
Felicidade e saúde como 
employer branding

Não é novidade que 
2020 desmascarou 
adversidades sociais e 
desencadeou problemas 
pessoais, que 
impactam diretamente 
na produtividade 
e andamento dos 
colaboradores no 
trabalho

Esse contexto é um 
desafio novo para as 
lideranças que, mais do 

que nunca, encaram a entrega 
de valor ao funcionário como 
uma estratégia fundamental. 
Primeiramente, acredito que 
é importante reforçar que 
“valor” é uma ideia subjetiva 
e, por isso, está mais próxima 
das percepções emotivas do 
que das racionais. 

Sendo assim, sugiro que olhe-
mos para as emoções humanas 
como aspectos que podem en-
grandecer a empresa. Em uma 
interpretação mais simples, a 
marca quer ver os seus colabora-
dores felizes. A felicidade acaba 
sendo um sinônimo ou, às vezes, 
uma consequência da sensação 
de bem-estar, e as companhias 
já viram que podem oferecer 
condições que propiciem mais 
qualidade de vida para o time. 

Hoje, até corporações com 
décadas de atuação imple-
mentaram iniciativas como 
licença paternidade estendida 
e convênios com clubes ou 
outros espaços de lazer e en-
tretenimento. Entretanto, veio 
a pandemia e surgiu o seguinte 
dilema: mas como proporcio-
nar essa alegria em um ano 
como este? Na reclusão, muitas 
empresas adaptaram ações 
de interação e engajamento 
e acredito que foram feitos 
bem válidos, desde a happy 
hour online até a adaptação 
de benefícios; tudo visando o 
conforto dos colaboradores. 

Creio que também é opor-
tuno ficar de olho nos hábitos 
alimentares do time, já que 
a pandemia ressignificou a 
alimentação, tanto de forma 
positiva como negativa. 

Segundo uma pesquisa feita 
pelo NutriNet Brasil, a frequ-
ência de consumo de alimen-
tos saudáveis aumentou de 
40,02% para 44,6% no período 
de distanciamento social. Por 
outro lado, sem uma rotina tão 
regrada ou as idas à academia, 
a tentação de buscar alento 
na geladeira também é uma 
realidade. 

Na procura por bem-estar 
emocional, foi comum que 
as pessoas reproduzissem as 
famosas comidas tradicionais 
de famílias ou que marcaram a 
infância, nomeadas de comfort 
foods. Para se ter uma ideia, as 
buscas por “pão caseiro fácil” 
cresceram mais de 700% em 
março em comparação com o 
mesmo mês em 2019, segundo 
o Google. 

Tal acompanhamento da 
alimentação é importante, 
pois - segundo um estudo 
da Universidade de Brigham 
Young -, colaboradores com 
hábitos alimentares ruins são 
66% mais propensos à queda 
de produtividade em compara-
ção com quem tem uma dieta 
equilibrada. Além disso, o es-
tudo aponta que quando frutas 
e vegetais não são consumidos 
regularmente, o desempenho 
pode cair 93%. 

Os números já são expressi-
vos por si só e é válido reforçar 
que a pesquisa traz um recorte 
anterior ao momento atual, 
marcado por isolamento, mu-
danças de comportamento e 
desgaste emocional, fatores 
que impactam diretamente na 
alimentação e engajamento 
dos funcionários. Sendo assim, 
não é difícil concluir que cuidar 
da saúde alimentar do time é 
zelar pelo equilíbrio de todos 
da equipe e também da própria 
empresa. 

Claro que quando sugiro essa 
atenção à alimentação, não 
quer dizer que as lideranças 
podem proibir produtos ou fis-
calizar refeições. Na verdade, o 
papel dos gestores é entender 
essas tendências de consumo 
alimentar que o atual panora-
ma nos trouxe e incrementar 
as ações de saúde corporativa. 

O que antes se resumia na 
contratação de um convênio 
deve ser encarado de uma 
forma holística, englobando 
desde a prevenção de doenças 
ocupacionais até cuidados com 
a alimentação. Exemplos práti-
cos para tais ações podem ser 
o envio de produtos que unem 
saudabilidade e sabor para os 
colaboradores até workshops 
sobre nutrição, por exemplo. 

