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AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada em 01.02.2021 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reunirem em 
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 01.02.2021, às 09:00hs, na sede social da empresa, situada na avenida Paulista, 352, 
11º andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Utilizar recursos financeiros mantidos junto ao 
Banco Safra S.A., para dar lastro à carta de fiança emitida em garantia da locação do imóvel situado na avenida Carmela Dutra, 180, Galpão 
37 do CLG - Centro Logístico de Guarulhos, Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP - que fora locado pela empresa Refinaria Nacional 
de Sal S.A., CNPJ/MF nº 60.560.349/0003-71; 2 - Eleger, para substituição do Diretor Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de 
janeiro de 2021, membro para compor a Diretoria e assim cumprir mandato remanescente até a eleição e posse da nova gestão em 2023; 
3 - Outros assuntos de interesse social. São Paulo/SP, 18 de janeiro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária em 16/11/2020.
Aos 16/11/2020, às 10hs reuniram-se em AGE os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, em sua sede so-
cial na Rua Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, São Paulo/SP, dispensada a publicação dos editais de convocação, tendo 
em vista o comparecimento da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto no §4º do Artigo 124, Lei 6.404/76, con-
forme 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 trabalhos. Composta 
a mesa, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre: a) O Cancelamento 
do 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 Asuncion Flores - Condomínio Costa Azul - Paraná Country Club - Área Comercial - Código Postal 7220 - Ciudad 
de Hernandarias - Alto do Paraná - Paraguai, que foi registrada nesta Junta Comercial sob o nº 502.615/20-5 em 30.11.20, 
devido a mesma não poder ser encerrada no momento por motivos de perspectivas de novos negócios. b) O Cancelamento 
da nomeação do novo representante legal da sucursal constituída na República do Paraguai, de mesma denominação social 
de sua matriz, ou seja, Construtora Toda do Brasil S/A. - Sucursal Paraguai, o Sr. Nelson Eduardo Ortiz, eleito na AGE 
04.09.20 registrada nesta Junta Comercial sob o nº 407.512/20-2 em 05.10.2020, devido o mesmo não fazer mais parte da 
Sociedade, e em Substituição do Sr. Thiago Ferreira Pó, Cédula de Identidade Civil Paraguaio n° 8.219.752, nomear o 
Sr. Ernesto Jun Matsuzaki, Cédula de Identidade Civil Paraguaio n° 8.675.617, como representante legal da Constru-
tora Toda do Brasil S/A - Sucursal Paraguai, o qual terá os poderes necessários para poder realizar todos os tramites e ne-
gócios legais necessários. c) Alteração do endereço da Sucursal da AvenidaJosé Asuncion Flores - Condomínio Costa Azul 
- Paraná Country Club - Área Comercial - Código Postal 7220 - Ciudad de Hernandarias - Alto do Paraná - Paraguai, para: 
Paravera, Hernandarias, Casi Itaipu, Frente Del Colegio - Paraguai. Após deliberação foi solicitado que sejam realizadas as 
ações que se fizerem necessárias. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Assinaturas: Toda Corporation (representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko 
Imagawa, Sr. Yuki Shiomi. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Yuki Shiomi - Secretário, declaramos estar con-
forme original. São Paulo, 16/11/2020. JUCESP n° 27.609/21-2 em 15/01/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano Ltda.
CNPJ 21.976.024/0001-50 - NIRE 3522906349-6

Ata da Assembleia Geral de Transformação do Tipo Jurídico da Sociedade Limitada 
“GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano Ltda.” inscrita no NIRE 3522906349-6, e no 

CNPJ 21.976.024/0001-50, em Sociedade Anônima por Ações, sob a Nova Denominação 
de “GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A.”, Realizada em 29 de Maio de 2020

