
Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 25 de novembro de 2020

E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas convidados a se reunirem em AGOE, a realizar-se no dia 08 de dezembro de 2020, às 10:00 
hrs, na sede social á Rua Itabaiana nº 328, São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019; b) Reeleição da diretoria para o próximo biênio; c) Alteração de endereço da sede; 
d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 24 de novembro de 2020. A Diretoria. (24, 25 e 26/11/2020).

Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 29.300.067.351

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 3 de dezembro de
2020, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a alteração da razão social da Companhia; e 2) Consolidação do Estatuto Social da
Companhia. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas de-
vem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da
instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02
(dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração
deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 1 de dezembro de 2020. Em
decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcio-
nal, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de
reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail
jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua
validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações
das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados
por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de
Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP Edital de 1º e 2º Leilão e de intimação do executado SFD
S.A. Indústria e Comércio, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.581.618/0001-14. O Dr. Regis de Castilho
Barbosa Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª VC do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, Faz Saber,
aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conheci mento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Roberto Miguel Postel em face de SFD S.A. Indústria e Comércio - Processo nº 1002345-
88.2015.8.26.0100 – Controle nº 66/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo
com as regras expostas a seguir: do Imóvel - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no
estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. da publicação do edital - O edital
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a
descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. Da Visitação - Os interessados em vistoriar o bem
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. Do Leilão - O Leilão será realizado por
meio eletrônico, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/12/2020 às
16:30h e se encerrará dia 04/12/2020 às 16:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/12/2020 às 16:31h e se encerrará no dia 13/01/2021 às
16:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Do
condutor do leilão – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves
Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de SP – Jucesp sob o nº 844. do valor mínimo de
venda do bem  No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. Dos Lances – Os
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. Dos débitos –
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e
demais taxas e impostos nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN, e exceto os débitos
de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da
arrematação. Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado,
no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. Da proposta - Os
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o
parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). Penalidades pelo descumprimento das propostas
- Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir
a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º
e 5º do CPC). Da comissão – O arrematante deverá pagar à Megaleiloes Gestor Judicial, a título de
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A
comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou
por razões alheias à vontade do arrematante. Do pagamento da comissão - O pagamento da comissão da
Megaleilões Gestor Judicial deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a fls. 1609 contar do
encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. Relação do
Bem: Área remanescente de 16.915,92m2 da Matrícula Nº 34 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Franco da Rocha/SP - Imóvel: Imóvel situado na Estrada Velha de Campinas, à cinco
quilômetros da Estação de Caieiras, em Caieiras, consistente em um quinhão de terras com a área de
55.823,00m2, e seguintes divisas e confrontações: - “Começa na margem esquerda da referida Estrada,
de quem de São Paulo se dirige à Caieiras, à 15Km da faixa do eixo asfaltado e no ponto que divide
também as terras de propriedade de Olga de Barros e Silva; daí segue pela divisa com a mesma por uma
linha paralela com a divisa de Vila Rosalina, da qual se distancia por 100,00 pela distância de 620,00m até
alcançar os terrenos de propriedade de Comexim S/A até encontrar a Estrada Municipal recentemente
aberta pela Prefeitura Municipal de Caieiras, e a qual da acesso à propriedade da Comexim S/A; daí
deflete à direita e margeia esta estrada de 14,00m de largura em direção à Estrada Velha de Campinas
