
Um mundo melhor 
depende de nós

A nave Terra vem 
sendo maltratada. 
Falta consideração 
para com a natureza e 
com as pessoas

Estamos enfrentando 
as consequências do 
aumento das chama-

das “catástrofes naturais”. 
As universidades devem ir 
além do que formar um bom 
profissional ou doutrinar 
ideologias; precisam formar 
um ser humano capacitado a 
melhorar as condições gerais 
de vida no planeta tendo 
em vista o progresso real e 
respeito à natureza.

Cada dia que passa, mais 
pessoas revelam sua falta 
de humanidade mostrando 
sua cobiça por riqueza e 
poder, e o desejo de dominar 
o planeta que lhes foi con-
fiado por um curto período 
para que, vivenciando, se 
desenvolvessem para o bem. 
A instabilidade progride. A 
sinergia é a coesão, o esforço 
conjunto num bom objetivo. 
Infelizmente, em vez de 
objetivos enobrecedores, a 
sinergia tem sido usada mais 
quando se trata de derrubar 
um estranho no ninho. Falta 
o alvo comum de aprimora-
mento da espécie humana.

Nos anos 1960, a vida 
era mais tranquila, menos 
atribulada, mais leve. As 
pessoas se divertiam com 
pequenos prazeres na ilusão 
da falsa felicidade divulgada 
por todos os meios. Também 
havia outro lado, o da frieza e 
indiferença com a vida, mas 
não tão pronunciado como 
hoje. No bar, no restaurante, 
no aeroporto, as pessoas 
desfrutavam do tempo que 
parecia infinito. Uma bebida, 
uma pizza, um frango alho e 
óleo, tudo era festa para falar 
sobre qualquer coisa, contar 
piadas. Os humanos se dei-
xavam distrair facilmente.

A realidade áspera e severa 
tem sido ocultada e as pesso-
as, desviadas do saber sobre 
o real significado da vida e 
suas leis. Em 1969, Roselis 
von Sass lançou “O livro do 
Juízo Final”, anunciando que 
os anos de graça estavam 
chegando ao seu fim. Aos 
poucos, cada pessoa vai per-
cebendo que o tempo está se 
esgotando, que a realidade 
é brutal e que não dá mais 
para disfarçar, pois chegou 
a época da grande colheita 
do bem.

O futuro melhor requer a 
formação de uma geração 
forte, bem preparada para 
a vida, com bom senso e 
raciocínio lúcido. A fase 
fundamental é a de zero a 
seis anos quando se formam 
os fundamentos cerebrais. 
As crianças devem, desde 

cedo, entender que sem 
educação e bom preparo não 
conseguirão progredir na 
direção de seres humanos de 
valor, espiritualmente fortes 
e responsáveis, benéficos a si 
mesmos e ao planeta. 

A geração que agora galga 
a adolescência e a anterior 
a ela, não se sentindo moti-
vadas para estudar, avançar 
e progredir, se entregam ao 
prazer imediato e à revolta, 
pois não veem perspectivas. 
A falta de bom preparo é 
cada vez maior, o que favo-
rece o desperdício de mais 
uma geração e isso já está 
acarretando a fragilização 
e estagnação do Brasil. Os 
jovens precisam conhecer 
a trajetória espiritual da 
humanidade para saber o 
estágio em que nos encon-
tramos, pois a base para 
fortalecê-los e ao país está 
no bom preparo para a vida. 

O Brasil e o mundo se 
defrontam com crises fun-
damentais. Não bastam 
paliativos no combate à 
miséria; faltam projetos de 
humanização da vida. O ho-
mem nasce pedra bruta com 
essência preciosa que preci-
sa ser despertada e polida 
para brilhar, o que se alcança 
com o fortalecimento da 
espiritualidade. Mais do que 
nunca os estímulos se diri-
gem para sórdidas baixarias 
que obscurecem a essência 
humana. Não há gratidão 
pelo dom da vida, prolifera 
o descontentamento.

A época é de guerras 
- econômica, das comu-
nicações, das religiões - e 
há os que chamam isso de 
era da pós-verdade, isto é, 
das fakes news inventadas 
com segundas intenções e 
dos tumultos. Conhecereis 
a Luz da Verdade e ela vos 
libertará. Uma nova ética 
deverá ser alcançada: a 
ética espiritualista com o 
reconhecimento das res-
ponsabilidades individuais 
perante a vida e os demais 
seres humanos. A vida é uma 
grande travessia para a Luz. 
É preciso força de vontade 
para seguir em frente.