Data e Hora: 29 (vinte e nove) de maio de 2020, às 14h, na sede social da GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano Ltda., à Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 1982, conjunto 603 (parte), CEP-01451-000, São Paulo, SP. Presença da totalidade dos sócios, a saber: a) JAC & MAMC 
Administração de Bens Próprios Ltda. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.560.618/0001-10, com sede na Cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, 
à Avenida Luiz Jarussi, nº 350, Jardim Alto de Santa Cruz, CEP 13.251-540, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob NIRE 
35226074268, em 24.10.2011, e última alteração contratual sob nº 391.352/19-2, em 30.8.2019, referida neste instrumento abreviadamente como 
“JAC&MAMC”, neste ato representada por seus sócios, todos residentes em Itatiba, Estado de São Paulo, salvo indicação em contrário, a saber: 
(a.1) Maria Apparecida Mazzutti Cardoso, brasileira, viúva, RG 2.630.319-X (SSP/SP), CPF/MF sob o nº 151.569.478-08, residente e 
domiciliada na Avenida Santo Antonio, nº 25, Apartamento 13, CEP-13251-200; (a.2) João Almeida Cardoso Filho, brasileiro, casado, 
empresário, RG-5.884.418 (SSP/SP), CPF/MF-048.199.55870, residente e domiciliado à Avenida Prudente de Moraes, nº 677, Vila Santa Cruz, 
CEP-13251-500; (a.3) Ricardo Mazzutti de Almeida Cardoso, brasileiro, casado, RG-9.436.394-8 (SSP/SP), CPF-100.233.608-28, residente e 
domiciliado à estrada Domingos Bicharelli Carrara, nº 73, Jardim Nossa Senhora das Graças, CEP-13257-415; (a.4) Maria de Fátima Cardoso 
Kfouri, brasileira, casada, empresária, RG-9.436.395-X (SSP/SP), CPF/MF-146.673.798-04, residente e domiciliada à Avenida Dr. Martin Luther 
King, nº 2255, apartamento 13, bloco C, São Francisco, São Paulo, SP, CEP-05352-020; b) Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda., inscrita 
no CNPJ-08.643.029/0001-01, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603 (parte), Jardim Paulistano, município 
e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com seu Contrato Social registrado na JUCESP sob NIRE 35221174680, em 14.02.2007, e última 
alteração contratual sob nº 138.608/13, em 16.04.2013, neste ato representada por seu administrador Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, 
casado, empresário, RG-5.312.732 (SSP/SP), CPF/MF-694.546.208-00, residente e domiciliado à Praça Morungaba, nº 205, Jardim Europa, São 
Paulo, SP, CEP-01450-090, referida neste instrumento abreviadamente como “Guepardo”; únicos sócios detentores da totalidade das quotas da 
“GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano Ltda.” inscrita no CNPJ-21.976.024/0001-50, com seus atos constitutivos devidamente registrados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE-3522906349-6, e sua última alteração registrada sob nº 194.579/15-3, em 
5.5.2015. Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Maria Apparecida Mazzutti Cardoso que convidou o Sr. Paulo Caio Ferraz de 
Sampaio para secretariar os trabalhos. Convocação: Dispensada face à presença dos sócios representando a totalidade do capital social. 
Ordem do dia: Deliberar sobre (i) A transformação do tipo jurídico da sociedade; (ii) Aceitação do pedido de renúncia apresentado pelos 
administradores e eleição da Diretoria a partir da transformação ora aprovada; (iii) A eventual instalação do Conselho Fiscal; (iv) indicação do 
periódico local onde serão feitas as publicações da sociedade; (v) outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: Todas as 
deliberações foram tomadas por unanimidade, como segue: (i) Aprovação da transformação do tipo jurídico da sociedade, de sociedade limitada 
para sociedade anônima por ações, sob a denominação de “GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A.”, sem alteração de seus objetivos e 
atividades, e sem solução de continuidade em sua administração, passando a mesma a ser regida pelo Estatuto Social aprovado que constitui 
o Anexo a esta ata, que se regerá pelos dispositivos da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e demais disposições aplicáveis às sociedades por ações, 
permanecendo inalteradas as atuais participações dos sócios no capital da sociedade, os quais passam à condição de acionistas, recebendo 
tantas ações ordinárias nominativas quantas forem as quotas de sua propriedade, em igual proporção, mantendo-se inalterado o capital social, 
