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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004377-27.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Simone Braite Campagnolli RG Nº 34.339. 
576-0, CPF Nº: 314.477.188-01, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória para cob. 
no valor de R$ 14.259,75. (Março/2019), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 Dias  Proc. 0033779-73.2019.8.26.01 00. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, 
Juiz de Direito da 9ªVC do Foro da Capital, Faz saber ao Co-Executado ZHU-XIAOYUN-ME (CNPJ: 
07.132.492/0001-18), que Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Estando o requerido em lugar incerto e não 
sabido, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, Pague a 
dívida apontada na peça inicial deste incidente de cumprimento de sentença Será este edital afixado 
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22/09/2020.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1046000-13.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Youssef Ibrahim Hanna ME, CNPJ Nº 13.503.041/0002-23, que Adidas AG 
e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando o 
requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros 
os fatos na inicial. 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. 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº0018101-84.20 20.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Fer nandes Nery 
Rafael, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Geraldo Espindola  CPF Nº 818.409.508-20, que nos 
autos de cumprimen to de sentança ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.719,36, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 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 CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0020628-06.2011.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Alberto Oliveira dos Reis, RG 11.457.270, CPF 076. 057. 
978-42, que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum Cível em fase de Cumpri 
mento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se 
executado o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital da   
penhora que recaiu sobre seguinte bem: os direitos que detém sobre o Lote 10, Quadras NH, do 
loteamento denomi nado Ninho Verde – Gleba II, situado no município de Pardinho, Comarca de 
Botucatu, medindo 14,00m de frente para rua 139; 30m da frente aos fundos de ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com lote 09, do lado esquerdo com 
o lote 11 e nos fundos mede 14,00m e confronte com o lote 21. Encerrando a área de 420m². 
Matrícula de nº 33.129, do livro 02 de Registro Geral do 1º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Botucatu, Estado de São Paulo. Ficando ainda, o executado, intimado de sua 
nomeação para o encargo depositário do imóvel e ciente que não poderá abrir mão do bem 
depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Fica advertido, ainda, que o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, para apresentação de impugnação nos próprios autos, fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1044489-38. 2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cesar Augusto Vieira Macedo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Denise Ferreira Murari, Bras, viúva, empresária, RG Nº 7.351.605-3, 
CPF/MF Nº163.244.698-75,e Roberto Ferreira Machado, bras., solteiro, RG Nº14.866.614, CPF/ MF 
Nº046.359.158-59 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobran 
ça no valor de R$ 5.112,12. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 20, da 
Quadra BJ, do Loteamento Thermas de STA. bárbara – Gleba II (atualmente denominado STA. 
Bárbara Resort Residence II). Estando os requeridos 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 Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1020250-93. 2017.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Mario Sergio Leite, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos Herdeiros Deusimar, qualificação ignorada, e Dayse, qualificação ignorada que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou–lhe ação de Execução de Título extrajudicial 
do valor de R$ 18.366,46, referente ao instrumento particular de reconhecimento de confissão de 
dívidas ora anexado, firmado pelo Executado em favor da exequente. Fica os herdeiros citados por 
meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser 
convertido o arresto sobre os direitos do lote 1, Gleba 1, da quadra DD, localizado no 
empreendimento Santa Barbara Resort Residence, parte ideal que corresponde aos herdeiros, 
Deusimar e Dayse, e a Penhora na parte ideal que corresponde a Welica Silva Almeida Santos, CPF 
Nº 043.770.925-61, em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso 
não pague a dívida exequenda ou garanta a Execução, fica os Herdeiros citados por meio deste 
edital para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos 
do art. 915 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de setembro de 2020. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001826-44. 2017.8.26.0009 A MMa. Juíza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Cristiane Sampaio Alves 
Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de Natalina Benitti Destefano, RG 
8978764, CPF 535.631.158-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o espólio réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital, da Penhora do seguinte 
bem: Terreno correspondente ao lote 15, da quadra "I W", do loteamento denominado Ninho Verde-
Gleba II, situado na zona urbana do Distrito e Município de Pardinho - Comarca de Botucatu-SP, 
medindo 15 m de frente para a Rua 175; 30 m de frente aos fundos, de ambos os lados, dividindo 
do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com parte dos lotes 13 e 14 do lado esquerdo com 
o lote 16, e, no fundo mede 15 m e divide com o lote 10, encerrando a área de 450 m², na quadra 
formada pelas ruas: 175, 167, 168 e 174. Imóvel matriculado no Primeiro Cartório de Registro de 
Imóveis - Comarca de Botucatu - SP, sob nº 17.132, em 12 de agosto de 1993, bem como do prazo 
de 15 dias úteis para ofertar eventual impugnação à penhora, a contar após o prazo deste edital. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo 20 dias. Proc. 1016540-39. 2019. 8. 26. 0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ºV C do Foro da Capital – SP. Faz Saber a MMM Manutenção e 
Montagens Ltda - ME, CNPJ/MF Nº 02.244.330/0001-58, que Momentum Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.493,86. referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra AU e 13 da Quadra AS do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba V. 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 0009150-86. 2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Benedito Alcides de Oliveira, CPF Nº 131.579.958-80, que nos 
autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 33.563,59, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 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 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na for. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2020 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020994-49.2010.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da 
Lei, etc. O Dr. Marcio Estevan Fernandes, Juiz de Direito da 4ª VC da Comarca de Jundiaí - SP, na 
forma da lei, faz saber ao réu Luiz Marcos Melo dos Santos, ausente, incerto, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S A Autoban, move contra sí, 
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 
31/05/2008, por volta das 16h10min, ao atingir o KM 102 + 440, sentido norte da Rodovia SP-348, 
(Rodovia dos Bandeirantes) o terceiro requerido conduzindo veículo marca M.Bens modelo CS 
1933, cor branca, ano 1988, placa LXY – 0547, de propriedade da primeira requerida, quando, na 
altura do Km 102 + 440 quando segundo relatos do condutor, ao passar pelo posto de pedágio local, 
atingiu e danificou patrimônio público sob concessão da Requerente, vindo em seguida atingir e 
danificar patrimônio público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado 
o respectivo Boletim de Ocorrência nº 00626413 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal 
capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança 
daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. 
Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia 
de R$ 8.279,26, conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) 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. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 30 de setembro de 2020.  