A grande fraqueza das 
almas humanas, habilmente 
aproveitadas pelas trevas, 
está na comodidade e indo-
lência de seu espírito que 
se deixa levar pelo caminho 
largo e cômodo, em vez de 
desenvolver o necessário 
esforço espiritual, pondo-se 
em movimento para a com-
preensão do significado da 
vida e suas leis, e progredir.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: bicdutra@
library.com.br; Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Edital de Intimação prazo de 20 dias. Processo Nº 0002116-46.2020.8.26.0529 A MM. Juíza de 
Direito da 1ªVara Judicial, do Foro de Santana de Parnaíba, Estado de SP, Dra. Natália Assis 
Mascarenhas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Global Laticínios Ltda, CNPJ 14.021.396/0001-68, 
com endereço à Rua Vitoria, 57, Jardim Santa Marta (fazendinha), CEP 06529-200, Santana de 
Parnaiba-SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 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 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 37.932,37 (planilha de fls. 26/28), devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523 e parágrafos). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do art. 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.  

Edital de Citação prazo de 30 dias. Processo Nº1000247-79.2017.8.26.0547. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme de Paula 
Nascente Nunes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Aldo Borges Júnior, qualificação ignorada, com 
CPF191.653.728-67,residente e docimiliado na Rua Carlos Augusto Monteiro de Barros, nº 2051- 
bairro Belém, Cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP, que neste Juízo tramita a ação de Monitó 
ria movida por Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, com CNPJ 04.088.208/0001-65, com 
endereço na Rua Minas Bogasian, nº 253-Osasco/SP, objetivando o seguinte: "Receb. da quantia 
de R$ 9.863,03 referente a fatura de nº229272906, com com venc. em 25/04/2016, e fatura de nº 
225524529, com venc. em 28/03/2016, vencidas e não pagas. Considerando que o req. encontra-se 
em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação 
proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo de 
trinta (30) dias do presente Edital, para efetuar o pagamento da quantia reclamada, bem como 
honorários advocatícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa ou oferecer embargos. 
Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc.1001079-20.2019.8.26.0070. A Dr. Maria Esther Chaves   
Gomes, Juíza de direito da 2ªVC do Foro de Batatais/SP. Faz Saber a  Jucilene da Silva Salgado 
Rosa–ME, CNPJ Nº 18.185.318/0001-50 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$  29.093,60 Referente a fatura de nº 171355634, com vencimento em 26/12/2014,  Fatura de nº 
174756603, com vencimento em 26/01/2015, , 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. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Edital de Intimação com o prazo de 20 dias, expedido no 
processo de nº 0046660-48.2020.8.26.0100, na ação de Cumprimento de Sentença ao qual Daniel 
Ordini Paixão (CPF, 264.342.038-10) e Eduardo Ordini Paixão (CPF, 337.633.988-05) movem em 
face de Leiva Firmino de Andrade (CPF,059.157.838-72). O MM. Juiz de Direito da 30ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., 
Faz  Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente 
a: Leiva Firmino de Andrade (CPF,059.157.838-72) e como não é encontrado, expediu-se o 
presente edital com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da Lei . Por 
meio do qual fica Intimado ao cumprimento da sentença (20/10/2020) e nos termos seguintes: 
INTIMO o devedor por edital, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado por 
edital (05/2016), na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento, 
a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias. prazo este a 
fluir após o prazo do presente edital acima, sendo o valor do débito de R$ 257.250,00 (Duzentos e 
cinqüenta e sete mil e duzentos e cinqüenta reais desde 05/08/2008), e ciente de que, nos termos 
da decisão findo o prazo de 15 (quinze) dias fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 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 para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da Lei 

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Engepack Embalagens São Paulo S.A., 
realizada em 30 de outubro de 2020

1. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 30 de outubro de 2020, às 08:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Rodovia Vice - Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 4.389, R2, Jardim Santa 
Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 2. Publicações: 
Edital de Convocação dispensado, de acordo com o artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presenças: 
Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das 
assinaturas. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos Junior, como Presidente e Sr. Rui Flávio Alves Barreto, 
como Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a destinação de parte da reserva de incentivo 
fiscal aos acionistas; (ii) O que ocorrer; 6. Deliberações: A matéria da Ordem do Dia foi colocada 
em votação, tendo os acionistas presentes, detentores da totalidade das ações com direito a voto, 
tomado, por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da Ata a que se refere 
as Assembleias em forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 
6.2. Aprovar, nos termos da proposta da administração da Companhia, a destinação, aos acionistas, 
de parcela da reserva de incentivo fiscal constituída com base em resultados de exercícios anteriores, 
na forma da lei, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo o valor a ser pago por 
ação ordinária equivalente a R$ 6,9557024. Os valores ora declarados serão pagos integralmente aos 
acionistas até 31 de dezembro de 2020. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e 
lida a presente certidão que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. 8. Assinaturas: Lucio 
José Santos Junior - Presidente; Rui Flávio Alves Barreto - Secretário; Acionistas: Pin Petroquímica S.A. 
e Participações Industriais do Nordeste S.A., representadas na forma dos respectivos atos constitutivos. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí, SP, 30 de outubro de 2020. Rui Flávio 
Alves Barreto - Secretário. Registrado na JUCESP sob nº 486.485/20-1, em sessão de 16/11/2020.

Hotel Majestic S/A
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23/09/2020
Local, Hora e Data: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, Águas de Lindóia/SP, às 11hs do dia 
23/09/2020. Presença: Conforme assinaturas lançadas no Livro “Presença de Acionistas”. Convocação: Edital de 
convocação publicado no DOESP e Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 05/09/2020 a 08/09/2020, 09/09/2020 
e 10/09/2020, conforme dispõe os artigos 124 e 133 da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”). Composição da Mesa: 
Presidente: Sidnei Turczyn; Secretário: Marcos Rolim Fernandes Fontes. Ordem do Dia: Instalação do Conselho 
Fiscal e eleição de seus membros. Deliberações: foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal que, na forma 
do artigo 13º do Estatuto Social, será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes e funcionará 
durante o corrente exercício social de 2020, até apresentação de seu parecer acerca das contas do presente 
exercício na competente A.G.O. Foram eleitos pelos votos dos acionistas Itaca Administração de Bens Ltda., 
Julio Cesar Bernardi e Edson Bernardi Junior que, em conjunto, representam 51,81% do capital social, os seguin-
tes membros: (a) Roberto Pitaguari Germanos, brasileiro, solteiro, advogado, CPF/MF nº 150.927.528-23, RG 
21.759.809-2, residente na Rua Livreiro Saraiva 191, Pacaembu/SP, como Conselheiro efetivo e Victor Rogério 
Sbrighi Pimentel, brasileiro, casado, OAB/SP nº 156.696, domiciliado na Rua Dr. Rodrigo Silva, nº 70, conjunto 
152, 15º andar, Centro -SP, como seu suplente. (b) Daniel Gonçalves, brasileiro, casado, advogado, OAB SP n° 
437.847, CPF n° 278.884.778-52, residente a Rua Regente Feijó n° 712, conjunto 64, Centro - CEP 13.013-905, 
Campinas/SP como efetivo e Wagner Barcello Clemente, brasileiro, casado, advogado, OAB SP n° 192.840, CPF 
n° 042.439.798-63, residente a Rua Regente Feijó n° 712, conjunto 64, Centro - CEP, Campinas/SP, como seu 
suplente. Em observância ao artigo 161, §4º, parte final, da LSA, foi realizada votação em separado, da qual não 
participaram os acionistas acima mencionados, tendo sido indicado pelo acionista Edgard José Bernardi, repre-
sentado por seu advogado Dr. William de Oliveira Beserra, OAB/SP 344.369 os seguintes candidatos: (c) Edgar 
Bernardi Righi, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG n° 50.112.285-0, CPF 409.615.628-03, residente na Rua Cassio 
Martins Vilaça, 99, Pacaembu/SP, como efetivo e Sr. João Henrique Pinto de Oliveira, brasileiro, casado, dentista, 
CPF 095.965.863-36, RG 176664394 SSP/SP, domiciliado na Avenida das Nações Unidas, 1033, Centro, Águas 
de Lindoia/SP, como suplente. Os acionistas Itaca Administradora de Bens Ltda, Julio Cesar Bernardi e Edson Ber-
nardi Junior, impugnaram a indicação de Edgar  Bernardi Righi, em razão de o mesmo ser neto do acionista solici-
tante da instalação do Conselho Fiscal e, como reconhecido por ele próprio, jamais ter exercido mandato de conse-
lheiro fiscal ou semelhante, de modo que poderia tender a ser representante do acionista que o indicou e não atuar 
com a independência técnica e funcional exigida pela função. Colocada a questão em discussão e sendo mantida 
a indicação pelo acionista indicante e pelos demais presentes, com exclusão dos impugnantes, restou prejudicada 
a impugnação, para evitar impasse e a impossibilidade de instalação do Conselho, ratificadas, no entanto, pelos 
impugnantes, os termos da impugnação. Assim, ficaram eleitos os indicados acima nomeados. Por unanimidade 
dos presentes, a remuneração dos Conselheiros Fiscais foi fixada em R$ 10.000,00 por mês, para cada conse-
lheiro. Os conselheiros serão investidos no cargo mediante a assinatura do competente termo de posse e demais 
providências cabíveis, e de comum acordo entre si após comunicados da eleição deverão se reunir para organizar 
o funcionamento do Conselho Fiscal em data a ser por eles estabelecidas. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, os trabalhos foram suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário à lavratura da presente 
Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário e acionistas presentes. Atestamos que 
a ata é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio. Sidnei Turczyn - Presidente; Marcos Rolim Fernan-
des Fontes - Secretário. JUCESP n° 479.138/20-5 em 13/11/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 069/2020; Objeto: 
Contratação para serviços de confecção de Próteses Dentárias - Entrega das Propostas: 
a partir de 19/11/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
- Data de Abertura das Propostas: 01/12/2020 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Fernando Rizzatti (*)