por 548,00m até encontrar uma Praça em forma de meia lua; segue margeando esta Praça em 60,00m
em linha sinuosa até encontrar novamente a margem da Estrada Velha de Campinas; tomando à direita
segue por esta direção a São Paulo por 71,00m, atingindo assim o ponto de partido e onde se iniciou a
presente discriminação. Fica estabelecido um recuo de 15,00m, paralela à frente da faixa “Non edificandi”
e nos fundos à área ora descrita uma faixa de terreno de 7,00m de largura para abertura de uma via de
acesso à Vila Rosina e Perus. Consta na Av.01 desta matrícula que foi construído prédios industriais,
localizado à Av. David Kasitzki, 15, antiga Av. Industrial. Consta na Av.03 desta matrícula que foram
promovidos a construção dos seguintes prédios: vestiário I, com a área de 358,75m2; Metalurgia I e II
com a área de 2.066,64m2. Consta na Av.04 desta matrícula que foram promovidos a construção dos
seguintes prédios: Plásticos e Cabide de Força, com a área de 2.672,00m2; Oficina mecânica, com a
área de 490,50m2; Manufatura I, com a área de 6.008,83m2; Cabine de Força e Sala de Compressores,
com a área de 58,50m2. Consta na Av.05 desta matrícula que foram construídos mais cinco prédios
industriais. Consta na Av.06 desta matrícula que o imóvel desta matrícula situado a Estrada Velha (Via
Pública) para a Av. Industrial é denominada atualmente Av. David Kazitzky. Consta na Av.08 desta
matrícula que foi desmembrada uma área de 17,38m2. Consta na Av.09 desta matrícula que foram
construídos mais dois prédios, o 1º prédio industrial com dois pavimentos, com a área de 6.525,72m2 e o
2º Salão social e portaria, ocupando a área de 565,80m2, cuja áreas construídas, somadas já constantes
desta matrícula, perfazem um total de 18.750,19m2. Consta na Av.11 e 14 desta matrícula que nos autos
do Processo nº 1002942-57.2015.8.26.0100, em trâmite na 40ª Vara Cível da Central da Capital/SP, há
protesto contra alienação de bens, que pesa sobre o imóvel desta matrícula. Consta na Av.12 desta
matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1041571-
03.2015.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Jundiai/SP, requerida por Jundiaí
Shopping Center Ltda contra SFD S/A Industria e Comercio. Consta na R.15 desta matrícula que parte
ideal 27.707,87m2 do imóvel desta matrícula foi transmitido em alienação fiduciária a José Claudemir
Bellucci e Outros. Consta na Av.16 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título
Extrajudicial, Processo nº 1041571-03.2015.8.26.0100, em trâmite na 41ª Vara Cível da Capital/SP,
requerida por Roberto Miguel Postel contra SFD S/A Industria e Comercio. Consta na Av.17 desta
matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1039718-
22.2016.8.26.0100, em trâmite na 41ª Vara Cível da Capital/SP, requerida por Roberto Miguel Postel
contra SFD S/A Industria e Comercio. Consta na R.18 desta matrícula que parte ideal 11.181,83m2 do
imóvel desta matrícula foi transmitido em alienação fiduciária a Rodrigo Andre Berbel e Outros. Consta
na Av.19 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº
1054148-85.2017.8.26.0506, em trâmite na 5ª VC da comarca de Ribeirão Preto/SP, requerida por Caixa
de Previdencia dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e Outros contra SFD S/A Industria e
Comercio. Consta na Av.20 desta matrícula a distribuição da Ação de Execução de Título Extrajudicial,
fls. 1610 Processo nº 0839995-18.2016.8.12.0001, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Campo
Grande/MS, requerida por Ecisa Participações S/A e Outros contra SFD S/A Industria e Comercio.
Consta na Av.22 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº
10010895220165020211, em trâmite na Vara do Trabalho da Comarca de Caieiras/SP, requerida por
Eduardo Fernandes Borges contra SFD S/A Industria e Comercio, foi penhorado a fração 30,33480% do
imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário Amilcar Alabarce Mathias. Consta na Av.24
desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade de bens de SFD S/A Industria e Comercio, nome
fantasia “Primicia S/A”. Consta na Av.25 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.26 desta matrícula a distribuição da
Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 5026601-22.2018.8.13.0702, em trâmite na 1ª Vara
Cível da Comarca de Uberlândia/MG, requerida por Consorcio Empreendedor do Center Shopping
Uberlandia contra SFD S/A Industria e Comercio. Consta na Av.27 desta matrícula que nos autos do
Processo nº 001/1.18.0043340-0, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS,
requerida por Ancar IC S/A e Outros contra SFD S/A Industria e Comercio, foi penhorado a fração ideal
30,3348% do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.29 e
30 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade de bens de SFD S/A Industria e Comercio.
Contribuinte nº 34311.14.86.0001.00.000. Consta as fls.1566-1567 dos autos que o terreno possui
atualmente 16.915,92m2; e há um conjunto de edificações industriais, com 03 edifícios principais.
Galpões com área construída total de 13.059,88m2. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 18.385.000,00
(dezoito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil reais) para abril de 2020, que será atualizado até a data
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 13 de novembro de 2020

QUAQUAQUAQUAQUATRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PTRO RIB - EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 18.317.452/0001-67
Demonstrações Contábeis

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)
Ativo        2018        2019
Ativo circulante     62.880     61.660
Caixa e equivalentes de caixa 62.880 61.660
Ativo não circulante 1.686.480 1.686.480
Realizável a longo prazo
Investimentos 1.686.480 1.686.480

Total do ativo 1.749.360 1.748.140

Demonstrações do resultado dos exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2019 - (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2019 - (em Reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa em Dezembro 2018 e 2019

Passivo e Patrimônio Líquido        2018        2019
Passivo não circulante      95.868      99.294
Mútuos a pagar 95.868 99.294
Patrimônio Líquido 1.653.492 1.648.846
Capital Social 1.584.000 1.584.000
Aporte para Futuro Aumento de Capital - Afac 101.000 101.000
Prejuízos acumulados    (31.508)    (36.154)
Total do passivo e patrimônio líquido 1.749.360 1.748.140

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2018 e de 2019 - (Valores Expressos em Reais)
1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada em 18/06/2013, no seg-
mento de “Venda, Compra, Arrendamento e Administração de Bens Próprios
e a Participação em outras Sociedades Nacionais ou Estrangeiras como
Sócia ou Acionista”. Em 31/07/2017 através de Ata de Reunião de sócios
quotistas, passou a denominar-se Quatro Rib Empreendimentos e Partici-
pações S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demons-
trações contábeis da companhia em 31/12/2019 foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legisla-
ção societária e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3. Principais
Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis a apresentação das
demonstrações: a) Apuração do resultado: A sociedade não obteve receitas
no exercício de 2019 e as despesas foram registradas por competência.
b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos positivo de caixa
e conta movimento. c) Investimentos: O valor registrado nesta conta com-
preende Fundo de Investimentos de Multimercado realizado em julho/2015.

d) Passivo circulante e não circulante: Demonstrados por valores de con-
tratos de mútuos com pessoas ligadas. e) Patrimônio líquido: Demonstra
um Patrimônio Liquido no valor de R$ 1.652.273, que compõe o Capital Social
da Companhia subscrito e integralizado em moeda corrente do país de R$
1.584.000 dividido em 1.584.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, adiantamento para futuro aumento de capital de R$ 104.426,00 e o
saldo de Prejuízo Acumulado no valor de R$ (36.153).
4. Caixa e Equivalente de Caixa        2018        2019
Caixa e Equivalente de Caixa 62.880 61.661
5. Investimentos        2018        2019
Investimentos 1.686.480 1.686.480
6. Patrimônio Líquido        2018        2019
Capital Social 1.584.000 1.584.000
Recursos para Aumento de Capital 101.000 104.426
Prejuízos Acumulados (31.508) (36.153)

São Paulo, dezembro de 2.019

Despesas operacionais:        2018        2019
Administrativas (2.233) (2.436)
Despesas com pessoal
Taxas e constribuições diversas - (709)
Despesas tributárias - -
Somas das despesas operacionais (2.233) (3.145)
Despesas financeiras (986) (1.500)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (3.219) (4.645)

Capital Aporte para Futuro Prejuízo Patrimônio
     Social Aumento de Capital - AFAC Acumulado       Líquido

Saldo em 31.12.2018 1.584.000                            101.000      (31.508)    1.653.492
Aporte para Futuro Aumento de Capital - AFAC - - - -
Prejuízo em 31.12.2019              -                                      -        (4.645)         (4.645)
Saldo em 31.12.2018 1.584.000                            101.000      (36.153)    1.648.847

       2018        2019
Prejuízo do Exercício      (3.219)      (4.645)
Itens que não afetam o caixa operacional

     (3.219)      (4.645)
Fluxo de Caixa as Atividades Operacionais
(-/+) Aumento/Diminuição - Demais Contas do Ativo - -
(-/+) Aumento/Diminuição - Contas a Pagar       3.151       3.426
Aumento Capital
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais       3.151       3.426
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aumento de Capital - -
Aporte para Futuro Aumento de Capital - Afac              -              -
(=) Caixa Líquido Proveniente
  Atividades de Investimentos              -              -
(=) Aumento Líquido de Caixa          (68)      (1.219)
Caixa no Início do Período 62.880 62.880
Caixa no Final do Período     62.880     61.661
(=) Aumento Líquido de Caixa              -      (1.219)

Ronaldo de Paiva
CPF: 028.408.468-96

Antonio Aparecido Teixeira
CRC-SP 123904/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Carregadores Autônomos Hhort. Pesc. Centrais Abastecimentos do Estado 
de São Paulo - SINDICAR, procedemos ao exame das peças que compõem a Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, 
constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de opinião, seja a mesma aprovada pela 
Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 19 de novembro de 2020.

