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São Paulo, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

Cinco tendências tecnológicas
para serem seguidas em 2021

Um exemplo de mudança deverão ser os objetos inteligentes, que
se tornarão mais presentes no cotidiano.

pandemia trouxe uma
acelerada digitalização
dos negócios e, como
consequência, o aumento dos golpes e fraudes
digitais. Portanto, a
cibersegurança deve
estar mais em alta do
que em qualquer outro
momento;
• Inteligência Artificial: Embora possa
parecer muito distante,
a IA já é uma realidade.
Podemos ver marcas de
roupas usando da tecnologia para automatizar
peças de distribuição.
Em 2021, a IA terá um
grande momento de
ruptura para os empreendedores;

• VPS (Servidores
Virtuais Privados):
Diante de tantas mudanças, o planejamento
e equilíbrio financeiro
para investir tornouse uma prática muito
desejada entre os novos empreendedores
digitais. Para garantir
maior controle sobre
despesas e custos, a
tecnologia VPS emerge
como opção para se
estar atento, sobretudo
opções nacionais com
valores que não são
afetados pelas mudanças do dólar e que não
perdem em qualidade
para soluções estrangeiras.

2020: um ano pra lá de desafiador,
mas extremamente digital
Cleber Genero (*)

Resiliência e desafio são palavras-chave para o ano de 2020.
Mas “transformação” também
faz parte do vocabulário, afinal,
pudemos observar o grande
avanço na área de tecnologia
e no mundo virtual. Os meses
que trouxeram incertezas, com
isolamento social e adoção mais
intensa do trabalho home office,
por exemplo, destravaram um
módulo de adaptação que existe
em cada um de nós, criando um
ambiente de profunda interação
com o universo digital.
Como já sinalizado por alguns especialistas, vimos em
alguns meses o maior avanço
tecnológico dos últimos tempos,
equivalente ao que se esperava
obter em, pelo menos, dez anos.
Apesar do grande impacto, especialmente financeiro, sofrido
pelas micro, pequenas e médias
empresas, nesse momento de
transformação, elas possuem
maior capacidade para potencializar seus negócios, encontrando novas oportunidades no
mercado.
Nesse sentido, se munir tecnologicamente para ampliar as
chances de competitividade será
um diferencial e o investimento
em identidade digital pode ser
o primeiro passo para garantir
a segurança nas transações,
ganhar agilidade nos processos
e reforçar credibilidade diante
dos consumidores, que estão
cada vez mais exigentes.
Em uma rápida avaliação, com
base nos dados da Serasa Experian, observamos no acumulado
de janeiro a agosto deste ano, o
nascimento de 2,2 milhões de
empresas no país, um recorde
histórico, sendo 80% microempreendedores individuais
(MEIs). Esses novos negócios
e todos os outros podem contar
com ferramentas digitais para
reduzir custos, tornar muito
mais práticos os processos remotos da Receita Federal, além
de ganhar agilidade na hora de
OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ
nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Edital de
Convocação - Ficam convocados os senhores acionistas
da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, para se
reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se em
23/12/2020, às 10:00 horas, na sede social sita na Estrada da
Aldeinha, nº 421, em Alphaville, no município de Barueri, Estado
de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: (a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da
diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019; (b) Destinação do resultado do exercício; e, (c) Outros
assuntos de interesse da sociedade. Barueri, 08 de dezembro
de 2020. Patricia Beltran Fernandes - Diretor Presidente.

assinar documentos e contratos
digitalmente.
Não posso deixar de mencionar que no meio dessa pandemia
outro segmento extremamente
importante para a sociedade
ganhou notoriedade em todas
as esferas: a área de saúde. A
tecnologia aplicada para telemedicina se fez necessária e de
valiosa relevância para manter
os atendimentos ativos, mesmo
diante das medidas de isolamento. Sem a certificação digital e a
assinatura eletrônica isso não
seria possível, de acordo com a
regulamentação publicada em
março deste ano pelo Ministério
da Saúde.
Vale reforçar que todas as
transações online que ocorrem
por meio de certificados digitais
são 100% seguras, com a garantia
de que os dados estarão protegidos e ajudando a empresa a
manter-se em conformidade com
as regras de segurança da informação trazidas pela Lei Geral de
Proteção de Dados. Este último
ponto teve ainda mais relevância

