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ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 21/09/2020,  
às 10:00h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811 - Conjunto 918, para deliberarem sobre  
a seguinte Ordem do Dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração. 

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0004797-10.2020.8.26.0037. O Dr. Heitor Luiz Ferreira do 
Amparo, Juiz de Direito da 2ºVC do Foro de Araraquara S/P, Faz Saber a  Assaiante Distribuidora 
de Produtos Alimenticios Ltda,  CNPJ Nº 04.569.758/0001-04, que Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 17.493,59, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efeti 
vo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 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, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Edital para conhecimento de Terceiros, Expedido nos autos de Interdiçãode Maria de Lourdes 
Lopes, requerido por Márcia Regina Lopes e Outros - rocesso Nº1003392-55.2019.8.26.0004. A
MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de 
São Paulo, Dra. Betina Rizzato Lara, na forma da Lei, etc. Faz Saber aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 14/08/2020, foi decretada a 
Interdição de Maria de Lourdes Lopes, RG 2.983.392-9 SSP/SP, CPF 161.017.998-67, em 
decorrência do Mal de Alzheimer (CID-10: F00.9), declarando-a relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeados como Curadores, em caráter Definitivo, os 
senhores Márcia Regina Lopes, RG 9.494.147-6 SSP/SP, CPF 067.901.548-50, Walmir Lopes, RG 
9.494.148-8 SSP/SP, CPF 037.042.968-05, Fernando Lopes, RG 9.359.608-X SSP/SP, CPF 
900.446.818-87. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto 
de 2020.

Deborah Epelman – Scortecci - A psicóloga 
doutora, que há mais de trinta anos dedica-se ao 
pleno desenvolvimento do ser humano, publica a 
nona edição de um verdadeiro manual para maxi-
mizar as potencialidades do cérebro humano. Temos 

notícia de que não utilizamos a totalidade das fontes cerebrais 
que possuímos. Valendo-se de uma indiscutível habilidade e 
prática clínica, Deborah expõe sem rodeios, numa linguagem 
clara, límpida e sem rebusques, técnicas de uma ferramenta – 
PNL – há muito reconhecida mundialmente pela sua eficácia e 
facilidade na sua aplicação , que inevitavelmente levará o leitor 
(a) ao caminho do sucesso e satisfação pessoal, social, familiar 
ou profissional. Qualquer pessoa em qualquer faixa etária poderá 
valer-se desses ensinamentos. Altamente recomendável para 
estudantes, administradores, vendedores etc.

Mude Sua Vida com PNL

Fê Cruz - Seleto Editorial – Profissional que par-
tindo de Orlândia, cidade interiorana de São Paulo, 
partiu para o mundo, adquirindo experiência mer-
cadológica de magnitude indescritível. De volta ao 

Brasil, trouxe na “bagagem” um punhado de fervilhantes ideias, 
todas direcionadas às atividades midiáticas. Nesta obra, na qual 
o título já permite um entendimento, Fê oferece passo-a-passo 
as nuances para uma pessoa ou empresa, literalmente perder o 
medo de expor-se e galgar posições de meritório sucesso!! Válido 
para empreendedores, administradores e quem deseja firmar-se 
como influencer. As boas fotos ilustrativas atinentes às dicas 
propiciarão rápido e fácil entendimento . Pronto prá faturar?

Seu Instagram, Seu Negócio

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)

Vancris Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 02.147.127/0001-63 - NIRE nº 35.300.151.178