Sindicato dos Carregadores Autônomos Hort. Pesc. Centrais Abast. Alim. do Estado de São Paulo
CNPJ n° 69.131.290/0001-09

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADO EM 19/11/2020
José Pinheiro de Souza

Presidente

José Pinheiro de Souza
Presidente

José Pinheiro de Souza - Presidente

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa - Tesoureiro

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga - Contador - CRC 1SP102.109/O-7

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Joaquim da Costa Miranda Samuel Targino da Silva

RECEITA
Rendas Sindicais  2.060.498,00
Renda Social  36.497,00
Renda Patrimonial  8.677,00
Total da Receita  2.105.672,00
Imobilização de Capitais  91.153,00
Total Geral  2.196.825,00

DESPESAS
Administração Geral 1.765.947,00
Assistencia Social  206.050,00
Despesas Extraordinárias  3.290,00
Total das Despesas  1.975.287,00
Aplicação de Capitais  221.538,00
Total Geral  2.196.825,00

RENDAS DIVERSAS
Outras Receitas Sindicais  ..................................................................................................   2.060.498,00
RENDA SOCIAL
Mensalidades  ....................................................................................................................  17.381,00
Serviços  ............................................................................................................................  19.116,00  36.497,00
RENDA PATRIMONIAL
Aplicações Financeiras ......................................................................................................  8.677,00 2.105.672,00
DESPESAS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Desp. c/Pessoal E Encargos  ..............................................................................................  533.646,00
Serviços de Terceiros - PJ .................................................................................................  82.140,00
Serviços de Terceiros - PF  ................................................................................................  417.982,00
Despesas Diversas  ............................................................................................................  139.973,00
Materiais Oficina  ...............................................................................................................  16.525,00
Fundo Amparo Carregador .................................................................................................   492.138,00
Assistência Médica  ...........................................................................................................  83.543,00  1.765.947,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Jurídica  ..........................................................................................................   206.050,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Contr. Assoc. de Classe  ....................................................................................................   3.290,00
TOTAL DO LUCRO BRUTO  .................................................................................  130.385,00

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 06 de Agosto de 2020

01 - Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas, por meio de video-
conferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 
02 - Convocação e Presença: Tendo sido convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, a Reunião do 
Conselho de Administração foi instalada com a presença de Ângela Annes Guimarães, Antonio Mourão Guimarães 
Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guima-
rães e, como convidados, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos fo-
ram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Ângela Annes Guimarães. 04 - Ordem do 
Dia: Exame e discussão sobre (i) alienação, pela CBFÁCIL Corretora de Seguros e Negócios Ltda., sociedade 
limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.467.416/0001-01, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Alameda Santos, nº 2.335, Conjunto 31, Cerqueira César, CEP 01.419-101 (“CBFácil”), de quotas representativas de 
até 49% (quarenta e nove por cento) do capital social total e votante da CMG Corretora de Seguros Ltda., so-
ciedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 22.456.213/0001-65, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 5º Andar, Bloco 2, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-000 
(“CMG”); (ii) outorga, pela Companhia à CMG, de exclusividade para comercialização, distribuição, venda, oferta, di-
vulgação e promoção qualquer produto ou serviço de seguridade, para quaisquer pessoas que possam ser acessadas 
por meio dos canais de distribuição da Companhia e de suas afi liadas; e (iii) autorização para que a diretoria da Com-
panhia pratique os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. 05 – Deliberações: Iniciados os 
trabalhos, a matéria foi colocada em discussão e posterior votação pelos membros do Conselho de Administração, 
sendo aprovada por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição a (i) alienação, pela CBFácil à Wiz Soluções 
e Corretagem de Seguros S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 42.278.473/0001-03, com sede na 
Cidade de Brasília, Distrito Federal, SNH Quadra 1, Bloco E, Conjunto A, 1º Andar, Sala 101, Asa Norte, CEP 70.701-
000 (“Wiz”) de quotas representativas de até 49% (quarenta e nove por cento) do capital social total e votante da 
CMG (“Operação”), bem como a celebração, pela Companhia, de todos os instrumentos necessários para implemen-
tação da Operação, incluindo, mas não se limitando ao Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças e 
seus respectivos anexos; a (ii) outorga, pela Companhia à CMG, de exclusividade para comercialização, distribuição, 
venda, oferta, divulgação e promoção qualquer produto ou serviço de seguridade, para quaisquer pessoas que pos-
sam ser acessadas por meio dos canais de distribuição da Companhia e de suas afi liadas (“Exclusividade”), bem 
como a celebração, pela Companhia, de todos os instrumentos necessários para implementação da Exclusividade, in-
cluindo o Acordo Operacional a ser fi rmado entre a Companhia e a CMG, tendo a CBFácil e a Wiz como intervenien-
tes anuentes; e a (iii) autorização da Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Esta-
tuto Social, a praticar todos os atos necessários ao fi el cumprimento das deliberações acima. As apresentações fazem 
parte integrante desta ata e encontram-se arquivadas na Secretaria do Conselho. 06 – Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada às quinze horas e trinta minutos a reunião do Conselho de Administração, da 
qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guima-
rães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo 
e José Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Ângela Annes Guima-
rães - Secretária da mesa. JUCESP nº 486.289/20-5 em 16.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 072/2020; 
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros - 
Entrega das Propostas: a partir de 25/11/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 07/12/2020 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