durante o período da pandemia,
com a massificação de compras e
serviços prestados online. Ficou
evidente o quanto avançamos
com a transformação digital, não
é mesmo?
Para seguirmos nesse caminho
de evolução, o mais importante
agora é que empresas e consumidores se adequem ao uso dessas
ferramentas, buscando sempre
por aquilo que melhor se enquadra em cada perfil. Absorver os
benefícios também é parte dessa
jornada, assim como se conscientizar de que é preciso contar com
parceiros sérios e comprometidos
nesse processo transformador.
Seja qual for o próximo desafio,
sabemos que na união encontramos força para superação e
inovação. A digitalização é um
caminho sem volta e, se antes as
ferramentas eletrônicas já tinham
um importante papel no impulsionamento de negócios, agora elas
são extremamente necessárias.
(*) - É vice-presidente de Pequenas e
Médias Empresas e Identidade Digital
da Serasa Experian.

EPE - Empresa de
Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ 06.225.026/0001-14 - NIRE: 35.300.314.824
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24/08/2020
Data: 24/08/2020; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e
Empreendimentos S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 06.225.026/0001-14, NIRE 35.300.314.824, na Avenida
Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publicações: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; a) Balanço Patrimonial de 31/12/2019 e 31/12/2018, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do
Resultado, Relatório da Diretoria - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas &
Negócios do dia 22 de agosto de 2020; b) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo
Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; c) Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações: c-1) Aprovados por unanimidade com abstenção
dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações contábeis retro mencionados; c-2) A sociedade apresentou lucro líquido de R$ 27.629,93 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos); c-3) Deliberado por unanimidade que não será constituída reserva legal em razão da existência de
prejuízos acumulados e, por este motivo o lucro apurado será compensado com os prejuízos acumulados;
c-4) Eleição da diretoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes
diretores: c-4-1) Diretor Presidente: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, nascido em
27/05/1939, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.096.568-00; c-4-2) Diretor Vice Presidente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro,
nascido em 26/09/1948, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 066.751.668-91; e eleito c-4-3) Diretor: Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado,
nascido em 05/02/1943, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob
o nº 51.078 e no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87 todos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e
com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de
São Paulo, que exercerão seus cargos sem qualquer remuneração; d) Declaração de desimpedimento:
As declarações de desimpedimento em apartado, assinada pelos diretores reeleitos e pelo diretor eleito
ficam arquivadas na sede da sociedade. Outros assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos
a serem objeto de deliberação foram encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da
presente ata que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
(as.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa,
Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p.
Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver
Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos
Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - sócio administrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 24 de agosto de 2020. Vitor Luiz Taddeo Mammana Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa. JUCESP nº 479.303/20-4 em 13/11/20.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0007705-51.2020.8.26.0001. A Drª. Fernanda Rossanez
Vaz da Silva, Juiz de Direito da 1ºVC do Foro Regional de Santana – S/P, Faz Saber a Luana Maria
de Oliveira Motter, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 38.539,81, que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC) Será o edital afixado
e publicado na forma da lei. Nada mais
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0007414-56.2020.8.26.0161. O Dr. Rafael Bragagnolo
Takejima. Juiz de Direito da 4ºVC – Diadema. Faz Saber a Heleandra Vaz Broniassi Inácio Pereira,
que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi deferida a sua
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 11.556,07, que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC)
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC). Será o
edital afixado e publicado na forma da lei.

		 Além de garantir uma
completa autonomia
para realização de testes
e operações em um servidor virtual totalmente
dedicado, possibilita aos
negócios uma potencial
escalabilidade, liberdade, sem contar que
investir em um servidor
virtual é muito mais barato do que manter um
servidor físico;
• Operações em qualquer lugar: Outra tendência que não se pode
ignorar é a mudança
estrutural que a pandemia trouxe, por conta da
necessidade do distanciamento social: o trabalho remoto e operações
feitas em qualquer lugar.
É inegável a evolução
de ferramentas e serviços que possibilitaram
uma adaptação rápida e
pouco impactante para
a maioria das empresas.
		Mudanças culturais
foram feitas e devem
ser perpetuadas por
diversas organizações. A
mentalidade dos novos
empreendedores que
pretendem planejar um
2021 deve levar isso em
conta em todos os novos
projetos. Fonte e mais
informaçõeds: (www.
king.host).