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 10:30 horas, sede social, São Paulo/SP. Presença: Acionistas representando a to-
talidade do Capital Social Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cristiane 
de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Merce-
des de Arruda Botelho Simonsen, Secretária - Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019, arquivada e registrada na JUCESP nº 
386.049/19-1 em 16/07/2019; II. Balanço Geral e as demais Demonstrações Financeiras relativo ao exercício encer-
rado em 31/12/2019; III. Em razão da Companhia não ter auferido Lucro no exercido de 2019, não houve distribuição 
de dividendos e constituição de reserva legal; IV. Reeleitas para compor a Diretoria: Mercedes de Arruda Botelho Si-
monsen, RG 5.906.121 SSP/SP, CPF/MF 013.304.068-26, para o cargo de Diretora Presidente, Vanessa de Arruda 
Botelho Simonsen, RG 43.626.019-0 SSP/SP, CPF/MF 215.201.188-05, para o cargo de Diretora Vice - Presidente, 
as quais exercerão seus mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2023. As Diretoras, ora reelei-
tas, declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em Lei que os impeçam de exercerem suas 
funções na Companhia. Tendo em vista que no Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia está previsto que a sua 
administração será exercida por 1 Diretoria composta de 2 a 4 membros e, atualmente os Diretores eleitos e em exer-
cício são apenas a Diretora Presidente e a Diretora Vice - Presidente, os acionistas aprovaram a permanência de 2, 
cargos em aberto na Diretoria da Companhia, para preenchimento á posterior. V. Não houve outros assuntos a se-
rem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presen-
tes. SP, 30/04/2020. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Presidente, Vanessa de Arruda Bote-
lho Simonsen - Secretária. JUCESP nº 357.707/20-5 em 04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nela, estão definidos 
e claros quem são 
os acionistas e quais 

suas participações na em-
presa, incluindo análises 
de percentuais, diluição e 
valor do patrimônio em cada 
rodada. 

O cap table ideal protege o 
equity da startup e é um dos 
grandes pontos de impacto 
quando algum investidor 
analisa o negócio. Para 
ajudar empreendedores 
a entender o conceito e a 
não errar na hora de fazer 
essa divisão, Fabiany Lima, 
diretora geral da DiliMatch, 
consultoria estratégica que 
facilita todo o processo de 
busca, negociação e fecha-
mento de contrato entre 
investidores e startup, pon-
tuou dicas importantes a 
serem consideradas nessa 
etapa. Confira! 
	 •	Equilíbrio entre os 

sócios - Depois de 
definidos os cargos dos 
fundadores e ativida-
des, a divisão da parti-
cipação deve considerar 
o poder de decisão de 
cada um no dia a dia 
(responsabilidades) e 
sua relevância para o 
projeto. Caso haja uma 
desproporção nessa 

Dicas importantes para compor 
corretamente um cap table

No universo das startups, a expressão cap table está entre as mais importantes. O termo vem do inglês 
“capitalization table”, que significa tabela de capitalização e determina a composição das porcentagens 
que serão direcionadas para cada sócio e investidor em cada momento do negócio

O cap table ideal é um dos grandes pontos de impacto quando 
algum investidor analisa o negócio.
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ão casos, compensa mais 
optar pela remunera-
ção pontual, em vista 
que o trabalho desses 
profissionais pode ser 
periódico; 

	 •	Relação com investi-
dores - O cap table pre-
cisa ser visto e composto 
estrategicamente e, por 
isso, investidores devem 
ter sua participação 
calculada com base no 
valuation que colocaram, 
na quantidade de pesso-
as já inclusas, e no que 
cada ponta contribuirá 
para a operação e saúde 
do negócio, sem grandes 
garantias para quem en-
tra. 

Na participação de in-
vestidores e aceleradoras, 
é importante fazer contas, 
considerando o impacto de 
diluição na participação 
dos founders, para sobrar 
ações e equity para novas 
rodadas e talentos. Um 
cap table muito diluído, 
seja por equity crowd-
funding ou por múltiplas 
rodadas/anjos, pode não 
ser atraente para novos 
investimentos. 

Fonte e mais informações: 
(https://dilimatch.com/).

balança, pode surgir 
um sentimento de des-
motivação, afetando o 
andamento e sucesso 
da startup. É preciso 
lembrar, nessa conta, 
que o empreendedor é 
a estrela do show, que 
trabalha horas a fio, dia-
riamente, para manter o 
negócio caminhando. 