Teresa Cristina Vannucci Gouvea (Org) - Gerar 
riquezas, em todas suas escalas sociais, culturais e 

profissionais, sem afetar a natureza, antes, devolvendo-lhe o que 
de si houvera sido retirado. Essa é a postura ética da economia 
circular. Oito profissionais, nacionais e internacionais foram 
reunidos nessa primorosa edição, para literalmente ensinar a 
como levar avante tal sistemática. Casos impressionantes são 
retratados, em lindas fotos e desenhos. Seguramente atingirá 
resultados pretendidos. Um belo tento marcado pela equipe 
FIESP – SENAI- SP. Em espanhol e português, versões em e-book 
e impressa . Voltado para estudantes, professores, arquitetos, 
engenheiros e construtores, claro, também para ambientalistas, 
pois configura-se na prática sensata do futuro. 

Design e Economia Circular 
– Senai – SP

O Skeelo, se não a maior, uma das maiores plataforma de 
e-books do Brasil, disponibiliza gratuitamente, mais de 10 livros 
clássicos para ler no smartphone ou tablet. A iniciativa é um 
convite tanto para o público infantil desenvolver o hábito da 
leitura, como para os mediadores que gostam de separar um 
momento para ler histórias juntos com os pequenos. Memórias 
da Emília, O Saci, Fábulas e Caçadas de Pedrinho, estão entre 
as opções de títulos disponíveis. Para mais informações acesse 
www.skeelo.app

Dica valiosa:

Jürgen Klaric – Sandra Martha Dolinsky 
(Trad) – Planeta –  Uma difícil tarefa: Sair de onde/
como está e, partir para uma nova fase ou vida, assim, 
no estalo! O autor, um influenciador reconhecido 
internacionalmente, demonstra como conseguir 

tal feito. Dá mais credibilidade aos seus ensinamentos, quando 
relata seu caso pessoal e o quanto foi difícil “sair da caixa”! O 
que chamou mesmo a atenção desse escriba é que definitiva-
mente elimina a responsabilidade divina pelo erros e acertos 
em nossas vidas. Sabe o: Se Deus quiser; Deus quis assim, Ele 
cuidará etc.. não existe!! Independentemente de credo, somos 
totalmente certeiros ou não em nossas escolhas ou metas. Quase 
simples assim. Com palavras claras, algumas necessariamente 
contundentes, o autor alinhavou um método, no mínimo vence-
dor. Ao término da leitura o leitor sentirá sensação de poderio 
impressionante, que poderá transformar-se em realidade. Claro, 
ideia + transpiração é ainda fórmula de sucesso. Hoje temos 
uma tríade inseparável: ideia, transpiração e muita tecnologia. 