Quando bem implementadas, 
tais iniciativas se tornam cuida-
dos genuínos; e acredito que 
é disso que todos precisamos 
para sermos felizes em 2021. 
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Empreendimentos Litoraneos S/A
CNPJ/MF nº 62.626.544/0001-10

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O, a realizar-se em 17/12/20, às 11:00hs, na sede social, para delibera-
rem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/18 e 31/12/19, publicados nos jornais DOESP/
Empresarial e Jornal Empresas & Negócios, ambos nas edições de 30/10/20 (exercício 2018) e 06/11/20 (exercício
2019); (b) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; (c) eleger a diretoria da companhia pelo próximo
triênio e (c) Outros assuntos de interesse geral. Pedro Henrique Julien de Toledo Piza - Diretor.             (08, 09 e 10)

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 14/04/2020
Data: 14 de abril de 2020, às 11:30 horas. Local: À Rua Vinte e cinco de março, 702, Centro, CEP: 
01021-100, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presença:  Acionistas representando a Totalidade do 
Capital Social, dispensada publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Artigo 124, parágrafo 
4º., da Lei nº 6404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: Presidente: Reginaldo Chohfi Secretária: Solange 
Maria Nassif Chohfi Ordem do Dia: a) Relatório relativos ao último exercício; b) Outros assuntos de 
interesse social. Deliberações: I - Os acionistas presentes, deliberam por unanimidade e aprovado: a) 
Aprovados os Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração 
de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, referente ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019. II - Orientação sobre a importância do uso de máscara, higienização das 
mãos, distanciamento entre pessoas, sinalização nos locais e orientação sobre o Coronavirus, III - 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e como ninguém se manifestasse, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 
14 de abril de 2020. Assinaturas:  Presidente:  Reginaldo Chohfi - Secretária: Solange Maria Nassif 
Chohfi.  Acionistas: C.T.N.C Administração e Participações S/A., T.N.C Administração e Participações 
S/A. Diretor Presidente: Reginaldo Chohfi - Diretora Vice Presidente: Solange Maria Nassif Chohfi. 
A presente é cópia fiel da original. Reginaldo Chohfi - Diretor Presidente; Solange Maria Nassif 
Chohfi - Diretora Vice Presidente; Reginaldo Chohfi - Presidente mesa; Solange Maria Nassif Chohfi - 
Secretária; C.T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado por Reginaldo Chohfi 
e Solange Maria Nassifi Chohfi; T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado 
por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassifi Chohfi. JUCESP sob n° 517.559/20-1 em 02.12.2020.

Construtora Toda do Brasil S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Novembro de 2020
Aos 09/11/2020, às 10h reuniram-se em AGE os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, em sua sede social na Rua 
Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, dispensada a publicação dos editais de convo-
cação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto no §4º do Artigo 124, Lei 
nº 6.404/76, conforme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo a presidência 
dos trabalhos, o Diretor Presidente da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, convidou a mim Yuki Shiomi para secretariar os tra-
balhos. Composta a mesa, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre o 
encerramento das atividades da sucursal constituída na República do Paraguai, de mesma denominação social da sua matriz, 
ou seja, Construtora Toda do Brasil S/A - Sucursal Paraguai, localizado à Calle Augusto Roa Basto casi Avenida José Asun-
cion Flores - Condomínio Costa Azul - Paraná Country Club - Área Comercial - Código Postal 7220 - Ciudad de Hernandarias 
- Alto do Paraná - Paraguai, em função de não ter perspectivas de novas obras nesse País. Após deliberação foi solicitado 
que sejam realizadas as ações que se fizerem necessárias. Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da 
presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas Toda Corporation (repre-
sentada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa, Sr. Yuki Shiomi. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente 
e Sr. Yuki Shiomi - Secretário, declaramos estar conforme original. SP, 09/11/2020. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente; 
Sr. Yuki Shiomi - Secretário. JUCESP n° 502. 615/20-5 em 30/11/2020, Gisela Simiema Ceschin -Secretária Geral.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº. 01.924.030/0001-57 - NIRE Nº 35300150104