A importância da
tecnologia e mobilidade
em 2021
Emerson Carrijo (*)

A pandemia
proporcionou uma
série de mudanças
nas relações

Q

uer sejam políticas,
econômicas, culturais,
sociais ou nos modelos
de negócio, e a tecnologia
foi crucial para a adaptação
dessa nova realidade. Neste momento de constante
transformações, somente os
serviços essenciais conduziram suas atividades de forma
presencial, enquanto os outros
setores da economia tiveram
que implementar, a toque de
caixa, o trabalho remoto.
Com isso, todas as empresas
se viram obrigadas a contratar
serviços e dispositivos de telecomunicações mais eficientes
para superar o cenário de instabilidade. Dados do IDC (International Data Cororation)
mostram que os gastos com TI
em um cenário pré-pandemia
estavam em alta de 6%. Agora,
o número caiu para cerca de
2,8%, mas ainda assim, mesmo
com as dificuldades econômicas desse cenário, as empresas
continuam investindo.
Percebe-se que, diante dessa
conjuntura instável, as mudanças de comportamento devem
permanecer nos próximos
anos e a busca por melhorias
em serviços tecnológicos e de
telecomunicações serão essenciais para sustentabilidade
das empresas.
O contexto atual do mercado é desafiador e só reforça o

importante papel da tecnologia
a serviço da mobilidade. Para
garantir que esse novo modelo
de trabalho seja realizado com
qualidade e segurança, houve
uma tendência crescente das
empresas em investir nas
soluções de telecomunicação
em nuvem.
Entre os benefícios dessa ferramenta, a principal vantagem
é oferecer aos colaboradores
da empresa o uso de servidores
para armazenamento de dados
e softwares remotamente por
meio de uma conexão segura
para desempenharem suas
atividades com êxito.
Segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), só no Brasil, entre
os dias 13 a 19 de setembro
deste ano, 10% da população
ocupada, ou 7,8 milhões de
trabalhadores, estava atuando
profissionalmente via teletrabalho ou “home office”. Em
julho, eram 8,4 milhões de
trabalhadores nessa situação.
Nesse cenário, é essencial
que as empresas invistam na
telecomunicação em nuvem,
garantindo sua mobilidade e
aprimorando a entrega de seus
serviços. Ainda estamos vivendo um período de incertezas,
mas a única certeza que temos
é que nada será como antes e
a mobilidade tecnológica veio
para ficar e será fundamental
para um cenário econômico
mais assertivo nos próximos
anos.
(*) - É sócio e cofundador da C&M
Executive (www.cemxecutive.com.br)