Válido para qualquer pessoa e ou idade. Factível!!

Conecte-se com o Dinheiro: 
Deixe para trás sua mente 
pobre e descubra a riqueza

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)

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2020, às 16:00 horas, na sede social da Sociedade, na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais 
de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. PRESENÇA: A totalidade dos 
acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da Assembleia: Sr. Tito Enrique da Silva Neto. Secretário:  
Sr. José Eduardo Cintra Laloni. ORDEM DO DIA: Deliberações sobre os seguintes temas: I - Em Assembleia 
Geral Extraordinária: Examinar proposta da Diretoria para reforma parcial do Estatuto Social com o objetivo 
de alterar o caput do artigo 11 do Estatuto Social, que trata da composição da Diretoria, para aumentar o 
número de Diretores Vice-Presidentes e diminuir o número de Diretores Executivos. Após exame do item 
acima e da reforma parcial deliberada em assembleia geral extraordinária realizada em 02/01/2019, 
consolidar o Estatuto Social da Sociedade. II - Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Aprovação das Contas, 
do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2019; (2) Destinação 
do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2019; (3) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de suas 
respectivas remunerações. PAUTA: Considerando a realização conjunta da assembleia geral ordinária e 
extraordinária, de forma a melhor sistematizar o exame dos assuntos a serem tratados em ambas 
assembleias, o Sr. Presidente da mesa propõe que sejam assim deliberados em primeiro lugar os assuntos 
objeto da assembleia geral extraordinária, e em seguida, os assuntos objeto da assembleia geral ordinária, 
com o que concordaram os acionistas presentes. DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as 
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia, com abstenção dos legalmente 
impedidos, deliberaram as matérias listadas na ordem do dia, aprovadas por unanimidade e sem restrições: 
I - Em Assembleia Geral Extraordinária: Examinar proposta da Diretoria para reforma parcial do Estatuto 
Social com o objetivo de alterar o caput do artigo 11 do Estatuto Social, que trata da composição da Diretoria, 
para aumentar o número de Diretores Vice-Presidentes e diminuir o número de Diretores Executivos.  
(1.1) Em virtude da deliberação de alteração parcial do Estatuto Social da Sociedade, fica definida nova 
redação do “caput” do artigo 11 conforme a seguir: “Artigo 11: A Diretoria será constituída por 3 (três) a 15 
(quinze) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles 
Diretor-Presidente, de 1 (um) até 7 (sete) Diretores Vice-Presidentes, até 3 (três) Diretores Executivos e até 
4 (quatro) Diretores sem designação”. Diante da deliberação de reforma estatutária aprovada nesta 
Assembleia e na Assembleia realizada em 02 de janeiro de 2019, o Estatuto Social da Sociedade é neste ato 
consolidado e passará a vigorar com a redação constante do Anexo I desta ata. II - Em Assembleia Geral 
Ordinária: (1) As Contas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, 
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019, documentos esses publicados no Jornal Empresas e 
Negócios e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma do artigo 133, § 4º da Lei nº 6.404/76;  
(2) Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2019, no valor total de R$ 3.281.459,90 (três 
milhões, duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove Reais e noventa centavos) na forma 
abaixo: (i) R$ 164.073,00 (cento e sessenta e quatro mil e setenta e três Reais) para a conta de reserva legal; 
e (ii) R$ 3.117.386,90 (três milhões, cento e dezessete mil, trezentos e oitenta e seis Reais e noventa 
centavos) destinados à Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos. (3) Tendo em vista a inexistência 
do Conselho de Administração, eleger com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 2022, os membros da Diretoria, a saber: ANIS CHACUR NETO, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 13.128.138, expedida pela SSP/SP, e inscrito no 
CPF/ME sob n° 030.082.508-07 para Diretor Presidente; ANTONIO JOSÉ NICOLINI, brasileiro, divorciado, 
administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 18.613.174, expedida pela SSP/SP e inscrito 
no CPF/ME sob n° 155.990.838-61 e ANTONIO SANCHEZ JUNIOR, brasileiro, divorciado, economista, 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador 
da Cédula de Identidade R.G. n° 07495959-4 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob n° 004.281.067-
14; JOSÉ EDUARDO CINTRA LALONI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado nesta 
Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade 
R.G. n° 11.748.574, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob n° 077.856.518-17; MARCO ANTONIO 
ASCOLI MASTROENI, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 17.509.191 
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n° 062.198.128-16; RENATO PASQUALIN SOBRINHO, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.539.418-2, expedida 
pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 030.127.578-56; SERGIO LULIA JACOB, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 13.598.469, expedida pela SSP/SP e inscrito no 
CPF/ME sob nº 106.178.428-25 e SERGIO RICARDO BOREJO, brasileiro, casado, economista, domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula 
de Identidade R.G. n° 14.987.454-6, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob n° 116.871.248-33 
para Diretores Vice-Presidentes. Registram os presentes que, à exceção do Diretor ora eleito, Sr. Marco 
Antonio Ascoli Mastroeni, todos os demais Diretores acima qualificados estão sendo reeleitos neste ato, 
