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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
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C.N.P.J - 61.346.284/0001-67

Relatório da Diretoria
Srs. acionistas em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.S.as. as demonstrações financeiras da empresa em 31/12/2018, elaboradas segundo as normas contábeis e legislação fiscal em
vigor. Colocamo-nos a disposição dos Srs. para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários e informamos que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas no mês de Novembro de 2020.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 - (Em 1.000 Reais)
Ativo    2017    2018
Circulante 1.188 1.244
Caixa/Bancos 1.071 1.223
Créditos: Clientes 117 22
Permanente: Investimentos 32 32
Imobilizado 1.214 1.186
Total Ativo 2.434 2.462

Demonstração do Resultado do Período de 2017 e 2018 - (Em 1.000 Reais) Demonstração de Fluxo de Caixa - (Em 1.000 Reais)

Passivo    2017    2018
Circulante 270 289
Débitos Sociais e Fiscais 3 3
Outros Débitos 262 180
Provisões Férias 2 3
Provisão IRPF/CSLL 3 103
Patrimônio Líquido 2.164 2.173
Capital Social 420 420
Reserva de Capital 407 407
Reserva Incentivo Fiscal 19 19
Reserva Legal 120 120
Resultado Acumulado 1.179 1.586
Resultado Período 19 (379)
Total Passivo 2.434 2.462

Marisa Claudia Bernacchi Prosdócimi - Diretora Presidente
Rodolfo Prosdócimi - Diretor

Receita Bruta    2017    2018
Serviços 921 475
Impostos sobre Serviços 37 20
Receita Líquida 884 455
Despesas Operacionais
- Despesas Administrativas 354 383
- Despesas Tributárias 117 185
- Despesas Operacionais 315 351
- Despesas Financeiras 2 2
- Receitas Diversas 2 133
Total 786 788
Lucro Operacional Líquido 98 (333)
Contribuição Social 27 21
Imposto de Renda 52 25
Resultado Líquido do Período 19 (379)

   2018
I - Fluxos das Operações
Resultado do Exercicio (379)
(+) Depreciação 27
(+) Clientes 22
(-) Impostos e Encargos 180

(-) Obrigações a Pagar 109
II - Fluxo Investimentos
Resultado Financeiro 133
III - Fluxo do Financiamento
(-) Pagamento de Dividendos 219
Variação do Caixa (326)

Saldo Inicial Caixa 1.548
Saldo Final do Caixa 1.222

Anapaola Prosdócimi - Diretora
Regina Celes Pereira da Silva - Técnica Contábil CRC 1SP085760/O-2
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C.N.P.J - 61.346.284/0001-67

Relatório da Diretoria
Srs. acionistas em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.S.as. as demonstrações financeiras da empresa em 31/12/2019, elaboradas segundo as normas contábeis e legislação fiscal em
vigor. Colocamo-nos a disposição dos Srs. para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários e informamos que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas no mês de Novembro de 2020.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 - (Em 1.000 Reais)
Ativo    2018    2019
Circulante 1.244 896
Caixa/Bancos 1.223 848
Créditos: Clientes 22 48
Permanente: Investimentos 32 32
Imobilizado 1.186 1.126
Total Ativo 2.462 2.054

Demonstração do Resultado do Período de 2018 e 2019 - (Em 1.000 Reais) Demonstração de Fluxo de Caixa - (Em 1.000 Reais)

Passivo    2018    2019
Circulante 289 332
Débitos Sociais e Fiscais 3 4
Outros Débitos 180 180
Provisões Férias 3 2
Provisão IRPF/CSLL 103 146
Patrimônio Líquido 2.173 1.722
Capital Social 420 420
Reserva de Capital 407 407
Reserva Incentivo Fiscal 19 19
Reserva Legal 120 120
Resultado Acumulado 1.586 1.207
Resultado Período (379) (451)
Total Passivo 2.462 2.054

Marisa Claudia Bernacchi Prosdócimi - Diretora Presidente
Rodolfo Prosdócimi - Diretor

Receita Bruta    2018    2019
Serviços 475 695
Impostos sobre Serviços 20 28
Receita Liquida 455 667
Despesas Operacionais
- Despesas Administrativas 383 405
- Despesas Tributárias 185 174
- Despesas Operacionais 351 665
- Despesas Financeiras 2 2
- Receitas Diversas 133 223
Total 788 (1.023)
Lucro Operacional Liquido (333) (356)
Contribuição Social 21 40
Imposto de Renda 25 55
Resultado Líquido do Período (379) (451)

   2019
I - Fluxo das Operações
Resultado do Exercício (451)
(+) Reversão Provisão de Férias 2
(+) Depreciação 60
(+) Clientes 48
(-) Impostos e Encargos 4
(-) Obrigações a Pagar 148
(-) Contas a Pagar 180
II - Fluxo Investimentos
Resultado Financeiro -
III - Fluxo do Financiamento
(-) Pagamento de Dividendos 152
Variação do Caixa (374)
Saldo Inicial Caixa 1.222
Saldo Final do Caixa 848

