve-
zes é um dos principais 
problemas que atinge 
o gasto financeiro das 

Investimentos em colecionismo 
entram na mira das fintechs

mês da sua base de usuários e 10% ao mês em receita. 
“De acordo com os nossos modelos de valoração da em-
presa, estimamos um cenário base de cinco anos para a 
saída do investidor, com o retorno anualizado (TIR) de 
28,87%. Entretanto, como qualquer operação de equity 
crowdfunding, todos os números referentes ao retorno 
e prazo são expectativas e o investidor deve estar ciente 
dos riscos”, ressalta Farache.

De acordo como o CEO do portal, Davi Toledo, o aporte 
conquistado com essa operação de Crowdfunding será uti-
lizado para alavancar o crescimento da base de vendedores 
e compradores da plataforma e abrir novas operações na 
Europa e América Latina. “Teremos condições de aumentar 
a captação de negócios, melhorar a precificação através de 
algoritmos e participar de leilões internacionais”, afirma 
(AI/Compliance Comunicação).

Marcia Dolores Resende (*)        
 
A liderança é um suporte funda-

mental em uma crise global sanitária, 
social e econômica. 

Ela se torna um pilar de susten-
tação para que as decisões e trans-
formações sejam ágeis, estratégicas 
e sistêmicas, com foco na resolução 
dos três pontos da crise atual. Nos úl-
timos meses, em diversas situações, 
veio à tona a questão: como liderar 
com o isolamento social? Passei a 
dar minha resposta com outra per-
gunta: o que você procrastinou ou 
evitou desenvolver no modelo da 
sua liderança? A razão de devolver 
a resposta com esta questão é fazer 
refletir sobre o que foi desconside-
rado nos últimos tempos.

O que vivemos hoje é fruto de um 
modelo de liderança praticado há 
muito tempo. Uma liderança voltada 
para interesses imediatos e com uma 
total cegueira metódica. Deixa-se de 
lado o fato de que ninguém faz nada 
sozinho, e que se existe um líder, 
é porque há uma equipe por trás.  
Quando aprofundamos a conversa 

sobre valores e competências para 
formar uma liderança de qualidade, 
os clichês se repetem com argumen-
tos vazios, prevalecendo o ambiente 
nocivo de competição, onde despei-
to, arrogância, inveja e desmotivação 
drenam a produtividade. 

Isso mostra uma carência de um 
modelo pautado em cultura, metas, 
métricas, mensuração e sucessão, 
além de características essenciais, 
como saber lidar com gente, ser di-
ligente, carismático e ter o dom de 
inspirar as pessoas. A colaboração, 
por exemplo, se tornou uma compe-
tência de grande valor e destaque 
nos últimos tempos. A conclusão é 
que a genialidade, da forma como 
o mundo corporativo vem propa-
gando, é paradoxal ao modelo de 
uma liderança plural e visionária. 
Um formato atrasado, que classifica 
as pessoas, desconsiderando suas 
singularidades e as oportunidades 
de explorar suas diferenças a favor 
da empresa. 

A pandemia e suas consequências 
no universo dos negócios mostraram 

a necessidade de adotar uma maior 
flexibilidade para avaliar habili-
dades, novos talentos, repensar e 
aprender a se desapegar de valores 
que já estão ultrapassados. 

A empresa precisa enxergar cada 
colaborador como parte de uma 
grande engrenagem. Desde o esta-
giário ao presidente, cada um tem 
a sua importância. Se não houver 
envolvimento, irá comprometer toda 
essa engrenagem. 

Quando se cria o hábito de envolver 
a equipe em decisões estratégicas, 
a cumplicidade passa a ser um pro-
cesso natural, fazendo com que os 
colaboradores se sintam parte de 
cada resultado. Vale lembrar que o 
sucesso de uma empresa, especial-
mente em crises como a atual, não 
é mérito de uma única pessoa, mas 
da junção de várias competências 
que estejam no mesmo nível de 
comprometimento com o negócio.

 
(*) - É psicóloga, especialista em Gestão de RH pela 

USP, em Marketing Estratégico pela ESPM, pós-
graduada em Criatividade e Inovação pela FAAP 
e conselheira em Desenvolvimento Humano no 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

O novo olhar de liderança que a pandemia nos ensinou
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