atualmente no valor de R$ 622.802,00 (seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e dois reais), totalmente integralizado, que passa a ser representado 
por 622.802 (seiscentos e vinte e duas mil oitocentas e duas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre os 
acionistas, mantendo-se inalterada a participação percentual anterior. (ii) Foi aceito o pedido de renúncia apresentado pelos administradores Sra. 
Maria Apparecida Mazzutti Cardoso e Sr. João Almeida Cardoso Filho, e colocada em votação a eleição da Diretoria da companhia, deliberaram 
os acionistas elegerem para o cargo de Diretor Executivo o Sr. Eduardo Setti Ozores, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-4.116.281-X 
(SSP/SP), CPF-000.537.188-01, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 
conjunto 603, CEP-01451-000, para os cargos de Diretores Secretários o Sr. João Almeida Cardoso Filho e a Sra. Maria de Fátima Cardoso 
Kfouri, acima qualificados, e para o cargo de Diretor Administrativo o Sr. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, acima qualificado, que declaram 
expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Assim sendo, os diretores ora eleitos foram 
investidos em seus cargos, dispensados de prestar caução, com mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição, obrigando-se a 
permanecer em seu cargo até a eleição de seu(s) respectivo(s) substituto(s). Os diretores ora eleitos não receberão remuneração pelo 
exercício de suas funções; (iii) as sócias, já na condição de acionistas em Assembleia Geral, decidiram pela não instalação do Conselho Fiscal 
neste momento; (iv) os presentes, já na condição de acionistas, deliberaram escolher o periódico “Jornal Empresas & Negócios”, de circulação 
local para, além do “Diário Oficial”, veicular suas publicações legais, ficando expressamente autorizada que as publicações sejam feitas sob a 
forma sumária; (v) os acionistas deliberaram que a presente ata, juntamente com o Estatuto Social, deverá ser copiada no Livro de Assembleias 
Gerais da sociedade tão logo estejam a sociedade e seus livros devidamente registrados. Lavratura e Leitura de Ata: Oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura 
desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada e subscrita pela Presidente dos trabalhos, Maria Apparecida 
Mazzutti Cardoso, por mim, Secretário dos trabalhos, Paulo Caio Ferraz de Sampaio e por todos os presentes. JUCESP/NIRE S/A 3530055230-0 
e JUCESP nº 230.301/20-4 em 02/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A. -  
CNPJ-21.976.024/0001-50. Estatuto Social - Denominação, Fins, Sede e Duração: Artigo 1º - GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A.  
é a denominação desta sociedade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis, doravante referida 
simplesmente “Sociedade”. Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603 (parte), CEP-01451-000. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social: a) o desenvolvimento, aprovação, 
execução e comercialização do projeto de parcelamento de solo, na modalidade de loteamento, denominado “Reserva do Parque”, com nome 
comercial “Quinta dos Bons Ventos”, localizado na Avenida Luiz Jarussi, s/nº, Chácara São Judas Tadeu, município de Itatiba, Estado de São 
Paulo, Certificado GRAPROHAB 229/2018, aprovado pela Prefeitura do Município de Itatiba conforme processo 2013.09986, objeto do Decreto 
Municipal nº 7.249, de 14 de agosto de 2019; b) a participação no capital ou nos lucros de outras sociedades na condição de acionista, sócia, 
quotista ou titular de debêntures, minoritária ou majoritariamente. § Único - Quando necessários serviços técnicos à realização da finalidade 
social, serão esses executados por profissionais devidamente habilitados e registrados perante os respectivos órgãos de classe. Artigo 4º -  
A Sociedade iniciou suas atividades em 04.03.2015 sob a forma de sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada, e prossegue 
sob a forma de sociedade anônima sem solução de continuidade, sendo seu prazo de duração indeterminado. Capital Social e Ações:  
Artigo 5º - O capital social da Sociedade é de R$ 622.802,00 (seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e dois reais) totalmente integralizado, 
dividido em 622.802 (seiscentas e vinte e duas mil oitocentas e duas) ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º - A cada 
ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Assembleia Geral: Artigo 7º - A Assembleia Geral dos acionistas 
é o órgão superior da Sociedade, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar 
convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. Artigo 8º - A Assembleia Geral dos acionistas será convocada e instalada por 
qualquer Diretor, cabendo a direção de seus trabalhos ao acionista ou Diretor então presente que for escolhido pelos acionistas presentes, o qual 
designará um Secretário, acionista, Diretor, ou não, dentre os presentes, para secretariar os trabalhos. Artigo 9º - Dos trabalhos e deliberações 
da Assembleia Geral será lavrada ata, que poderá ser em forma de sumário, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que 
representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas, da qual será extraída cópia fiel certificada pelo Secretário para 
registro no órgão próprio. Artigo 10 - A Assembleia Geral quando convocada terá as seguintes atribuições: I. Reformar o Estatuto Social; II. Eleger 
ou destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria da Sociedade; III. Tomar, anualmente as contas dos administradores, e deliberar sobre as 
demonstrações financeiras por eles apresentadas; IV. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação (incluindo incorporação de ações) e 
cisão da Sociedade, ou qualquer outra forma de reestruturação da Sociedade, resgate ou aquisição de ações; V. Deliberar sobre a dissolução e 
liquidação da Sociedade e eleger e destituir liquidante(s); VI. Examinar e aprovar as contas do(s) liquidante(s); VII. Definir a remuneração global 
anual dos membros de qualquer órgão da Administração, incluindo benefícios indiretos; VIII. Deliberar sobre a aquisição, alienação, criação de 
gravames, ou a realização de qualquer outro investimento pela Sociedade não estando incluída nessas atribuições a comercialização, 
desmembramento ou remembramento de lotes de terreno, ou de alteração de projeto de empreendimento em execução, já submetido à 
aprovação pelos órgãos competentes, aprovado ou cujo projeto encontre-se registrado perante Cartório de Registro de Imóveis competente; 
IX. Deliberar sobre pedido de falência ou de recuperação da Sociedade, nos termos da legislação aplicável; X. Deliberar sobre qualquer alteração 
na política de distribuição de dividendos da Sociedade; XI. Deliberar sobre qualquer operação financeira que envolva a Sociedade, restando 
vedada a concessão ou tomada de empréstimos, a emissão de debêntures, ou, a hipoteca de quaisquer ativos da Sociedade; XII. Deliberar sobre 
qualquer associação da Sociedade com terceiros. § Único - As convocações e deliberações previstas às alíneas VIII, XI e XII, do Artigo 10 deste 
Estatuto Social, só serão admitidas e válidas, após cumpridas as obrigações contratadas entre os sócios em observância ao Capítulo 6, item 6.15. 
do Acordo de Quotistas desta Sociedade. Administração: Artigo 11 - A administração da Sociedade será exercida pela Diretoria, composta de 
4 (quatro) membros sendo um(a) Diretor(a) Executivo(a), um(a) Diretor(a) Administrativo(a), e dois Diretores Secretário, eleitos pelo prazo de três 
anos, podendo ser reeleitos, estando os seus membros dispensados de prestar caução para exercer suas funções. §1º - Os Diretores são 
demissíveis a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral dos acionistas que também deliberará nos casos de vacância, e serão 
substituídos, nos casos de ausência ou impedimento temporário, por um dos outros Diretores que for designado por escrito por aquele que se 
ausentar ou ficar impedido, exercendo o substituto as funções do substituído pelo prazo que durar a ausência ou impedimento. §2º  - São nulos e 
ineficazes com relação à Sociedade os atos, contratos, documentos públicos ou particulares assinados por qualquer Diretor com abuso dos 
poderes ou estranhos ao objeto social, respondendo o signatário pelos danos que causar à Sociedade. §3º - As deliberações da Diretoria 
destinadas a produzir efeitos com relação a terceiros constarão de ata lavrada no Livro próprio e serão registradas no registro competente.  
Artigo 12 - A(o) Diretor(a) Executivo(a), sempre em conjunto com um dos Diretores Secretários, compete, sempre em conjunto, representar a 
Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente. Artigo 13 - A cada um dos Diretores Secretários compete, em conjunto com o(a) Diretor(a) 