	 •	Colaboração da equi-
pe e terceiros - O cap 
table precisa ter, em sua 
participação societária, 
aqueles que agreguem 
dedicação e experiência 
em longo prazo, incluin-
do fundadores e time 

que investem capital 
intelectual e experiência 
desde os primeiros dias. 
Para demais profissio-
nais (consultores, pro-
fissionais de softwares, 
mentores, entre outros), 
é preciso considerar 
a importância de suas 
atividades no dia a dia 
da startup e seu tempo 
de contribuição.

  Daí, entender qual seria 
o salário equivalente ao 
praticado no mercado 
e, a partir daí, entender 
se vale a pena pagar em 
dinheiro ou em partici-
pação. Na maioria dos 

Cerca de 85,5% dos pais brasileiros não acreditam (ou 
acreditam parcialmente) que as escolas estão, de fato, pre-
paradas para atender e ensinar seus filhos com metodologias 
de educação online em razão da pandemia. Os impactos da 
brusca mudança na rotina de pais, alunos, educadores e 
instituições de ensino em todo o país foram medidos em um 
levantamento realizado pela Code7, empresa de softwares 
para comunicação entre marcas e consumidores. 

De acordo com a pesquisa - que ouviu 647 pessoas, sen-
do 450 pais que possuem um ou mais filhos matriculados 
em escolas públicas (55,44%) e privadas (44,56%) - as 
instituições de ensino obtiveram nota 6, em uma escala 
de 0 a 10, no quesito eficiência na comunicação com pais 
e estudantes. O WhatsApp foi apontado como o principal 
canal de diálogo com a escola, aparecendo em 54,66% 
das respostas. O levantamento mostrou que o volume de 
trabalho, no que tange à comunicação com os pais, au-
mentou para as secretarias das escolas, que não possuíam 
ferramentas apropriadas de atendimento para consolidar 
todos os canais de comunicação em um único portal. 

“Alguns colégios entrevistados relataram que sabem 
que o tempo de resposta é muito longo e está longe de 
ser satisfatório, mas, com a atual demanda, teriam que 
aumentar muito ou até mesmo dobrar o número de cola-
boradores para atender todos os pais de alunos”, explica 
Roberto Dariva, diretor geral da Code7. Quase 70% dos 
pais concordam com essa afirmação, porque somente 
31,61% acham que o tempo de resposta é ótimo, enquanto 
50,52% considera razoável e 12,69% ruim, além dos 5,18% 
que afirmaram que a escola não responde suas interações.

Com a pandemia, os canais de comunicação entre pais 
e escola também mudaram: mais de 40% dos pais estão 
satisfeitos com as formas de comunicação atuais, contudo 
quase 32% gostaria de se comunicar por WhatsApp. Ou-
tros 25,39% gostariam de usar aplicativos educacionais, 
enquanto a comunicação por voz ainda é desejada por mais 
de 20% dos entrevistados. O e-mail já é usado por 34,20% 
dos pais e responsáveis, com mais 13,47% reforçando que 
desejam utilizar esse canal.

O relatório da Code7 aponta também que, para 59,33% 

Maioria dos pais não acredita que escolas 
estão preparadas para ensino remoto

dos entrevistados, a escola poderia tornar a experiência 
do ensino a distância ainda melhor, oferecendo mais 
suporte aos pais sobre como gerenciar os filhos em casa 
com aulas online, enquanto 49,74% acreditam que a ex-
periência poderia ser aprimorada com a capacitação dos 
professores para aulas no ambiente digital. O documento 
reforça ainda os diferentes impactos que o ensino remoto 
trouxe de acordo com a classe social das famílias. 