AUGUSTO VELLOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ/MF nº 07.418.496/0001-67 - NIRE: 35.219.676.401
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO
EM SOCIEDADE POR AÇÕES REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020.
Aos 23/10/2020, na sede da sociedade de responsabilidade limitada Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários Ltda, sita nesta capital do Estado de São Paulo à Rua
Major Quedinho, nº 111- 17º andar - Sala B - Centro - CEP: 01050-030, reuniram-se as seguintes pessoas: Augusto Ferreira Velloso Neto, brasileiro casado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.405.981 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 606.318.308-63, com escritório nesta capital do Estado de São Paulo à Rua Major
Quedinho, nº 111 - 17º andar - Centro - CEP: 01050-030 e Ricardo Machado Ferreira Velloso, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº
5.416.311 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 694.425.338-00, com escritório em São Paulo/SP à Rua Major Quedinho, nº 111 - 17º andar - Centro - CEP: 01050-030. Para
presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. Augusto Ferreira Velloso Neto, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Ricardo Machado Ferreira Velloso, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. Inicialmente declarou o presidente: a) Augusto Ferreira Velloso Neto, acima qualificado, como titular da empresa individual de responsabilidade limitada AFVN Participações Eireli., inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 17.407.739/0001-15, com seu contrato
social registrado na JUCESP sob NIRE 3560251033-2, localizada em São Paulo/SP à Rua Major Quedinho, nº 111 - 17º andar - Sala H - Centro - CEP: 01050-030. b) Ricardo
Machado Ferreira Velloso, acima qualificado, como titular da empresa individual de responsabilidade limitada, Rhinos Participações Eireli, inscrita perante o CNPJ/MF sob o
nº 17.898.820/0001-45, com seu contrato social registrado na JUCESP sob NIRE 3560251035-9, localizada em São Paulo/SP, Rua Major Quedinho, nº 111 - 17º andar - Sala G
- Centro - CEP: 01050-030. c) São os únicos componentes da sociedade limitada que gira nesta praça, sob a denominação de Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários
Ltda cujo contrato foi devidamente arquivado na JUCESP, sob nº 3521967640-1 em 31/05/2005, com o capital registrado e integralizado de R$ 1.543.230,00, divididos em
1.543.230 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma distribuídas entre os sócios da seguinte forma: Sócio, Número de Quotas, Valor R$, Percentual de Participação; AFVN Participações Eireli, 771.615, 771.615,00, 50%; Rhinos Participações Eireli, 771.615, 771.615,00, 50%; Total, 1.543.230, 1.543.230,00, 100%. d) A seguir, o Sr. Presidente, após
os esclarecimentos necessários, propôs a transformação da sociedade limitada, que tem girado nesta capital sob a denominação de Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários Ltda, em sociedade anônima, sob a denominação de Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A, continuando a sociedade com o mesmo objetivo social,
tudo de modo a não haver solução de continuidade nos negócios ora em curso mantendo a nova firma todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade
ora transformada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei nº 6.404/1976, sendo a proposta unanimente aprovada e decidindo-se também que o capital da sociedade anônima
será igualmente de R$ 1.543.230,00, dividido em 1.543.230 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, subscritas na exata proporção do valor das respectivas
quotas, consoante boletim de subscrição Anexo II, emitindo-se oportunamente as ações representativas. Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no número III do artigo 80 da Lei nº 6.404/1976. e) Finalmente, propôs o Sr. Presidente que a Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A se regesse pelos estatutos a seguir transcritos no Anexo I. Finda a leitura dos estatutos sociais, disse o Sr. Presidente que estavam em discussão e votação tanto a propostas de transformação da sociedade como o projetos dos estatutos sociais. Após os debates passou-se à votação, verificando-se a
aprovação unânime de ambas as propostas. Cumpridas todas as formalidades legais, declarou o Sr. Presidente definitivamente transformada a firma limitada Augusto Velloso
Empreendimentos Imobiliários Ltda, em Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A, com o capital de R$ 1.543.230,00, inteiramente subscrito e integralizado,