Anapaola Prosdócimi - Diretora
Regina Celes Pereira da Silva - Técnica Contábil CRC 1SP085760/O-2

JGCG Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 05.502.264/0001-67 - NIRE nº 35.300.193.903

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Ata Lavrada sob a forma de sumário, conforme artigo 130, §1º da Lei 6.404/76). Data – Hora e Local: Aos 30 dias do mês de 
novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Major Sertório, 332 - 2º andar, conjunto 201, Município e Estado 
de São Paulo. Convocação e Comparecimento: Dispensada, posto estarem presentes os acionistas titulares de ações 
representativas da totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: 
Presidente: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretário: Daniela de Goes Gottheiner. Ordem do Dia: Deliberar sobre proposta 
da Diretoria de redução do capital social mediante devolução de bens imóveis aos acionistas. Deliberações: discutida ampla-
mente a matéria, a assembleia deliberou: 1) Reduzir o capital social em R$ 143.301,00 (cento e quarenta e três mil e trezentos 
e um reais), mediante devolução, aos acionistas, dos imóveis, assim descritos: a) Lote de terreno urbano, sem benfeitorias, 
sob nº. 36 (trinta e seis) da Quadra “L”, do loteamento denominado Capitalville I, situado no distrito, município de Cajamar. Va-
lor atribuído: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); b) Salão 101 do 1º. andar ou 2º. pavimento do Edifício Itaí, situado na 
Rua Major Sertório, 332. Valor atribuído: R$ 18.839,20 (dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos): c) 
Escritório 65, localizado no 6º andar, Bloco A, do condomínio Edifício Plaza Alphaville, situado na Alameda Rio Negro, 1084. 
Valor atribuído: R$ 44.359,21 (quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos); d) 
Escritório 66, localizada no 6º andar, Bloco A, do condomínio Edifício Plaza Alphaville, situado na Alameda Rio Negro, 1084. 
Valor atribuído: R$ 55.102,59 (cinquenta e cinco mil, cento e dois reais e cinquenta e nove centavos). 2) Os imóveis são 
restituídos aos acionistas, Daniela de Goes Gottheiner, George de Toledo Gottheiner e Frederico de Toledo Gottheiner, nesta 
data, na proporção das respectivas participações societárias que é de 1/3 (um terço) para cada um. 3) Revestir a Diretoria de 
todos os poderes necessários à implementação da redução de capital aqui deliberada, procedendo aos registros nos órgãos 
competentes. 4) Em face da deliberação acima, o capital social é reduzido para R$ 258.699,00 (duzentos e cinquenta e oito 
mil e seiscentos e noventa e nove reais), sem alteração na quantidade de ações, ficando o art. 4º do Estatuto Social assim 
redigido: “Artigo 4º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 258.699,00 (duzentos e cinquenta e oito 
mil e seiscentos e noventa e nove reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo Único: A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas Assembléias Gerais”. 5) Permanecem íntegros 
e plenamente vigentes os demais dispositivos do Estatuto Social não alterados na presente assembléia geral. Nada mais 
havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para a lavratura da presente ata, sob forma de sumário das ocorrências e, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada e será transcrita verbo ad verbum no livro próprio da Companhia, tão logo deliberado 
pelo Registro de Comércio. Presidente da Mesa: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretário da Mesa: Daniela de Goes 
Gottheiner. Acionistas: Daniela de Goes Gottheiner, George de Toledo Gottheiner, Frederico de Toledo Gottheiner. 
Visto do Advogado: Clarissa Lindenberg Badke - OAB 112.645-B.

Apesar disso, o Brasil 
tem dado tímidos si-
nais de recuperação, 

e quem planeja ingressar 
novamente no mercado de 
trabalho deve estar atento 
às habilidades requeridas 
por quem está voltando a 
contratar. 

Para nortear estes can-
didatos, Dani Verdugo 
(*), sócia-fundadora e 
headhunter na THE Con-
sulting, dá algumas dicas 
preciosas. “Apesar de o 
Fórum Econômico Mundial 
ter apontado, no início 
de 2020, um crescimento 
expressivo no setor de 
tecnologia, é importante 
que tenhamos em mente 
o investimento em outras 
áreas - principalmente no 
que diz respeito às soft 

Quem planeja ingressar no mercado de trabalho 
deve estar atento às habilidades requeridas por quem está 

voltando a contratar.
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O projeto “Queijo do Marajo´ – o processo de Indi-
cacão Geográfica” foi o grande vencedor na categoria 
Articulacão de Cadeias de Valor, concorrendo com 
projetos de toda América Latina, no concurso de his-
tórias de sucesso Transformando Vidas. A iniciativa 
pertence ao Programa AL-Invest 5.0, um dos progra-
mas de cooperação econômica mais bem sucedidos 
da União Europeia na América Latina, cujo objetivo 
é apoiar o desenvolvimento empresarial na região, 
reduzindo a pobreza por meio do aprimoramento da 
produtividade das MPEs, promovendo o seu desen-
volvimento sustentável.