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/03/2020. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.900, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Dire-
tor Executivo da empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para secretario.
Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do
edital de convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas &
Negócios, nas edições dos dias 11, 12 e 13 de março de 2020. Foi aprovada a lavratura
da ata na forma de sumário, consoante disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. A
seguir deu-se início à “Ordem do Dia”, item “a” do edital de convocação. O Sr. Presidente
submeteu à discussão as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, representadas pelo Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demons-
trações de Resultados e Demonstrações de Fluxo de Caixa relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, documentos esses publicados no Diário Oficial
Empresarial na edição do dia 15 de fevereiro de 2020 e no Jornal Empresas & Negócios
na edição do dia 15/17 de fevereiro de 2020, tendo sido dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o parágrafo quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. A leitura dos documentos acima referidos
foi dispensada por todos os presentes. Após os esclarecimentos prestados, o Sr. Pre-
sidente colocou em discussão e votação a matéria objeto do item “a” da ordem do dia,
tendo sido aprovada por unanimidade de votos as Demonstrações Financeiras e as
contas dos administradores da Companhia. Passando ao item “b” da “Ordem do Dia”,
quanto à distribuição do resultado do exercício de 2018, foi decidido que sua destinação
ficará a critério da diretoria. Submetida a matéria à discussão e aprovação dos acionis-
tas presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos. Determinou o Sr. Pre-
sidente, a seguir, que se passasse a eleição dos membros da Diretoria, com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, tendo por unanimidade, sido eleitos: (i) Diretor
Executivo, André Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de
identidade RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; e,
(ii) Diretor sem designação especial, Carlos de Gioia, brasileiro, viúvo, advogado, por-
tador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
001.751.538-68, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comer-
cial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os direto-
res eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial,
de exercerem a administração da sociedade e nem foram condenados ou estão sob os
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aceso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu-
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da sociedade. (ii) Os cargos de
Diretor Superintendente e de um Diretor sem designação especial permanecerão vagos.
(iii) Foi atualizada monetariamente a remuneração global da Diretoria, a ser distribuída de
comum acordo entre os Diretores. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavra-
tura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São
Paulo, 23 de março de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia -
Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos e Participações S/A, por seu procura-
dor, Carlos de Gioia, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o
nº 228.123/2-3, em 26/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 AA - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28 - NIRE 35300370597