conforme discriminação anterior, restando apenas eleger-se a Diretoria. Procedeu-se à votação e à apuração dos votos, deixando de votar os impedidos por lei, sendo eleita e a
seguir proclamada a seguinte Diretoria: Como Diretor Presidente Augusto Ferreira Velloso Neto, e como Diretor Superintendente Ricardo Machado Ferreira Velloso, ambos
já qualificados anteriormente, todos com mandatos até 30/04/2023. A seguir por proposta dos acionistas não será fixado nenhum valor a título de pro-labore para os diretores.
Declarou o Sr. Presidente, a seguir, que os membros da Diretoria tendo assinado o termo de posse Anexo III a esta ata, estavam desde já empossados e investidos em seus
respectivos cargos, dispensados de prestar caução estatutária. Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se em três (3) vias, a presente ata que depois de lida, foi aprovada em todos os seus, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa que a presidiu e assinada a seguir por
todos os presentes. São Paulo, 23/10/2020. Mesa: Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - Secretário; AFVN Participações Eireli,
Augusto Ferreira Velloso Neto; Rhinos Participações Eireli, Ricardo Machado Ferreira Velloso; Juliana Bueno Brandão: Advogada OAB/SP 186.866. JUCESP/NIRE S/A n°
3530056025-6, Registro 502.921/20-1 em 30/11/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social Augusto Velloso Empreendimentos Imobilários
S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objetivo e Duração: Artigo 1º. A Sociedade denomina-se Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S.A., e é uma sociedade
por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei no 6.404/76 e alterações posteriores (“LSA”) e pelas demais disposições legais aplicáveis (“Lei’). Artigo 2º. A Sociedade
tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, à Rua Major Quedinho, nº 111, 17º andar, Sala B, Centro, CEP 01050-030, podendo instalar filiais, agências e escritórios em qualquer
outro local do território nacional ou estrangeiro, por simples deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto a realização de incorporações imobiliárias em geral,
nos termos da Lei Federal n° 4.591/64; a execução de obras de construção civil em geral; a compra e venda de materiais de construção; a análise e a prestação de serviços de
consultoria na viabilidade de projetos imobiliários; a criação e a participação em negócios relativos a empreendimentos imobiliários e incorporações deste ramo de atividade; a
elaboração de estudos ou serviços de planejamento, controle, gerenciamento, orientação e assistência técnica de projetos, obras e empreendimentos imobiliários; a intermediação
de empreendimentos e negócios; podendo, ainda, proceder à transferência de métodos e tecnologia e a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista.
Artigo 4º. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações: Artigo 5º. O capital social totalmente integralizado é de R$ 1.543.230,00, dividido
em 1.543.230 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal. § Único. As ações serão nominativas até o seu integral pagamento. Artigo 6º. A acionista que desejar
dispor de suas ações obriga-se a assegurar o direito de preferência às acionistas remanescentes, na proporção das ações por estas possuídas. §1°. A Sociedade possui seu
capital social, na data de 23/10/2020, integralmente detido por acionistas pessoas jurídicas, as quais são detidas por membros das famílias de Augusto Ferreira Velloso Neto e
de Ricardo Machado Ferreira Velloso, sendo desejo das acionistas que o Controle de suas deliberações, e das deliberações da Sociedade, permaneça sob o exercício de Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso, e por descendentes consanguíneos dos mesmos (todos os quais referidos como “Membros Consanguíneos”). §2°.
Em vista de referido desejo de continuidade, na eventualidade de qualquer das acionistas virem a ter, a qualquer tempo, o seu Controle transferido a, ou com participação de
pessoas outras que não sejam Membros Consanguíneos, será suspenso o direito de voto da referida acionista durante todo o prazo em que perdurar referida composição de
Controle. §3°. Para o fim deste Estatuto Social, “Controle” significa (i) o poder detido por sócio, individualmente ou em conjunto com outros sócios, de eleger, direta ou indiretamente, a maioria dos administradores de uma sociedade e de estabelecer e conduzir as políticas e gestão de uma sociedade; ou (ii) a propriedade direta ou indireta da maioria
das ações ou quotas da sociedade que representem a maioria dos direitos de voto nas deliberações da sociedade. Capítulo III Assembleia Geral - Artigo 7º. A Assembleia