Esse, em resumo, é o quadro revelado por 
‘O Bolso do Brasileiro’, pesquisa produzida 
em parceria pelo Instituto Locomotiva e 
pela XPeed, escola inovadora de educação 
financeira e empreendedorismo da XP Inc. 

Sete em cada dez entrevistados passa-
ram pela experiência de ver as contas não 
fecharem nos 12 últimos meses. E 90% 
deles gostariam de saber como investir, 
planejar recursos para o futuro e de orga-
nizar receitas e despesas. O levantamento 
de abrangência nacional foi realizado em 
outubro e mostrou o impacto da pandemia 
no orçamento pessoal. Três em cada dez 
entrevistados afirmaram que o número de 
contas em atraso aumentou no período. 

No caso de uma despesa inesperada 
no valor de seu rendimento mensal, 41% 
responderam que não teriam como pagá-la. 
Para 58% dos brasileiros, a atual situação 
financeira impede a realização de coisas 
que consideram importantes.

Diante dessa realidade, cresce a impor-
tância da educação financeira: 41% dos 
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Antes de saber qual 
a melhor modalida-
de de contratação 

que se enquadra à sua 
prestação de serviço, 
o advogado deve saber 
quais são suas opções:

Profissional autônomo 
– exerce sua atividade 
profissional sem vínculo 
empregatício, de for-
ma eventual, por conta 
própria e com assunção 
de seus próprios riscos. 
Em relação à tributação, 
quando o serviço for 
prestado a uma pessoa 
jurídica, a fonte paga-
dora deve reter os tri-
butos incidentes sobre 
os rendimentos: INSS, 
IRRF e ISS (conforme o 
caso). Quando o serviço 
for prestado a uma pes-
soa física, o profissional 
autônomo é quem deve 
apurar e recolher seu 
próprio INSS, Imposto 
de Renda (Carnê-Leão) 
e ISS (conforme o caso);

Empregado – exerce 
sua atividade profissional 
com vínculo empregatí-
cio, de forma habitual, 
sob a dependência do 
empregador e mediante 
salário, sujeitando-se às 
regras da CLT. O empre-
gador é quem deve reter 
os tributos incidentes 
sobre os rendimentos: 
INSS e IRRF. Além disso, 
o empregador irá arcar 
com os demais encargos 
trabalhistas: INSS, FGTS, 
férias, 13º salário, etc.;