Com a explosão do e-commerce, 
impulsionado pela pandemia, a 
expectativa de faturamento do 

segmento é de R$ 6,9 bi, um aumento de 
77% em relação ao ano passado, segun-
do a Associação Brasileira do Comércio 
Eletrônico.

E o que o consumidor mais espera nes-
se momento? Basicamente, a resposta 
está na relação entre preço atraente, 
um curtíssimo prazo de entrega e uma 
boa e resumida jornada de compra na 
plataforma de e-commerce. Apesar 
disso, desde o início da pandemia, o 
que muitos consumidores relatam são 
problemas bastante comuns a essas 
plataformas de vendas, como produtos 
indisponíveis no estoque, problemas 
com o pagamento no carrinho de com-
pras, não cumprimento do prazo de 
entrega, entre outros.

A conquista de mais clientes depende 
da capacidade do e-commerce investir 
em marketing e na idealização de uma 
campanha capaz de convencer o cliente 
a ver uma vantagem efetiva naquela 
compra. Desta forma, selecionar os pro-
dutos mais adequados para campanha, 
como esta irá funcionar e, sobretudo, 
planejar corretamente sua veiculação, 
devem ser fatores imprescindíveis para 
se conquistar mais clientes. Portanto, a 
Black Friday é uma grande oportunidade 
de virar esse jogo. Por isso, decidi listar 

A conquista de mais clientes depende 
da capacidade do e-commerce 

investir em marketing.
Fr

ee
pi

k/
re

pr
od

uç
ão

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09/09/2020
Data, Hora e Local: 09/09/2020, às 14:30 horas, por meio de plataforma digital. Presença:
Totalidade dos Acionistas. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário,
Dorival Lourenço da Silva. Deliberações: a) Foi aceito o pedido de renúncia ao cargo de
Diretor Administrativo apresentado pelo Sr. Vinívius Nogueira Carmona; b) As atribuições do
cargo, ora vago, e as responsabilidades pelas áreas de atuação no Banco Central do Brasil
serão acumuladas pelo Diretor de Risco, o Sr. Jamil Hirata Vassão. Acionista presente:
Novo Mundo Holding Financeira S.A. representada por seu Diretor Roberto Amaral de
Almeida. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Dorival Lourenço
da Silva; São Paulo (SP), 09/09/2020. A Ata em seu inteiro teor encontra-se registrada na
JUCESP sob nº 475.372/20-7, em 09/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.
Balanço Patrimonial - ATIVO  2018 2017
Circulante  18.496  18.280
Disponível  15  11 
Clientes  294  -
Dividendos a receber  928  928 
Estoque de terrenos  16.827  17.288 
Partes relacionadas  431  52 
Outros créditos  1  1 
Não circulante 
Permanente  2.920  2.910
Investimentos  2.920  2.910 
  
Total Ativo  21.416  21.190

Balanço Patrimonial - PASSIVO  2018 2017
Circulante  1.009  628
Fornecedores  7  -
Obrigações Fiscais  20  -
Dividendos a pagar  410  410 
Partes relacionadas  312  82 
Outras obrigações  260  136 
Não circulante  1.479  482
Passivo a descoberto de controladas  1.479  482 
Patrimônio líquido  18.928  20.080
Capital social  25.734  25.734 
Prejuízos acumulados  (6.806) (5.654)
Total Passivo e Patrimônio Líquido  21.416  21.190

 Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31/12/2016 25.734  (4.192) 21.542 
Prejuízo do exercício - (1.462) (1.462)
Saldos em 31/12/2017 25.734  (5.654) 20.080 
Prejuízo do exercício - (1.152) (1.152)
Saldos em 31/12/2018 25.734 (6.806) 18.928

Demonstração do Resultado 2018 2017
Receita operacional: Receita de venda de lotes  294  -
Deduções da receita bruta  (11) -
Receita operacional líquida  283  -
Custos dos imóveis vendidos  (377) -
Prejuízo bruto  (94) -
(Despesas) receitas operacionais  (1.050) (1.463)
Despesas Gerais e Administrativas  (63) -
Resultado de participações societárias  (987) (1.463)
Resultado não operacional  -  - 
(Despesas) receitas operacionais  1  1
Receitas fi nanceiras  1  1 
Prejuízo antes do IR e da contribuição social  (1.143) (1.462)
Imposto de renda e contribuição social  (9) -
 (9) -
Prejuízo do exercício  (1.152) (1.462)
Prejuízo líquido por ação do capital social no fi m do exercício  (0,04) (0,06)

I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 2018 2017
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  (1.143) (1.462)
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias 987  1.463 
Total dos itens que não afetam o caixa 987  1.463 
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes (294) - 
(Acréscimo) decréscimo nos estoques 461  (21)
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores 7  - 
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas e outros 20  - 
Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar  124  (13)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Diretoria:         Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente
Klausner Monteiro - Diretor Superintendente

Claudemir José Corvalan - Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

 2018 2017
Imposto de renda e contribuição social pagos (9) -
Total das variações operacionais que afetam o caixa 309  (34)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais 153 (33)
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos:
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas (379) (52) 
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos  (379) (52)
Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras:
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas 230  82 
Caixa proveniente das atividades fi nanceiras  230  82 
Aumento (Redução) nas Disponibilidades  4  (3)
Disponibilidades no Início do Exercício 11  14 
Disponibilidades no Final do Exercício 15  11

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018.
Balanço Patrimonial - ATIVO 2019 2018
Circulante 18.535 18.496
Disponível 1 15
Clientes - 294
Dividendos a receber 928 928
Estoque de terrenos 16.841 16.827
Partes relacionadas 765 431
Outros créditos - 1
Não circulante
Permanente 2.980 2.920
Investimentos 2.980 2.920

Total Ativo 21.515 21.416

Balanço Patrimonial - PASSIVO 2019 2018
Circulante 1.041 1.009
Fornecedores - 7
Obrigações Fiscais - 20
Dividendos a pagar 410 410
Partes relacionadas 631 312
Outras obrigações - 260
Não circulante 1.767 1.479
Passivo a descoberto de controladas 1.767 1.479
Patrimônio líquido 18.707 18.928
Capital social 25.734 25.734
Prejuízos acumulados (7.027) (6.806)
Total Passivo e Patrimônio Líquido 21.515 21.416

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita operacional: Receita de venda de lotes - 294
Deduções da receita bruta - (11)
Receita operacional líquida - 283
Custos dos imóveis vendidos - (377)
Prejuízo bruto - (94)
(Despesas) receitas operacionais (228) (1.050)
Despesas Gerais e Administrativas - (63)
Resultado de participações societárias (228) (987)
Resultado Não operacional - -
(Despesas) receitas operacionais 6 1
Receitas fi nanceiras 6 1
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (222) (1.143)
Imposto de renda e contribuição social 1 (9)
 1 (9)
Prejuízo do exercício (221) (1.152)
Prejuízo líquido por ação do capital social no fi m do exercício (0,01) (0,04)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 2019 2018
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social (222) (1.143)
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias 228 987
Total dos itens que não afetam o caixa 228 987
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes 294 (294)
(Acréscimo) decréscimo nos estoques (14) 461
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores (7) 7
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas e outros (20) 20
Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar (259) 124
Imposto de renda e contribuição social pagos 1 (9)

Diretoria:         Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente
Klausner Monteiro - Diretor Superintendente

Claudemir José Corvalan - Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7

Demonstração das Mutações
 Capital Social Prejuízos Acumulados  Total
Saldos em 31.12.2017 25.734 (5.654) 20.080
Prejuízo do exercício - (1.152) (1.152)
Saldos em 31.12.2018 25.734 (6.806) 18.928
Prejuízo do exercício - (221) (221)
Saldos em 31.12.2019 25.734 (7.027) 18.707