Geral realizar-se-á, ordinariamente, nos termos da LSA e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização cumulativa de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. § Único. As acionistas serão convocadas na forma da Lei, sempre com antecedência mínima de 8 dias corridos da realização da Assembleia, ficando desde já estabelecido que esta formalidade poderá ser dispensada se houver o comparecimento da totalidade de acionistas representativos da totalidade do
capital social votante da Sociedade, na Assembleia Geral. Artigo 8º. A Assembleia Geral terá a seguinte competência: (i) alteração do estatuto social da Sociedade e, quando
aplicável, de quaisquer sociedades nas quais a Sociedade detenha participação societária, em cujo conceito não estão compreendidos consórcios (“Investidas”); (ii) aprovação
de operações de cisão, fusão, incorporação, inclusive incorporação de ações, transformação ou reorganização societária de que a Sociedade, e, quando aplicável, quaisquer
Investidas, seja parte; (iii) pedido de recuperação judicial, confissão de falência, dissolução ou liquidação da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas, ou suspensão do seu estado de liquidação; (iv) eleição e destituição de membros da Diretoria da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas; (v) deliberar sobre as políticas,
planos e orçamentos relativos à Sociedade, propostos pela Diretoria, inclusive os planos de negócios anuais e plurianuais da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas; (vi) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas, quando o estatuto social/contrato social assim o exigir;
(vii) suspensão dos direitos da acionista que deixar de cumprir obrigação prevista pela Lei e suspensão do direito de voto da acionista que deixar de observar o quanto disposto
no §2° do Artigo 6º deste Estatuto Social (viii) autorização para contratação de empréstimos, financiamentos (exceto financiamentos de créditos imobiliários), captação de recursos e concessão de empréstimos da Sociedade, e, quando aplicável, de quaisquer Investidas, que venham a exceder R$ 3.000.000,00, corrigidos pela variação positiva do
IGP-M, a partir desta data, desde que em negócios de interesse da Sociedade; (ix) autorização para venda, alienação, locação ou oneração de bens do ativo fixo, da Sociedade,
e, quando aplicável, de quaisquer Investidas, incluindo bens imóveis e/ou direitos a ele relacionados, cujo valor seja superior a R$ 3.000.000,00, corrigidos pela variação positiva
do IGP-M, a partir desta data, desde que em negócios de interesse, respectivamente, da Sociedade ou de quaisquer Investidas; (x) autorização para prática de qualquer ato que
implique disposição, pagamento, contratação de bens ou serviços ou qualquer outro ato cujo valor econômico seja superior a R$ 15.000.000,00, corrigidos pela variação positiva
do IGP-M, a partir desta data, exceto no âmbito de consórcios ou projetos similares dos quais a Sociedade, ou, quando aplicável, qualquer Investida participe, mas não seja líder,
nem tampouco detenha, individualmente, a decisão majoritária. (xi) convocação das Assembleias Gerais Ordinárias, bem como das Assembleias Gerais Extraordinárias da Sociedade, ou, sempre que aplicável, de Investidas, quando julgar necessário; e, (xii) escolha ou destituição de auditores independentes da Sociedade e, quando aplicável, também
de quaisquer Investidas. Artigo 9º. As deliberações em Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias serão sempre tomadas: (i) por acionistas representando 51% do capital
votante da Sociedade, quando se tratar de deliberações sobre as matérias previstas no Artigo 8º acima, com exceção dos itens (i), (ii) e (iii), com observância do disposto no
Parágrafo Único abaixo; e (ii) por acionistas representando 75% do capital votante da Sociedade quando se tratar das matérias previstas nos itens (i), (ii) e (iii) do Artigo 8º acima.
§ Único. Com relação à deliberação prevista no item (vii) do Artigo 8º, a acionista cujos direitos e/ou direitos de voto sejam objeto da deliberação de suspensão, ficará impedida
de votar, sendo que a sua participação societária no capital votante da Sociedade será desconsiderada, para o efeito de cálculo do quórum de deliberação. Capítulo IV Administracão da Sociedade - Artigo 10º. A Sociedade será administrada por uma diretoria composta de 2 membros, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor Superintendente, com