Como exemplo de destaques no projeto apresentado 
no concurso está o Queijo do Marajó Fazenda São 
Victor, devido às expressivas premiações a nível na-
cional e internacional. A iguaria bubalina conquistou 
premiações, como: o primeiro lugar no XII Encontro 
Nacional de Criadores de Búfalos e II Marajó Búfa-
los, tendo o reconhecimento na maior premiação de 
queijos artesanais; o Prêmio Queijo do Brasil, como 
o “Bronze” na III Edição; o ’Super Ouro” na IV Edi-
ção, e “Ouro” na V Edição. Emplacou também, com 
a categoria “Prata”, na maior competição mundial de 
produtos lácteos, na França - IV Edição do Mondial 
du Fromage et des Produits Laitiers. 

Outro referencial até mesmo em termos de quali-
dade do produto, foi a conquista do Selo Arte, como 
primeiro produto no Pará com autorização para 
vender em todo território nacional. “É gratificante 
ver a representatividade dos produtores queijeiros 
da Ilha do Marajó. Um produto tão genuíno, e que 
hoje, é conhecido e reconhecido a nível internacio-

Queijo do Marajó Fazenda São Victor 
é o primeiro produto no Pará com autorização para vender em 

todo território nacional.
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Mercado de trabalho: conheça as 
demandas do período pós-pandemia
De acordo com dados divulgados pelo IBGE no último mês, mais de 4,1 milhões de brasileiros foram parar na fila do desemprego entre maio e setembro. O 
número - impressionante e assustador - reflete as dificuldades que o país tem enfrentado durante todo o período da pandemia do Coronavírus

skills”, afirma a empresária. 

	 •	Resolução de proble-
mas - Todas as empre-
sas - não importa qual 
seja o setor - têm algo 
em comum: buscam 
profissionais que mini-
mizem contratempos. 
“Nós sempre ouvimos 
por aí que ‘chefe não 
gosta de problema, 
gosta de solução’, e isso 
é a mais pura verdade. 
Quem sabe enxergar 
as situações de uma 
maneira mais ampla 
- identificando deta-
lhes que, muitas vezes, 
passam despercebidos - 
ganha pontos”, ressalta 
Verdugo. 

	 •	Pensamento crítico 
- Ponderar, ponderar 

longo prazo”, aponta a 
headhunter . 

	 •	Confiança - A se-
gurança fortalece a 
imagem profissional. 
“Tanto no meio or-
ganizacional, quanto 
em outros aspectos e 
situações de nossas 
vidas, a confiança é 
indispensável. Ela nos 
ajuda a marcar pre-
sença e impor nossas 
opiniões de maneira 
assertiva e segura. 
Se não temos firmeza 
em nossas ações, os 
outros - neste caso, os 
empregadores - jamais 
sentirão confiança na 
nossa capacidade de 
desenvolver as ati-
vidades propostas”, 
destaca Dani. 

	 •	Atenção ao cliente 
interno e externo - 
Valorizar seu público, 
sempre. “O bem mais 
precioso de uma em-
presa são seus clientes. 
Ter isso em mente já é 
meio caminho andado 
para quem busca tri-
lhar uma carreira de 
sucesso. Outro ponto 
importante é saber que 
não se deve valorizar 
um em detrimento do 
outro. Isso quer dizer 
que clientes internos 
têm tanto valor quanto 
quem consome seu pro-
duto ou serviço”, finali-
za a sócia-fundadora da 
THE Consulting . 

(*) - É  sócia-fundadora e headhunter 
na THE Consulting, que atua com 

recrutamento executivo, mapeamento 
de mercado e estudo de estruturas 

(https://theconsulting.com.br/). 

e ponderar. “Analisar 
minuciosamente as di-
versas questões com as 
quais nos deparamos 
diariamente em um 
ambiente corporativo 

é uma habilidade que 
nem todos têm, mas é 
o tipo de competência 
que dá para desenvol-
ver se o profissional 
busca se destacar a 

Projeto Queijo do Marajó 
venceu concurso internacional

nal, sendo um dos destaques no projeto, e que foi o 
grande vencedor do concurso”, frisa Cecília Pinheiro, 
proprietária da Queijaria Fazenda São Victor. 

 De acordo com Rubens Magno, diretor-superin-
tendente do Sebrae no Pará, o concurso é um viés 
relevante para gerar prospecção e inserção de pro-
dutos da categoria no exterior. “A busca do mercado 
internacional é algo que muitas empresas sonham 
trabalhar. Pensando em desenvolver potenciais des-
ses empresariados, estamos participando de eventos 
de exportação, com planos de trabalhar o mercado 
externo junto a aqueles que estão prontos”, revela. 
Outras informações (https://www.facebook.com/
queijodomarajofazendasaovictor/).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
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