posto que já exerciam mandato na Diretoria da Companhia. Os nomes dos Diretores serão levados à 
aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse em seus cargos. Os Diretores eleitos 
declararam, sob as penas da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao exercício dos cargos, sendo que cópias 
das referidas declarações encontram-se arquivadas na sede da Sociedade. Os acionistas declaram que os 
eleitos preenchem as condições previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 
02/08/2012. Em consequência, a Diretoria da Sociedade terá a seguinte composição: Diretor Presidente: 
ANIS CHACUR NETO; Diretores Vice-Presidentes: ANTONIO JOSÉ NICOLINI, ANTONIO SANCHEZ 
JUNIOR, JOSÉ EDUARDO CINTRA LALONI, MARCO ANTONIO ASCOLI MASTROENI, RENATO 
PASQUALIN SOBRINHO, SERGIO LULIA JACOB e SERGIO RICARDO BOREJO. Após, foram fixadas as 
remunerações mensais dos membros da Diretoria em até 15 (quinze) vezes o valor fixado como limite de 
isenção da tabela de desconto do imposto de renda na fonte. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, determinou o Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após 
ter sido lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2020. Ass: - Tito 
Enrique da Silva Neto - Presidente da Assembleia, José Eduardo Cintra Laloni - Secretário, BANCO ABC 
BRASIL S.A. - p.p. Sergio Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni e Tito Enrique da Silva Neto. 
Confere com original lavrado em livro próprio. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente: José Eduardo Cintra 
Laloni - Secretário. Visto: Regina Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 284.701/20-8 em 04/08/2020. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL DA ABC BRASIL 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, 
OBJETO SOCIAL, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO - Artigo 1º: A ABC BRASIL DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais 
e regulamentares que forem aplicáveis. Artigo 2º: A Sociedade tem por objeto: i) subscrever, isoladamente 
ou em consórcio com outras Sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; 
ii) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; iii) comprar e vender 
títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pela 
Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;  
iv) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; v) incumbir-se 
da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de 
recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; vi) exercer 
funções de agente fiduciário; vii) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;  
viii) constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e 
valores mobiliários; ix) praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes; x) praticar operações 
de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central do 
Brasil; xi) realizar operações compromissadas; xii) praticar operações de compra e venda de metais 
preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo 
Banco Central do Brasil; xiii) operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros, 
observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil nas suas 
respectivas áreas de competência; xiv) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência 
técnica, em operações e atividades nos mercados financeiro e de capitais; e xv) exercer outras atividades 
expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores 
Mobiliários. Parágrafo Único: Em contrapartida, é vedado à Sociedade: i) realizar operações que 
caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus 
clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e 
as demais previstas na regulamentação em vigor; ii) cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra 
comissão referente a negociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição 
primária; iii) adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos em liquidação de dívidas de difícil 
ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los dentro do prazo de 1 (um) ano, a contar do recebimento, 
prorrogável até 2 (duas) vezes, a critério do Banco Central; iv) obter empréstimos ou financiamentos junto a 
instituições financeiras, exceto aqueles vinculados a: (a) aquisições de bens para uso próprio; (b) operações 
e compromissos envolvendo títulos de renda fixa, conforme regulamentação em vigor; (c) operações de conta 
margem de seus clientes, conforme regulamentação em vigor; (d) garantias na subscrição ou aquisição de 
valores mobiliários objeto de distribuição pública; v) realizar operações envolvendo comitente final que não 
tenha identificação cadastral na Bolsa de Valores. Artigo 3º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São 
Paulo, podendo por deliberação da Diretoria e mediante autorização do Banco Central do Brasil, instalar e 
fechar dependências, escritórios e agências no País ou no Exterior. Artigo 4º: O prazo de duração da 
Sociedade é indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES - Artigo 5º: O capital 
social da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 88.515.063,02 (oitenta 
e oito milhões, quinhentos e quinze mil, sessenta e três Reais e dois centavos) dividido em 49.960.110 
(quarenta e nove milhões, novecentas e sessenta mil e cento e dez) ações nominativas, sendo 24.980.055 
(vinte e quatro milhões, novecentas e oitenta mil e cinquenta e cinco) ações ordinárias e 24.980.055 (vinte e 
quatro milhões, novecentas e oitenta mil e cinquenta e cinco) ações preferenciais, todas sem valor nominal. 
Parágrafo 1º: Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 
2º: As ações preferenciais, além da participação integral nos resultados, têm direito, em igualdade de 