Administrativo(a): a) representar a sociedade em quaisquer atos, contratos, distratos, ou instrumentos que criem obrigações ou direitos para a 
Sociedade; b) nomear procuradores definindo, nos respectivos instrumentos de mandato a finalidade e os poderes específicos, e ainda o prazo, 
dispensado apenas nos mandatos para fins judiciais, podendo ser outorgada procurações com poderes específicos de um diretor a outro, para 
que este haja em nome da sociedade, ou a nomeação de um procurador terceiro, desde que nomeado pelos dois Diretores; c) assinar os 
contratos, compromissos, escrituras públicas ou instrumentos particulares, receber hipotecas, cauções, alienação fiduciária ou qualquer garantia 
relativos à negociação ou alienação de lote, lotes, quadras, desdobros, remembramentos, áreas ou partes do empreendimento que constitui 
objeto da Sociedade, assim como nomear procurador conferindo-lhe os poderes aqui previstos. Artigo 14 - Aos Diretores Secretários compete 
acessar todos os controles e documentos da sociedade. Artigo 15 - A(o) Diretor(a) Administrativo(a) compete: a) isoladamente, autorizar os 
pagamentos relativos à implantação dos empreendimentos da sociedade, contratar fornecedores, colaboradores, empregados necessários à 
implantação dos empreendimentos, sua conservação e segurança; b) abrir e movimentar conta bancária, sacar, endossar, ajustar financiamento, 
prestar garantia desde que vinculada a negócio relacionado ao objeto social, exceto hipotecar qualquer bem da Sociedade; Conselho Fiscal: 
Artigo 16 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, o qual funcionará em 
caráter não permanente, que funcionará nos exercícios em que for deliberada sua instalação pela Assembleia Geral. Acordos de Acionistas: 
Artigo 17 - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da Sociedade, que estabeleçam as condições de compra e venda de 
ações, e o direito de voto, inclusive em matérias como eleição de Diretores e distribuição de resultados, respeitada a legislação vigente, serão 
sempre observados pela Sociedade. § Único - As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros 
tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de Registro da sociedade e nos certificados de ações, se emitidos.  
Os administradores da Sociedade zelarão pela observância desses acordos e o(a) Presidente da Assembleia Geral não computará o(s) voto(s) 
proferido(s) por acionista em contrariedade com os termos de tais acordos. Exercício Social e Destinação dos Resultados: Artigo 18 -  
O exercício social inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19 - Juntamente com as demonstrações financeiras, 
a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, na forma da legislação vigente. 
Artigo 20 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de 
renda. Artigo 21 - Do resultado do exercício, atendida a ordem legal, poderão ser deduzidos, ainda e facultativamente, os recursos fixados pela 
Assembleia Geral, como participação dos administradores nos lucros do exercício, atendidos os limites fixados em lei. Artigo 22 - Do lucro líquido 
do exercício, serão aplicados, antes de qualquer outra destinação: (i) 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá a 
20% (vinte por cento) do capital social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do 
montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por cento), ajustados na forma do artigo 
202 da Lei 6.404/76, serão obrigatoriamente distribuídos como dividendo obrigatório a todos os acionistas. Artigo 23 - Os dividendos não 
reclamados no prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da 
Sociedade. Artigo 24 - A Diretoria poderá declarar dividendo à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço, ou ainda em lucro apurado em balanços semestrais ou intermediários. Artigo 25 - A Diretoria poderá pagar ou creditar juros sobre o 
capital próprio nos termos da legislação e regulamentação pertinentes, que poderão ser imputados aos dividendos pelo seu valor líquido do 
imposto de renda. Liquidação, Dissolução e Extinção: Artigo 26 - A Sociedade entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos 
em lei. § Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de liquidação e ainda elegerá o Conselho Fiscal, que deverá 
funcionar durante o período de liquidação. Visto dos advogados: Bruno Carra - OAB/SP- 304.874. Victor Brandão Teixeira - OAB/SP-26.168.