Sócio de sociedade 
de advogados – detém 
participação societária 
em um escritório de 
advocacia e exerce sua 
atividade profissional de 
forma pessoal, porém sem 
vínculo empregatício, po-
dendo receber pró-labore 
e distribuição de lucros. 
Os sócios podem ser 
classificados em: Sócio de 
capital, sócio de serviço e 
sócio individual. Em rela-
ção à tributação, o sócio 
atuante no escritório de 
advocacia deve rece-
ber um pró-labore pelos 
serviços prestados, cuja 
tributação será retida na 
fonte (INSS e IRRF). O 
sócio ainda poderá rece-
ber distribuições de lucro 
que, em determinadas cir-

cunstâncias, serão isentas 
de tributação;

Associado Sem Vínculo 
Empregatício – exerce 
sua atividade profissio-
nal sem vínculo empre-
gatício, sem ser sócio, 
podendo prestar serviços 
a mais de um escritório 
de advocacia concomi-
tantemente, mediante 
formalização do Contrato 
de Associação Sem Víncu-
lo Empregatício junto à 
OAB. A tributação, nesse 
caso, será idêntica ao pro-
fissional autônomo.

Você analisou as opções 
e achou melhor se tor-
nar sócio. E agora resta 
escolher se será sócio de 
capital ou sócio de ser-
viço. A diferença entre 
essas modalidades está na 
forma de integralização 
do capital social.

Os sócios de capital de-
vem integralizar sua parte 
no capital social de forma 
pecuniária. Já os sócios 
de serviço integralizam 
sua parte no capital social 
com a continuidade de 
seu trabalho e, portanto, 
não podem ceder suas 
cotas a terceiros.  Em 
contrapartida, somente 
o sócio de capital terá 
o direito de receber os 
respectivos haveres no 
momento do seu desliga-
mento da sociedade.

Dessa forma, é muito 
importante que o Con-
trato Social determine 
qual a contribuição con-
creta de trabalho a que se 
obriga o sócio de serviço. 
Conforme o Provimento 
nº 169/2015 da OAB, os 
sócios de capital e de 
serviço terão os mesmos 
direitos e obrigações, 
exceto em relação à for-
ma de integralização do 
capital social.

Entretanto, a Delibe-
ração nº 21/2007 da OAB
-SP diz que os direitos 
e obrigações podem ser 
regulados no Contrato 
Social, podendo as cotas 
de capital terem direitos 
e obrigações distintos das 
cotas de serviço.

Eduardo Moisés

Advogado: ser Sócio 
de Capital, Sócio de 
Serviço e Associado?

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

confiança, ou ligue para

A pandemia fez crescer importância 
da educação financeira

A pandemia afetou expectativas e hábitos financeiros da população, aumentando a sua preocupação com os gastos 
e também a sua vontade de aprender a lidar melhor com o dinheiro

Como investir, 
planejar recursos 

para o futuro e 
organizar receitas e 

despesas.

população pelo tema, criando um círculo 
virtuoso. Estamos felizes com nosso papel 
nesse cenário e cientes dos grandes desa-
fios que temos pela frente na desmistifica-
ção dos investimentos”.

Um dado em especial aponta a necessi-
dade da população por mais informação 
e ferramentas que lhe ajudem a planejar 
e a conquistar os seus sonhos: 63% dos 
entrevistados consideram ter, no máximo, 
conhecimentos básicos sobre finanças. A 
amostra da pesquisa contou com 1.501 
entrevistas online, com pessoas de ambos 
os sexos, a partir dos 18 anos. 

Segundo Renato Meirelles, presidente 
do Instituto Locomotiva: “os números 
mostram que a pandemia infectou o bolso 
dos brasileiros, mas não foi capaz de aba-
lar metas e sonhos. Tanto que a pesquisa 
revela também o desejo da população 
em conhecer mais sobre finanças, passo 
fundamental para planejar investimentos 
e garantir um futuro seguro”. Fonte: (www.
ilocomotiva.com.br).

entrevistados passaram a pesquisar mais 
sobre o assunto durante a pandemia. 

Oito em cada dez dizem ter objetivos 
definidos ao aprender a gerir com eficiência 
o orçamento. Entre os principais estão o 
pagamento de dívidas e a formação de uma 
reserva para enfrentar emergências. Outra 
preocupação é com relação ao planejamento 
da aposentadoria. Apenas 31% estão con-
fiantes de que fizeram boas escolhas.

Para Izabella Mattar, CEO da XPeed: 
“educação financeira é um assunto que 
ganha cada vez mais relevância na vida 
das pessoas. Quanto mais conteúdos são 
oferecidos, mais aumenta o interesse da 
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