mandato de 3 anos, permitida a reeleição (“Diretoria”). §1°. A eleição dos diretores será feita, nomeadamente, pela Assembleia Geral e investidos em seus cargos após assinatura do termo de posse no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria. §2°. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer membro da Diretoria, o outro diretor assumirá os encargos do mesmo, interinamente. §3°. Em caso de ausência definitiva ou renúncia de Diretor, será imediatamente convocada Assembleia Geral de Acionistas, para eleição de
substituto. Artigo 11º. O Diretor Presidente e Diretor Superintendente distribuirão, entre si, os encargos de administração ordinária da Sociedade. Artigo 12º. A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos objetivos sociais. Artigo 13º. Os documentos que envolvam responsabilidades da Sociedade deverão conter assinaturas
de 2 diretores, tais como: operações bancárias, emissão de cheques, contratos de financiamentos e empréstimos, venda, hipotecas e oneração de bens móveis e imóveis, vendas
de ações ou quotas, bem como participações sob qualquer forma em outras empresas. Os demais atos de administração e gestão dos negócios sociais relacionados com o objeto da Sociedade poderão ser assinados por qualquer diretor. §1°. A outorga de procurações pela Sociedade observará as mesmas regras dispostas no Artigo 13º acima, ou seja,
para atos que dependam da assinatura de 2 diretores, eventual instrumento de procuração deverá ser assinado, obrigatoriamente, por 2 diretores, sendo que, para os demais
atos, as procurações poderão ser assinadas por 1 único diretor. §2°. É vedado a qualquer diretor a prestação de fiança, aval ou endosso de favor. Artigo 14º. As procurações “ad
judicia et extra”, para a constituição de advogados para a representação da Sociedade, poderão ter prazo indeterminado, e serão sempre assinadas por (i) 2 diretores, ou por (ii)
1 diretor e 1 procurador, ou, ainda, por (iii) 2 procuradores, sendo que, nas 2 últimas hipóteses, cada diretor ou cada um dos 2 diretores terá outorgado procuração com poderes
restritos e específicos para um procurador, para representá-lo, individualmente, para o referido fim de constituição de advogados. Capítulo V Conselho Fiscal Artigo 15º. A
Sociedade terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, com competência e atribuições definidas pela LSA, composto de, no mínimo 3 e no máximo 5 membros
efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no País, devidamente qualificados na forma da Lei, os quais poderão ser reeleitos. §1°. O Conselho Fiscal será
instalado por deliberação da Assembleia Geral a pedido de acionistas, somente nos casos previstos em Lei. §2°. A Assembleia Geral que deliberar a instalação, elegerá seus
membros e fixará a respectiva remuneração. §3°. Os Conselheiros eleitos serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho
Fiscal. §4°. Os Conselheiros efetivos serão substituídos, na sua ausência ou impedimento, pelos suplentes na ordem de sua colocação. Capítulo VI Exercício Social, Lucro e
Sua Distribuição - Artigo 16º. O exercício social coincidirá com o ano civil. Artigo 17º. Ao fim de cada exercício social, serão elaboradas as seguintes demonstrações financeiras
com observância das prescrições legais: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) demonstração do resultado do exercício; e (iv) demonstração das origens e aplicações de recursos. § 1°. Por deliberação da Diretoria, a sociedade poderá levantar balanços patrimoniais semestrais, ou mesmo em períodos
menores, inclusive para efeito de distribuição de dividendos, de acordo com o prescrito no Artigo 204 da LSA. §2°. A Diretoria, em conformidade com o §2°do Artigo 204 da LSA,
poderá declarar dividendos à conta de “lucros acumulados” ou de “reservas de lucros” existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 18º. O lucro líquido apurado em
balanço, depois de deduzido os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda, terá a seguinte destinação: (i) 5% para o Fundo de reserva legal, até formar 20% do
capital realizado; (ii) 25% a título de dividendo obrigatório, às acionistas; e (iii) o remanescente terá a destinação aprovada em Assembleia Geral. § 1°. A Assembleia Geral poderá, por decisão unânime das acionistas presentes, deliberar a distribuição de dividendos inferiores ao estabelecido ou a retenção de todo o lucro. §2°. Os dividendos poderão
ser superiores ao estabelecido neste Estatuto Social, se assim for deliberado por maioria de votos. Capítulo VII Disposições Gerais - Artigo 19º. A Sociedade observará os
eventuais Acordos de Acionistas celebrados e registrados na sede e no Livro de Registro de Ações da Sociedade, nos termos do Artigo 118 da LSA, cabendo à administração da