O empréstimo con-
signado é uma mo-
dalidade de crédito 

que tem crescido no Brasil. 
Segundo a Prestho - uma 
das primeiras fintechs do 
Brasil a criar uma uma tec-
nologia 100% digital para 
facilitar o acesso ao crédito 
consignado para o idoso - o 
empréstimo online cresceu 
28% e cerca de 67,7% das 
solicitações foram realizadas 
por meio de dispositivos mó-
veis. Já no mês de outubro 
de 2020, a empresa registrou 
um aumento de 84% nas 
solicitações.

Com processos práticos 
e rápidos, o idoso, apo-
sentado e até mesmo o 
servidor federal consegue 
realizar o pedido de crédito 
consignado diretamente 
do computador, tablets e 
celulares. Patrícia Soares, 
CEO da Prestho, explica 
que construíram a tecnolo-
gia pensada na experiência 
do usuário. 

“A navegação deste pú-
blico é diferente, com 
necessidades e dificulda-
des bem específicas. Isso 
demanda um olhar dife-
renciado das empresas, o 
uso de apps, por exemplo, 
é algo que está começando 
nesta faixa etária, então 
precisa ser tudo mais fá-
cil de usar. Por isso nós 
pensamos nas cores, nas 
letras e principalmente na 
agilidade”, comenta, ao dar 

A navegação deste público é diferente, com necessidades e 
dificuldades bem específicas.
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INSTITUTO TÊNIS
CNPJ/ME nº 05.206.043/0001-41

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação
Ficam os Associados do Instituto Tênis, pessoa jurídica de direito privado
beneficente, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.206.043/0001-41
(“Instituto Tênis”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
no dia 29 de janeiro de 2021, às 10 horas, na Rua Mari, nº 100, sala 02, Jardim
Califórnia, CEP 06409-020, município de Barueri, estado de São Paulo, a fim de
deliberar acerca: (i) da retificação da eleição do Sr. Raphael Ayres Barone aos cargos
de Conselheiro Administrativo e Diretor Executivo do Instituto Tênis, deliberada e
aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 06 de janeiro de 2020, às
10:00 horas, visando o cumprimento integral da Portaria 115, da Secretaria Especial do
Esporte, e do Estatuto Social do Instituto Tênis, no que tange à publicação do edital de
convocação, por três vezes em órgão da imprensa de ampla circulação; e (ii) da
ratificação de todos os atos praticados pelo Sr. Raphael Ayres Barone desde a sua
eleição até a presente data. Os Associados do Instituto Tênis deverão comparecer na
presente Assembleia Geral para exercer seus respectivos direitos de voto, nos termos
do Estatuto Social, que se encontra à disposição na sede do Instituto Tênis.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
Raphael Ayres Barone - Diretor Executivo