 2019 2018
Total das variações operacionais que afetam o caixa (5) 309
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais 1 153
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos:
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas (334) (379)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (334) (379)
Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras:
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas 319 230
Caixa proveniente das atividades fi nanceiras 319 230
Aumento (Redução) nas Disponibilidades (14) 4
Disponibilidades no Início do Exercício 15 11
Disponibilidades no Final do Exercício 1 15

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

NEC LATIN AMERICA S.A. 
CNPJ Nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 01/10/2020
Em 01/10/2020, os Conselheiros de Administração da Nec Latin America S.A., com sede em São Paulo/SP, que 
assinam esta Ata na forma prevista no Artigo 15, §1º do Estatuto Social resolveram: a) aceitar o pedido de demissão 
formulado pelo Presidente da Companhia Masazumi Takata, CPF/MF 237.736.628-74, (SISMIGRA) da Polícia Fe-
deral RNM nº G105696-0, com validade para o dia 30/09/2020, e b) eleger em substituição ao diretor que renunciou 
Yasushi Tanabe, CPF/MF 241.933.298-95, (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L. Em decorrência, a 
diretoria da Sociedade a partir do dia 01/10/2020 e até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no 1º quadrimestre 
de 2021 ou a eleição de novos Diretores, passa a ter a seguinte composição: (a) Presidente: Yasushi Tanabe, CPF/
MF 241.933.298-95, (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L, que acumulará as funções de Diretor Geral 
das Operações Brasil, (b) Vice-Presidente Econômico e Financeiro: Hiroshi Obuchi, RNE V020952-I, CPF/MF 
103.116.958-09, (c) Vice - Presidente Executiva: Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, 
CPF/MF 046.785.098-44. Permanecerão vagos os cargos de Diretor Geral Adjunto das Operações Brasil e de Diretor 
de Controle e Finanças. Os Diretores eleitos declararam não estarem inclusos em nenhum crime que os impeçam 
de exercer atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados pelos conselheiros que a subscrevem. Rober-
to Felipe Klos - Secretário. JUCESP nº 459.328/20-7 em 04/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cinco mandamentos para não 
errar na estratégia da Black Friday
Importada dos Estados Unidos, a Black Friday já caiu no gosto do brasileiro e, hoje, é uma das datas 
comerciais mais aguardadas do ano

com pelo menos alguns itens. Isso 
despertará confiança no cliente e 
transmitirá credibilidade da marca.

 3) Aposte no ganho da venda por 
volume – Produtos com descontos 
significativos terão uma vazão maior 
que itens mais caros. Por isso, não 
tenha medo de criar boas promo-
ções. Se for facilitar ainda mais a 
vida do seu consumidor, ofereça a 
possibilidade da compra parcelada.

 4) Tenha dados em mãos – Fazer 
com que os clientes comprem 
mais envolve certa complexidade, 
inclusive, a utilização de estudos 
de BI (Business Intelligence). 
Estudando as compras realizadas 
anteriormente, a própria platafor-
ma pode sugerir e/ou recomendar, 
a vários clientes, a reposição de um 
determinado produto adquirido há 
tempos e que, pelo histórico de 
consumo, pode estar próximo ao 
ponto de reposição.

 5) Ofereça gatilhos aos seus clien-
tes – É importante mencionar que 
um fator que pode incrementar 
vendas é a realização de campa-
nhas promocionais, já que muitos 
clientes acabam comprando por 
impulso. Utilize gatilhos, mostre 
como aquela oportunidade é única, 
vantajosa e pode nunca mais voltar.

(*) - É sócio-diretor na Neotix Transformação Digital, 
tecnologia aplicada ao mundo dos negócios 

(www.neotix.com.br).

os cinco mandamentos para não errar na 
estratégia dessa data.
 1) Lembre-se do propósito da data 

– Os lojistas nunca devem esque-
cer qual é o principal objetivo da 
Black Friday. Portanto, escolham 
produtos com bastante procura e 
ofereçam descontos reais e signi-
ficativos, desmistificando a “black 
fraude”. Não é hora de desafogar 
o estoque – acreditem, os clientes 
percebem esse tipo de tentativa.

 2) Reduza o tempo de entrega – 
No e-commerce, é possível criar 
uma lista de produtos com entrega 
rápida, de preferência logo no dia 
seguinte à compra. Se não for pos-
sível, estabeleça esse compromisso 
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