condições com as ações ordinárias, nos aumentos de capital por incorporação de lucros, de reservas ou de 
qualquer fundo ou valor e prioridade no reembolso de capital no caso de dissolução da Sociedade. Parágrafo 
3º: Os custos despendidos na substituição de certificados de ações, se emitidos, são de responsabilidade 
do acionista interessado. CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 6º: A Assembleia Geral reunir-
se-á, ordinariamente, no decorrer dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 7º: As Assembleias Gerais serão 
instaladas e presididas por qualquer acionista escolhido em cada Assembleia. O presidente da Assembleia 
escolherá o secretário dentre os acionistas presentes. Artigo 8º: A Assembleia Geral será instalada com a 
presença de acionistas cuja propriedade das ações esteja inscrita nos livros próprios até 3 (três) dias antes 
da data de sua realização. Artigo 9º: Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por 
um procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Sociedade ou 
advogado, devendo o mandato ser depositado na sede da Sociedade no mínimo 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da Assembleia. CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO - Artigo 10: A Sociedade será 
administrada por uma Diretoria. SEÇÃO I. DIRETORIA - Artigo 11: A Diretoria será constituída por 3 (três) 
a 15 (quinze) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles 
Diretor-Presidente, de 1 (um) até 7 (sete) Diretores Vice-Presidentes, até 3 (três) Diretores Executivos e até 
4 (quatro) Diretores sem designação. Parágrafo 1º: O prazo de gestão dos diretores será de 2 (dois) anos, 
permitida a reeleição, sendo que os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. 
Parágrafo 2º: Os Diretores, dispensados de caução, serão investidos nos cargos mediante assinatura do 
Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, sendo que tal posse somente produzirá efeitos 
após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º: Em caso de ausência eventual, 
os Diretores se substituirão uns aos outros, por designação do Diretor Presidente. Em caso de impedimento 
de qualquer Diretor, a Assembleia Geral designará o substituto. Parágrafo 4º: Em caso de vaga do cargo de 
Diretor, o substituto será eleito pela Assembleia Geral e completará o prazo de gestão do substituído. 
Parágrafo 5º: A Assembleia Geral fixará a remuneração dos membros da Diretoria em montante global, 
devendo o montante específico de remuneração destinado a cada membro, bem como a data do efetivo 
pagamento serem deliberados em reunião da Diretoria. Parágrafo 6º: Compete aos Diretores Vice-
Presidentes: a) auxiliar o Diretor Presidente em suas atribuições; b) convocar, instalar e presidir reuniões de 
Diretoria na ausência do Diretor Presidente; e c) designar os responsáveis pelos segmentos ou comitês 
especializados de sua área de atuação. Parágrafo 7º: Compete aos Diretores Executivos, auxiliar o Diretor 
Presidente e os Diretores Vice-Presidentes nas atribuições que lhes forem designadas. Parágrafo 8º: 
Compete aos Diretores sem designação específica, colaborar com os demais membros da Diretoria nas 
tarefas a eles atribuídas. Artigo 12: A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário para deliberar sobre 
matéria que julgue de conveniência da Sociedade e melhor desempenho das suas atribuições. Parágrafo 
Único: As resoluções da Diretoria, que constarão de atas lavradas em livro próprio, serão tomadas por 
maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. Artigo 13: A 
Diretoria terá competência prevista em lei, cabendo-lhe, especialmente: a) fixar as diretrizes de procedimentos 
contábeis, administrativos, financeiros e operacionais da Sociedade e expedir normas e regulamentos que 
entender necessários à melhor consecução dos objetivos sociais; b) formular a política econômico-financeira 
da Sociedade e preparar as propostas relativas ao aumento do capital social e à destinação dos lucros, em 
especial, o pagamento de dividendos; c) propor à Assembleia Geral a reforma do Estatuto Social; d) autorizar 
a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados; e) avocar, a 