Fintechs se tornam aliadas dos 
idosos na busca por crédito

“A navegação deste público é diferente, com necessidades e dificuldades bem específicas. Isso demanda um olhar 
diferenciado das empresas, o uso de apps, por exemplo, é algo que está começando nesta faixa etária, então 
precisa ser tudo mais fácil de usar. Por isso nós pensamos nas cores, nas letras e principalmente na agilidade”

informar nenhuma 
senha de uso pessoal. 
O banco, correspon-
dente ou fintechs, 
pede documentos bá-
sicos como RG, CPF, 
comprovante de en-
dereço e comprovante 
de renda. Além disso, 
não deixe dados pes-
soais expostos como 
endereço, CPF, RG e 
telefone em comentá-
rios abertos de redes 
sociais. Fraudadores 
podem usar os dados e 
até mesmo ligar se pas-
sando pela empresa. 
As análises de crédito 
são feitas através dos 
sites oficiais e aplica-
tivos.

 5) Preste atenção ao ti-
rar dúvidas na inter-
net - Ao tirar dúvidas 
nas redes sociais das 
empresas de emprés-
timos, muitos golpistas 
aproveitam para atrair 
pessoas com falsas 
soluções de crédito. 
Então fique atento aos 
comentários ou men-
sagens em seu perfil 
com possibilidades 
de empréstimos por 
terceiros. Procure o 
tirar dúvidas nos ca-
nais oficiais: site, chat 
do aplicativo ou nos 
telefones de contato. 
- Fonte e mais informa-
ções: (www.prestho.
com.br).

dicas de segurança na hora 
de pedir um empréstimo 
online evitando cair em 
fraudes. Confira:
 1) Verifique a veracida-

de do site - Verifique 
se as informações do 
site estão protegidas. 
Basta no endereço do 
site, no topo do na-
vegador, se contém a 
sigla “https” em vez de 
“http”.  Essa única letra 
diferente indica que o 
site está seguro. Outra 
dica é olhar se tem o 
símbolo de um cadeado 
fechado, o que indica 
uma conexão segura 
e criptografada.

 2) Pesquise a repu-
tação da empresa 
- Procure o nome da 
empresa em sites de 
confiança, como o Re-
clame Aqui. Nele, é 
possível ver depoi-
mentos de pessoas 
que passaram por si-

tuações negativas com 
a empresa, evitando 
que você caia no mes-
mo problema. Outra 
forma é pesquisar se a 
empresa de fato existe, 
procurando nas redes 
sociais, por exemplo.

 3) Não faça pagamen-
tos adiantados - Des-
confie se pedirem para 
depositar algum valor 
adiantado para liberar 
o empréstimo. Isso é 
ilegal e é bem prová-
vel que seja um golpe. 
Também fique esperto 
se te apressarem para 
fechar o negócio logo. 
Um empréstimo é algo 
pensado que requer 
pesquisa e tempo de 
decisão. Na dúvida, 
não feche.

 4) Não passe senhas e 
acesso a conta ban-
cária - Ao contratar 
o empréstimo consig-
nado não é necessário 

Stella Kochen Susskind (*)

O conceito de brechós de luxo ga-
nhou um novo significado, inspirando 
uma tendência que ao longo de 2021 
pode impactar negócios de diferentes 
vertentes, sobretudo, o varejo. O “Re-
comércio” – do inglês, recommerce – 
pode ser visto, pontuando em novas 
plataformas de revenda e estratégias 
de fidelização. Para falar um pouco so-
bre a origem dessa tendência, lembro 
que o desafio imposto pela pandemia 
trouxe uma realidade de recessão para 
o planeta, impulsionando um mercado 
de venda de itens usados. 

De acordo com análises da Global-
Data e da WGSN, esse modelo deve 
crescer 69% até 2021. Vale destacar 
que não somente a crise econômica 
potencializou o modelo, mas a reflexão 
dos clientes sobre a importância de 
cultivar novos valores de consumo. 
Estamos diante de um comportamento 
– que envolve diversas gerações, não 
somente os millennials – de valoriza-
ção da sustentabilidade; há um senso 
de urgência em formar comunidades 
mais conscientes do poder e do im-
pacto do consumo. 