Sociedade abster-se de registrar transferência de ações contrárias aos respectivos acordos, e ao Presidente da Assembleia Geral e dos demais órgãos deliberativos da Sociedade abster-se de computar os votos lançados em desacordo com tais disposições. Artigo 20º. Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pelas disposições das leis
em vigor aplicáveis à espécie. Artigo 21º. A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, devendo a assembleia geral determinar o modo de liquidação , quando
nomeará o liquidante e elegerá o conselho fiscal , se requerida sua instalação nas condições legais. Terminada a leitura do projeto do estatuto social, foi o mesmo aprovado pelos
presentes por unanimidade. Em seguida determinou o Presidente que se procedesse à eleição dos diretores, bem como a fixação de seus honorários. Foram eleitos para o
mandato até 30/04/2023 a seguinte diretoria: para Diretor Presidente Augusto Ferreira Velloso Neto, RG. nº 4.405.981- SSP/SP e CPF/MF nº 606.318.308-63, e Diretor Superintendente Ricardo Machado Ferreira Velloso, RG. nº 5.416.311 - SSP/SP e CPF/MF nº 694.425.338-00. Não será fixado nenhum valor para os honorários mensais de cada
diretor. Em seguida deliberou a assémbleia deixar de instalar o Conselho Fiscal. Finalmente determinou-se aos diretores da constítuição, formalizando, inclusive a transferência
dos direitos e das obrigações conferidas à sociedade. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que lida por todos, foi aprovada. A presente é cópia fiel lavrada
em livro próprio. Anexo II - Lista de Subscritores de Ações da Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A. 1) AFVN Participações Eireli., empresa individual de responsabilidade limitada, CNPJ/MF nº 17.407.739/0001-15, com seu contrato social registrado na JUCESP sob NIRE 3560251033-2, localizada nesta capital do Estado de São
Paulo à Rua Major Quedinho, nº 111 - 17º andar - Sala H - Centro - CEP: 01050-030, na pessoa de seu titular Augusto Ferreira Velloso Neto, RG. nº 4.405.981 - SSP/SP e
CPF/MF nº 606.318.308-63, subscreveu 771.615 ações ordinária nominativas no valor de R$ 771.615,00 devidamente integralizadas em moeda corrente. 2) Rhinos Participações Eireli., empresa individual de responsabilidade limitada, CNPJ/MF nº 17.898.820/0001-45, com seu contrato social registrado na JUCESP sob NIRE 3560251035-9,
localizada nesta capital do Estado de São Paulo à Rua Major Quedinho, nº 111 – 17º andar - Sala G - Centro - CEP: 01050-030, na pessoa de seu titular Ricardo Machado
Ferreira Velloso, RG. nº 5.416.311 - SSP/SP e CPF/MF nº 694.425.338-00, subscreveu 771.615 ações ordinária nominativas no valor de R$ 771.615,00 devidamente integralizadas em moeda corrente. Anexo III - Termo de Posse dos Membros da Diretoria Eleitos em AGE realizada em 23/10/2020 Os Diretores declaram sob as penas da lei,
expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011, 1º, da Lei
nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94, os quais são reempossados e formalmente reinvestidos em seus
cargos, assinando o presente termo. Augusto Ferreira Velloso Neto - Diretor Presidente, Ricardo Machado Ferreira Velloso - Diretor Superintendente.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E9C-14A6-6D56-AB60.
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egundo o Portal do
Empreendedor do Governo Federal, tratase de um recorde histórico.
Com tantos novos empreendedores, algumas
tendências em tecnologia
podem auxiliar a desenvolver e manter o site em pleno
funcionamento. Pensando
nisso, a KingHost, empresa
de soluções digitais, preparou cinco tendências para os
empreendedores seguirem
em 2021. Confira:
• 5G: Estar atento à chegada da nova tecnologia,
entender em quais medidas e mudanças os sites
deverão se adaptar é
fundamental para carregamento mais rápido e de
forma de que entregue
uma experiência mais
completa aos usuários.
Um exemplo de mudança deverão ser os objetos
inteligentes, que com
a conexão muito mais
rápida proporcionada
pela 5G, se tornarão
ainda mais presentes no
cotidiano do brasileiro;
• Cibersegurança: Com
a LGPD, diversos cuidados devem ser colocados
em prática, além de reforçar a importância de
garantir segurança tanto
da empresa, quanto dos
respectivos clientes. A

tiinside.com/reprodução

A pandemia trouxe a necessidade de empreender e se digitalizar e, com isso, pode-se notar o
crescimento de 10,2% no número de microempreendedores individuais (MEIs) só no primeiro semestre
de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior
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