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/04/2020. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, São
Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade das ações com direito a
voto, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Com
as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatu-
tos, o Sr. André Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim,
Carlos de Gioia, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente
que o Edital de Convocação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade
com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida,
foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”,
tendo no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e
observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações:- 1) - Foi aprovado o Rela-
tório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referen-
tes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, documentos esses publica-
dos no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia
14 de abril de 2020, sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o
parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de
31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social
de 2019, ficará a critério da diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavra-
tura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia.
São Paulo, 23 de abril de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia
- Secretário. Acionistas: André Kissajikian, Asdghig Kissajikian, por seu procurador,
Carlos de Gioia, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 253.025/20-5, em
10/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: 20 de novembro de 2020, às 10h00 horas, na sede social da Tibério Construções e Incorporações S.A. (“Emissora”), na Avenida Brasil, nº 78, CEP 01430-
000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presenças: Foi dispensada a publicação da convocação em virtude da presença de todos os acionistas 
da Emissora, conforme disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: 
Mário Tibúrcio Tibério; Secretário: Carlos Eduardo Araújo Tibério. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples da Emisso-
ra, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em serie única, no valor total de 
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definida), nominativa e escriturais, as quais serão objeto de colocação privada 
(“Debêntures” e “Emissão” respectivamente); (ii) a autorização aos administradores da Emissora para praticar todos os atos necessários para a realização, efetivação e formali-
zação da deliberação descrita no item “i” acima, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Emissão e à constituição da Alienação Fiduciária 
(conforme abaixo definida), incluindo, mas sem limitação, a escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”) e seus aditamentos, o Contrato de Distribuição e os 
Contratos de Alienação Fiduciária (conforme abaixo definidos); e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pelos administradores da Emissora relacionados à Oferta. 5. 
Deliberações: Os acionistas da Emissora, por unanimidade e sem reservas, aprovaram: 5.1. A Emissão, contemplando as seguintes características: (i) Quantidade de Debên-
tures: Serão emitidas 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures; (ii) Número da Emissão: 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Emissora; (iii) Número de Séries: A Emissão 
será em série única; (iv) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme 
abaixo definido);  (v) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário da Debênture, na Data de Emissão, será de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Forma: A 
Debênture será da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautela ou de certificados, não conversível em ações de emissão da Emissora; (vii) Data de Emissão: Para 
todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 24 de novembro de 2020 (“Data de Emissão”); (viii) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, a 
ser convolada na espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional; (ix) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 1.828 (mil oito-
centos e vinte e oito) dias contados da Data Emissão, vencendo em 26 de novembro de 2025 (“Data de Vencimento”), ressalvada a possibilidade de vencimento antecipado ou 
resgate antecipado facultativo das Debêntures; (x) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos captados pela Emissora serão utilizados exclusivamente para investimentos 
em sociedades de propósito específico do seu grupo econômico, que investirão os recursos na aquisição de imóveis, sociedades essas que se encontram listadas exaustiva-
mente na Escritura de Emissão; (xi) Forma de subscrição e integralização: As Debêntures serão integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário, na Data de Integralização; (xii) 
Vinculação aos CRI: As Debêntures da presente Emissão serão vinculadas aos certificados de recebíveis imobiliários da 330ª série da 1ª (primeira) emissão da True Securitiza-
dora S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-
000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Securitizadora” ou “Debenturista” e “CRI”, respectivamente), por meio do respectivo termo de securitização (“Termo de 
Securitização”), sendo certo que os CRI serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Oferta”); (xiii) Registro para Distribuição, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: As Debêntures serão objeto de colocação privada e, portanto, não serão regis-
tradas para distribuição e/ou negociação em mercado organizado; (xiv) Juros Remuneratórios das Debêntures: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará 
juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, ex-
pressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua 
página de Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa (“Spread”) equivalente a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração das Debêntures será calculada na forma a ser definida na Escritura de Emissão; (xv) Pagamento 
Remuneração: Os valores devidos a título de Remuneração serão pagos em parcelas mensais, de acordo com os valores e datas indicados na tabela constante da Escritura de 
Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 28 de dezembro de 2020; (xvi) Amortização: o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em parcelas 
mensais, pagas a partir do 31º (trigésimo primeiro) mês (inclusive) contado da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 26 de junho de 2023; (xvii) Atualização 
do Valor Nominal Unitário da Debênture: Não haverá atualização monetária das Debêntures; (xviii) Vencimento Antecipado: A Debênture estará sujeita a hipóteses de vencimen-
to antecipado, a serem descritas na Escritura de Emissão; (xix) Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a partir da Data de Integralização, 
promover o resgate antecipado da totalidade das Debêntures em circulação (“Resgate Antecipado Facultativo”), observados os termos e condições que serão estipulados na 
Escritura de Emissão, não podendo realizar resgate parcial das Debêntures em circulação, exceto mediante aprovação em assembleia geral. O valor a ser pago à Debenturista 
a título de Resgate Antecipado Facultativo será o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 
Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, sem o acréscimo de quaisquer prêmios; (xx) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a 
qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, devendo tal fato constar no relatório 
da administração e das demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora de acordo com esta Cláusula poderão ser canceladas, permanecer 
na tesouraria da Emissora, ou serem negociadas privadamente. (xxi) Amortização Extraordinária Facultativa: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a partir da Data de 
Integralização, promover a amortização extraordinária facultativa das Debêntures em circulação (“Amortização Antecipada Facultativa”), observados os termos e condições que 
serão estipulados na Escritura de Emissão, sendo certo que referida Amortização Antecipada Facultativa estará limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures. O valor a ser pago à Debenturista a título de Amortização Antecipada Facultativa será o percentual do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme 
o caso, sem o acréscimo de quaisquer prêmios; (xxii) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida à Debenturista, os débitos em 
atraso ficarão sujeitos à multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento 
(exclusive) até a data do efetivo pagamento (inclusive), bem como à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o montante assim devido, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança; (xxiii) Comprovação de titularidade: Para todos os fins de direito, a titularidade 
das Debêntures será comprovada pela inscrição do titular das Debêntures no Livro de Registro de Debêntures Nominativas. A Emissora se obriga a promover a inscrição da 
Debenturista no Livro de Registro de Debêntures Nominativas em prazo não superior a 10 (dez) Dias Úteis a contar da data de assinatura da Escritura de Emissão, bem como 
a apresentar à Securitizadora, dentro do referido prazo, cópia autenticada da página do Livro de Registro de Debêntures Nominativas que contenha a inscrição do seu nome 
como detentora da totalidade das Debêntures;  (xxiv) Prorrogação de prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação a ser 
prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se a data do vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo 
aos valores a serem pagos. Considera-se “Dia(s) Útil(eis)”(i) com relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia 
que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual 
haja expediente nos bancos comerciais na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo; e (iii) com relação a qualquer obrigação não pecu-
niária a ser prevista na Escritura de Emissão, qualquer dia que não seja sábado ou domingo ou feriado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;  (xxv) Garantia Real: O 
pagamento integral e pontual das Obrigações Garantidas é garantido por (i) Alienação Fiduciária de imóveis de propriedade de sociedades de propósito específico pertencen-
tes ao grupo econômico da Emissora (“SPE”), a ser formalizada por meio de contratos de alienação fiduciária a serem celebrados entre as SPE, a Emissora e a Securitizado-
ra (“Contratos de Alienação Fiduciária” e “Alienações Fiduciárias”, respectivamente); e (xxvi) Fiança: Em garantia ao cumprimento fiel e integral de todas as Obrigações Garan-
tidas, as Debêntures contarão com garantia fidejussória representada por fiança prestada por (i) Tipar Participações S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 19.568.125/0001-40; (ii) Tibério Construtora Ltda., sociedade de responsa-
bilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, sala 37, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.755.813/0001-08; 
(iii) Tibério Construções e Participações VI Ltda., sociedade de responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, 
CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.428.738/0001-01; (iv) Tibério Engenharia Ltda., sociedade de responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, sala 56, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.146.112/0001-34; (v) Mário Tibúrcio Tibério, brasileiro, engenheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2.584.614 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 045.319.818-04, casa-
do sob o regime da comunhão universal de bens com Nilza Araújo Tibério, brasileira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.571.703 SSP/SP e inscrita no 
CPF sob o nº 157.959.648-75, residentes na Avenida Albert Einstein, nº 606, Jardim Leonor, CEP 05652-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (vi) Carlos 
Eduardo Araújo Tibério, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.446.885 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 086.823.178-93, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens com Renata Curiati Tibério, brasileira, juíza federal, portadora da cédula de identidade RG nº 24.228.831-5/SSP/SP e inscrita no 
CPF sob o nº 181.375.518/32, os quais se obrigarão perante a Securitizadora, na qualidade de devedores solidários e principais pagadores, solidariamente responsáveis com 
a Emissora, por todos os valores devidos em decorrência das Obrigações Garantidas nos termos da Escritura de Emissão. 5.2. Autorizaram os administradores da Emissora 
a: (i) praticar todos os demais atos e celebrar todos os documentos necessários à efetivação da emissão das Debêntures e dos CRI, incluindo, mas não se limitando à consti-
tuição das Alienações Fiduciárias e à contratação de terceiros como assessores legais; (ii) praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente 
ata nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável; e (iii) ratificação de todos os atos praticados com relação às deliberações acima. 5.3. Autori-
zam os administradores da Emissora a, quando for o caso, aditar e retificar a Escritura de Emissão e os Contratos de Alienação Fiduciária, conforme aplicável, independente-
mente de aprovação prévia dos acionistas. 5.4. Ratificam todos os atos praticados pela administração da Emissora com relação às deliberações acima. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com original lavrado em livro próprio. Mário 
Tibúrcio Tibério - Presidente; Carlos Eduardo Araújo Tibério - Secretário. JUCESP nº 519.528/20-7 em 04/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tibério Construções e Incorporações S.A.
CNPJ Nº 47.140.330/0001-46 - NIRE 35.300.156.277