qualquer tempo e a seu exclusivo critério, o exame de assuntos ou negócios sociais, e sobre eles expedir 
normas e instruções a serem observadas pela Sociedade; f) escolher ou destituir os auditores independentes 
por delegação dos acionistas; g) autorizar a criação e fechamento de dependências, escritório e agências no 
País e no Exterior; e h) fixar a política de admissão, remuneração e dispensa de pessoal. Artigo 14: A 
Diretoria, observadas as diretrizes e instruções eventualmente fixadas pela Assembleia Geral, terá poderes 
de administração e gestão de negócios sociais para a prática de todos os atos e a realização das operações 
que se relacionarem com o objetivo da Sociedade. Artigo 15: Com as ressalvas constantes dos parágrafos 
abaixo, os instrumentos que importarem em responsabilidade ou obrigação para a Sociedade, sob pena de 
nulidade, serão assinados conjuntamente: (a) por 2 (dois) Diretores, ou (b) por um Diretor e um Procurador, 
ou (c) por 2 (dois) Procuradores, de acordo com os limites eventualmente fixados. Parágrafo 1º: Os mandatos 
serão assinados por quaisquer 2 (dois) Diretores Vice-Presidentes e outorgados para fins específicos ou por 
prazo determinado não excedente a um ano, com exceção daqueles para fins judiciais. Parágrafo 2º: 
Poderão ser outorgados mandatos a um único Procurador, quando este for advogado, despachante, agente 
de propriedade industrial, corretor ou pessoa jurídica. Parágrafo 3º: Excepcionalmente, a Sociedade poderá 
ser representada por um único diretor ou procurador, desde que haja autorização expressa da Diretoria. 
Parágrafo 4º: Nas ocasiões de ausência por mais de 5 (cinco) dias úteis do Diretor Presidente, este será 
substituído nos atos de sua exclusiva competência, por quaisquer 2 (dois) Vice-Presidentes. Artigo 16: 
Compete ao Diretor Presidente: a) coordenar e orientar as atividades da Diretoria, observando as diretrizes 
eventualmente fixadas pela Assembleia Geral; b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; c) apresentar 
à Assembleia Geral depois de aprovado pela Diretoria, o Relatório Anual das operações da Sociedade, 
incluindo proposta de destinação de lucros, se for o caso; d) conduzir e superintender as atividades da 
Sociedade, realizando os negócios e as operações previstas no objeto social, observadas as normas deste 
Estatuto; e e) presidir e coordenar os trabalhos das diferentes áreas administrativas e negociais da Sociedade, 
e as reuniões com os gerentes encarregados de setores específicos. SEÇÃO II. DO CONSELHO 
CONSULTIVO - Artigo 17: A Sociedade poderá ter um Conselho Consultivo, que será composto por, no 
mínimo 3 (três) e, no máximo 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de um ano e 
que não precisam ser acionistas ou residir no País, podendo ser reeleitos. Parágrafo 1º: Os membros do 
Conselho Consultivo escolherão entre si um Presidente para cada mandato, podendo ser reeleito. Parágrafo 
2º: Os membros do Conselho Consultivo deverão, exclusivamente, emitir opiniões com respeito ao 
desempenho e à situação econômica da Sociedade ou sobre qualquer outro assunto a que for solicitado pela 
Diretoria. Parágrafo 3º: O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que convocado pela Diretoria ou pelo 
menos uma vez por ano por ocasião da realização da Assembleia Ordinária. CAPÍTULO V - DO CONSELHO 
FISCAL - Artigo 18: O Conselho Fiscal da Sociedade, que será integrado por 3 (três) membros efetivos e 
igual número de suplentes, funcionará em caráter não permanente e será composto, instalado e remunerado 
em conformidade com a legislação em vigor. CAPÍTULO VI - DA OUVIDORIA - Artigo 19: A Sociedade terá 
uma Ouvidoria composta de 1 (um) Ouvidor, designado e destituído pela Diretoria, com mandato de 1 (um) 
ano e de 1 (um) Diretor responsável pela Ouvidoria, como tal designados perante o Banco Central do Brasil. 
Parágrafo 1º: Na forma da regulamentação em vigor, sendo a Sociedade integrante de conglomerado 
financeiro, o componente organizacional de Ouvidoria está atualmente a cargo da sua Sociedade 
Controladora, o Banco ABC Brasil S.A. Parágrafo 2º: A Ouvidoria terá por atribuição: I - prestar atendimento 