Antes que pensem que essa tendên-
cia é algo que tem atingido marcas 
e produtos mais jovens, alerto para 
o engano dessa percepção. A Levis, 
antenada com o crescimento do 
comércio reverso, lançou uma plata-
forma própria (Levi’s SecondHand), 
associada a um programa de recompra 
que oferece aos consumidores a opção 
de comprar jeans usados da grife ou 
trocar itens por pontos que podem ser 
usados tanto na compra de novos pro-
dutos, quanto de seminovos. E, nessa 
estratégia de fidelização, há oportuni-
dades de adquirir itens vintage. 

Quer um outro exemplo? O grupo 
H&M deu start a uma ação similar, no 
qual os clientes é que comercializam 
os produtos da marca, que ganha 10% 

Tendências 2021: “Recomércio”, um conceito 
que deve impactar negócios no varejo

Stella Kochen Susskind.
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escolher, no guarda-roupa, peças que 
estão prontas para novas histórias; 
levar as peças nas lojas Lilica & Tigor 
para trocar por créditos em novas 
compras. Em uma parceria com a 
plataforma Enjoei, as peças doadas vão 
para uma lojinha online, alimentando 
a proposta de economia circular. 

Um outro exemplo vem do mercado 
livreiro, que tem lançado mão dessa 
estratégia;  livrarias como a Cultura 
transforma livros seminovos, levados 
pelos clientes às unidades, em créditos 
para novas aquisições.

A relação entre gestores de marca e 
os clientes precisam estar no centro 
de um processo estratégico de atendi-
mento e fidelização. O varejo – assim 
como o mundo – está em profunda 
transformação. As novas relações de 
consumo demandam um olhar espe-
cializado para entender as aspirações 
de consumo. Há mais de 30 anos tenho 
acompanhado as transformações e 
pesquisado, sobretudo com o apoio 
de clientes ocultos, essas ondas so-
ciais que impactam nas relações de 
consumo. 

Recentemente, em um paper do 
Fórum Econômico Mundial, líderes 
do mundo alertavam que 2021 seria 
um ano crucial para reconstruir a 
confiança das pessoas diante dos im-
pactos econômicos, sociais, tecnoló-
gicos e ambientais pós-Covid-19. Eles 
apontam a relevância de reformular 
os sistemas e redefinir prioridades. 
A minha recomendação aos gestores 
de marcas e produtos é ter máxima 
atenção às mudanças que a Quarta 
Revolução Industrial já trouxe e que 
devem ser consolidadas na próxima 
década.

(*) - Pioneira na metodologia de pesquisa mystery 
shopping (cliente secreto), é considerada uma das 

mais importantes experts da temática no mundo. 
Autora do livro Cliente Secreto, é palestrante 

internacional (https://skscx.com.br).

em cima da negociação. Grifes de 
luxo como Richard Mille e Mark Cross 
encamparam iniciativas inovadoras 
alinhadas ao recommerce. Essa ideia 
de sustentabilidade e de enxergar os 
itens de maneira atemporal e com uma 
vida útil longeva impacta, também, o 
mercado de aluguel. 

A entrada de marcas de luxo nesse 
cenário – Gucci, Burberry e Stella Mc-
Cartney – tem contribuído para com-
bater o preconceito. Claro que muitas 
resistem! A Chanel processou a The-
RealReal, acusando o site de vender 
falsificações. Em contrapartida, dados 
apontam que o recommerce contribui 
para tornar a marca mais desejada à 
medida que mais pessoas acessam. 
No Brasil, têm surgido exemplos 
interessantes – em especial, quando 
pensamos na fidelização. Destaco a 
Marisol – cliente da SKS CX Customer 
– que está desenvolvendo o projeto 
Re-conta. A premissa é que “roupas 
paradas não contam histórias”. 
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