“Observamos que as famílias com maior poder aquisitivo 
tiveram facilidade para se adaptar às aulas online porque 
proviam de celulares e computadores de qualidade. Po-
rém, as famílias com menor poder aquisitivo, novamente 
sofreram por não possuir os equipamentos necessários”, 
conclui Dariva. O estudo também traz as recomendações 
de especialistas no ensino a distância para as escolas 
aprimorarem os pontos negativos destacados pelos pais 
de alunos entrevistados.

A Code7 se disponibiliza a ajudar a sociedade e a edu-
cação no Brasil, e está disponibilizando uma consultoria 
gratuita de até duas horas para ajudar as escolas a en-
tenderem quais são seus desafios e quais estratégias usar 
para melhorar o atendimento aos os seus clientes. Saib a 
mais em (www.code7.com).

O WhatsApp foi apontado como o principal canal de diálogo 
com a escola.
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A crise econômica no 
Brasil, a desvalorização 
do real e a pandemia não 
foram suficientes para di-
minuir o apetite dos brasi-
leiros por casas em Miami. 
De acordo com a pesquisa 
da Associação Nacional de 
Corretores de Imóveis dos 
Estados Unidos, a Flórida 
é o destino preferido dos 
estrangeiros por 22% dos 
que compram casas no 
país  Os brasileiros fazem 
parte do top 10 das nacio-
nalidades nesse mercado, 
ocupando a 6ª posição, com 
3% do total – a China está 
em primeiro, com 12%. 
Desse total de brasileiros, 
a Flórida também é o prin-
cipal destino, com 49% da 
preferência. 

Mas, o que é que Miami 
tem? Segundo Victoria Mo-
lina, corretora de imóveis 
especialista em proprieda-
des de luxo, com mais de 
20 anos de experiência, 
atualmente trabalhando 
na imobiliária Douglas 
Elliman, a segunda maior 
corretora de imóveis resi-
denciais independente dos 
Estados Unidos em volume 
de vendas, “Miami reúne 
tudo o que os brasileiros 
mais gostam, com uma 
qualidade que não se vê em 
todos os lugares e a apenas 
algumas horas de voo”.

Além do clima agradável 
o ano todo, belas praias, 
restaurantes, bares, vida 
noturna e cultural intensas 
e estilo de vida mais rela-
xado, Victoria afirma que 
“a cidade e a região têm 
imóveis a preços mais aces-
síveis se comparados com 
outras regiões dos EUA, o 

que pode ser interessante 
tanto para moradia como 
para investimento, já que 
as taxas de vacância em 
Miami estão abaixo da mé-
dia nacional”. Outro ponto 
interessante, ressalta a 
especialista, é que o es-
tado da Flórida não cobra 
imposto de renda.

Outros dados mostram 
o potencial econômico 
da cidade: grande centro 
de moda e de cinema; a 
cidade mais internacional 
dos EUA - quase 50% da 
população é estrangeira e 
fala mais de 100 idiomas; 
lar de cerca de 1.200 em-
presas multinacionais de 
56 países diferentes; mais 
de 100 consulados e câ-
maras de comércio; quinta 
cidade dos EUA com maior 
ocupação hoteleira; cerca 
de 12 milhões de visitantes 
por ano, sendo 6 milhões 
deles estrangeiros; e quar-
to maior distrito escolar do 
país, com 5 faculdades e 
universidades, além de 3 
escolas de Direito.

“O mercado está se be-
neficiando da crescente 
migração interna de regi-
ões dos EUA com impostos 
mais altos”, explica Victo-
ria, que faz um importante 
alerta: “para aqueles que 
desejam ter uma casa 
apenas para férias em 
Miami, os vistos de mora-
dia e de trabalho não são 
necessários, porém, quem 
pretende se mudar para a 
cidade, é preciso consultar 
as exigências na embaixa-
da ou nos consulados dos 
EUA no Brasil”, afirma. Ou-
tras informações: (https://
cointelegraph.com.br/).

Brasil segue no 
radar do mercado 

imobiliário de Miami
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