de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido 
solucionadas nos canais de atendimento primário da Sociedade, nos termos das normas aplicáveis; II - atuar 
como canal de comunicação entre a Sociedade e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na 
mediação de conflitos; e III - informar a Diretoria da Sociedade a respeito das atividades de Ouvidoria. 
Parágrafo 3º: As atribuições da Ouvidoria abrangerão as seguintes atividades, que deverão ser conduzidas 
com estrita observância das normas legais e regulamentares aplicáveis: a) atender, registrar, instruir, analisar 
e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; b) prestar 
esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para 
resposta; c) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; d) manter a Diretoria da 
Sociedade informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e 
sobre o resultado das medidas adotadas pelos Administradores da Sociedade para solucioná-los; e e) 
elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e à diretoria da 
Sociedade, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas 
pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL - Artigo 20: 
O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Semestralmente, 
em 30 de junho e 31 de dezembro, serão preparadas as demonstrações financeiras da Sociedade, com 
observância das determinações legais e estatutárias. Parágrafo 1º: Dos lucros líquidos anuais apurados 
serão deduzidos 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal que não excederá 20% (vinte por 
cento) do capital social, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do Artigo 193, da Lei 6.404/76. O saldo terá a 
destinação que for determinada pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º: A Sociedade levantará balanços 
semestrais para os fins previstos no Artigo 204, da Lei nº 6.404/76. Poderão ser pagos dividendos semestrais 
sempre que os lucros disponíveis o permitirem, a critério dos acionistas. Artigo 21: Aos acionistas é 
assegurado o direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido ajustado nos termos da lei, a menos que os acionistas, por unanimidade, decidam 
diferentemente nos termos da lei. Parágrafo Único: Aos acionistas detentores de ações preferenciais são 
assegurados os privilégios e prioridade previstos em lei quanto ao recebimento do dividendo estatutário. 
CAPÍTULO VIII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO - Artigo 22: A Assembleia Geral poderá deliberar a 
formação das seguintes reservas: I - Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos; II - Reserva de 
Lucros para Manutenção de Margem Operacional. Parágrafo 1º: A Reserva de Lucros para Equalização de 
Dividendos será limitada a 80% do capital social e terá por finalidade garantir recursos para pagamento de 
dividendos, inclusive na forma de juros sobre o capital próprio, ou suas antecipações, visando manter o fluxo 
de remuneração aos acionistas nos termos do Estatuto Social, sendo formada com recursos equivalentes a 
até 100% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, sempre respeitado 
o direito dos acionistas ao recebimento de dividendos anuais obrigatórios, nos termos da lei. Parágrafo 2º: 
A Reserva de Lucros para Manutenção de Margem Operacional será limitada a 50% do capital social e terá 
por finalidade garantir meios financeiros visando à manutenção de margem operacional compatível com o 
desenvolvimento das operações da Companhia, sendo formada com recursos equivalentes a até 100% do 
lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, sempre respeitado o direito dos 
acionistas ao recebimento de dividendos anuais obrigatórios, nos termos da lei. Parágrafo 3º: Por deliberação 
da Assembleia Geral serão periodicamente capitalizadas parcelas das reservas de lucros existentes para 
que o respectivo montante não exceda o limite de 95% do capital social. Artigo 23: A Sociedade dissolver-
se-á nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Único: 
Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e, opcionalmente, os 
membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação, fixando-lhes a remuneração.