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Novembro de 2020 
1. Data, Hora e Local: 20 de novembro de 2020, às 10h00 horas, na sede social da Tipar Participações S.A. 
(“Companhia”), na Avenida Brasil, nº 78, CEP 01430-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2.  
Convocação e Presenças: Foi dispensada a publicação da convocação em virtude da presença de todos os 
acionistas da Emissora, conforme disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Mário Araújo Tibério; Secretário: 
Carlos Eduardo Araújo Tibério. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a prestação de garantia fidejussória pela 
Companhia, na forma de fiança (“Fiança”), no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples da Tibério 
Construções e Incorporações S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, CEP 01430-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Economia (“CNPJ”) sob o nº 47.140.330/0001-46 (“Tibério”), não conversíveis em ações, da espécie quiro-
grafária, a ser convolada na espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em serie única, 
no valor total de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) na data de emissão das debêntures 
definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”), nominativa e escriturais, as quais serão objeto de colo-
cação privada (“Debêntures” e “Emissão” respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser 
Convolada na Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Colocação 
Privada, da Tibério Construções e Incorporações S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Tibério, 
a True Securitizadora S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.130.744/0001-00 (“Securitizadora”), a Companhia, Tibério Construtora Ltda., sociedade de responsabilidade 
limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, sala 37, CEP 01430-
000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.755.813/0001-08, Tibério Construções e Participações VI Ltda., sociedade 
de responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 
78, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.428.738/0001-01, Tibério Engenharia Ltda., sociedade de 
responsabilidade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brasil, nº 78, 
sala 56, CEP 01430-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.146.112/0001-34, Mário Tibúrcio Tibério, brasileiro, en-
genheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.584.614 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 045.319.818-04, casado sob o regime da comunhão universal de 
bens com Nilza Araújo Tibério, brasileira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.571.703 SSP/
SP e inscrita no CPF sob o nº 157.959.648-75, residentes na Avenida Albert Einstein, nº 606, Jardim Leonor, 
CEP 05652-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e Carlos Eduardo Araújo Tibério, brasileiro, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.446.885 SSP/SP, inscrito no CPF sob 
o nº 086.823.178-93, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Renata Curiati Tibério, brasilei-
ra, juíza federal, portadora da cédula de identidade RG nº 24.228.831-5/SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 
181.375.518/32, residentes na Avenida Albert Einstein, nº 580, Jardim Leonor, CEP 05652-000 na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, em garantia ao cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas pela 
Tibério na Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”); (ii) a autorização aos administradores da Companhia 
para praticar todos os atos necessários para a realização, efetivação e formalização da deliberação descrita no 
item “i” acima, bem como celebrar todo e qualquer outro documento necessário à prestação da Fiança; e (iii) a rati-
ficação de todos os atos já praticados pelos administradores da Companhia necessários à efetivação da Fiança. 
5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas da Companhia: (i) aprova-
ram a prestação da Fiança, inclusive renunciando aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração 
de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 836, 
837, 838, 839, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e 130 e 794 da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”). (ii) autorizaram os administradores 
a praticar todos os atos necessários para a realização, efetivação e formalização da deliberação descrita no item “i” 
acima, bem como celebrar todo e qualquer outro documento necessário à prestação da Fiança. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os presentes. Confere com original lavrado em livro próprio. Mário Araújo Tibério - Presidente; Carlos Eduardo 
Araújo Tibério - Secretário. JUCESP nº 518.815/20-1 em 04/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tipar Participações S.A.
CNPJ Nº 19.568.125/0001-40 - NIRE 35.300.461.916