Com mais tempo dentro de 
casa e mudanças irreversíveis no 
mercado de trabalho pós-pande-
mia, a relação do brasileiro com 
seu lar ou com um possível novo 
lar mudou. Segundo pesquisa 
da Hibou, instituto de pesquisa 
e monitoramento de mercado, 
com 1537 entrevistas todo Brasil 
(55% mulheres e 45% homens 
das classes A, B e C), o grau de 
insatisfação com a casa cresceu 
após o isolamento, 49% dos en-
trevistados está menos satisfeito 
com o local onde vivem, e ainda 
enfrentam aumento com a pre-
ocupação em condomínios, onde 
há áreas comuns. 
	 •	40%	 acreditam	 que	 o	 uso	

das áreas comuns vai cair. 
As pessoas vão tentar levar 
suas atividades para dentro 
de casa. 83% disseram que 
os condomínios precisarão 
limpar e higienizar as áreas 
comuns com mais frequên-
cia;

	 •	A	academia	é	a	preferida	dos	
brasileiros para continuar 
ativa após confinamento. 
71% querem usar. Apenas 
41% acha que o playground 
deve continuar a ser usado e 
27% ainda pensam em usar 
a lavanderia coletiva;

	 •	Álcool	gel	à	disposição	dos	
moradores é o campeão da 
lista de necessidades dos 
brasileiros que vivem em 
condomínios. 81% quer o kit 
higiene em todos os espaços. 
58% acham que é preciso 
melhorar a higiene e prote-
ção na área de recebimento 
de entregas. 

	 •	Obrigados	a	ficar	em	casa,	
57% dos brasileiros redes-
cobriram a sala de estar e 
36% o próprio home office. 
Espaços confortáveis hoje 
estão no topo do desejo dos 
brasileiros para suas casas. 

Aliás, o home office ganha 
lugar de destaque, já que 
57% pretendem continuar 
trabalhando em casa. 

	 •	Nessa	toada,	59%	acha	que	é	
melhor manter esse espaço 
de trabalho, mesmo quando 
puderem voltar a trabalhar 
fora. Vale comentar que 61% 
consideraria trabalhar em 
um escritório que ficasse no 
seu condomínio residencial, 
evitando assim deslocamen-
tos desnecessários. 

“A redescoberta da casa gerou 
hábitos que podem virar rotina 
e que também mudam as prio-
ridades na hora de escolher um 
novo imóvel”, explica Ligia Mello, 
sócia da Hibou e coordenadora 
da pesquisa. 41% dos brasileiros 
querem manter a cozinha como 
ponto de encontro para mo-
mentos em família. 44% querem 
continuar acompanhando lives 
na internet. A internet, aliás, é 
prioridade, e a casa conectada 
está nos planos dos brasileiros: 
41% gostaria que os imóveis já 
viessem com fornecimento de in-
ternet de alta capacidade e 30% 
acreditam que eletrodomésticos 
integrados já são um caminho 
sem volta. 

Para futuros lares, o olhar 
do brasileiro está focado nos 
novos hábitos de higiene com 
alimentos. 81% concordam que 
a área de serviço precisa ser 
maior para os devidos cuidados 
com os alimentos que chegam da 
rua, e 66% hoje não têm espaço 
suficiente para guardar produtos 
de limpeza. Cozinha integrada 
com a sala continua interessando 
45% acreditam que isso favorece 
um ambiente único para toda a 
família, mas 78% considera que 
ela merece um olhar especial 
para ventilação e exaustão. Fonte 
e mais informações: (www.lehi-
bou.com.br). 

Metade dos brasileiros não se 
sentem satisfeitos com suas casas
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