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Novembro de 2020

Com a volatilidade no mercado, é 
importante o investidor manter o 
equilíbrio e avaliar com cautela as 

aplicações. Mas, como manter o controle 
na hora de lidar com os investimentos?- 
É fundamental que os investimentos 
estejam alinhados com os objetivos 
financeiros e o perfil de investidor. 

Assim será possível construir uma 
carteira, levando em consideração os 
riscos que o investidor estará disposto a 
enfrentar, além de trazer mais seguran-
ça na hora de investir. De acordo com 
o assessor de investimentos, Ricardo 
Czapski, da WFlow – escritório Private 
especializado em Assessoria Financeira 
e Patrimonial credenciado à XP Inves-
timentos – para manter o controle na 
hora de investir, é necessário estar 
sempre atualizado sobre o mercado e 
buscar informações que contribuam 
para o sucesso nos investimentos.

“O investidor que possui objetivos 
de curto, médio e longo prazo bem 
definidos, dificilmente irá agir por im-

É preciso considerar que dependendo das 
aplicações, haverá a possibilidade 

de perdas.
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Como manter o controle na 
hora de investir?

Para se aventurar no mundo dos investimentos, além de conhecimento e disciplina, é preciso ter atenção 
para não agir por impulso

investidor acaba seguindo a maioria 
sem avaliar com critério o motivo da 
aplicação ou a venda do produto. 

Esse tipo de comportamento tam-
bém pode afetar a rentabilidade e o 
investidor pode até mesmo, perder 
boas oportunidades no mercado. O 
excesso de otimismo e confiança, 
também podem atrapalhar na tomada 
de decisão. É normal criar expectativa 
positiva sobre os investimentos, mas 
é preciso considerar que dependendo 
das aplicações, haverá a possibilidade 
de perdas.

“É necessário ter paciência e agir com 
responsabilidade, muitos investidores 
não respeitam o próprio perfil e se 
arriscam em investimentos que não 
estão de acordo com o padrão de vida. 
Portanto, é importante saber analisar 
os dados da aplicação, criar estratégias 
e diversificar os investimentos para 
conseguir alcançar bons resultados no 
mercado financeiro”, finaliza Ricardo 
Czapski (AI/Pilares RP).

pulso caso o mercado financeiro seja 
impactado de alguma forma. Portanto, 
o ideal é focar nos investimentos que 
irão contribuir para a realização dos 
seus planos e metas, sem deixar a emo-
ção tomar conta das decisões”, ressalta. 
Na bolsa de valores, é comum ocorrer 
o efeito manada, situação em que o 

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência de 
confiança, ou ligue 

para
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