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DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A., para se reuni-
rem em AGO a ser realizada às 9h30, do dia 09.03.2021, na sede social localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guara-
ni, São Paulo/SP, a  m de deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações  nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) deliberação da proposta de destinação do re-
sultado do exercício de 2020; e (iii) eleição dos membros da Diretoria. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

Terminal Químico de Aratú S.A. - TEQUIMAR
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 – NIRE 35.300.492.897

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 01 de junho de 2020, às 14 horas, na sede social da Terminal Químico de Aratú S.A. -
Tequimar (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Es-
tado de São Paulo. Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acionistas titulares de mais de ¾ (três
quartos) das ações do capital social; e (ii) Diretores da Companhia. Publicações: Edital de Convocação:
Publicado no Diário Oficial do Estado de SP e no jornal “Empresas & Negócios” nas edições de 23, 27 e 28
de maio de 2020. Mesa: Décio de Sampaio Amaral - Presidente. Cristiane Silva Leite - Secretária. Ordem
do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto dos acionistas presentes da Compa-
nhia, representando a totalidade do capital social votante, a lavratura da presente ata em forma de sumário
dos fatos ocorridos nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Os acionistas
tomaram conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo de Brito Neme ao cargo de Di-
retor que ocupava nesta Companhia, para o qual foi eleito na Ata de Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 02 de janeiro de 2019 e respectiva reeleição na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária reali-
zada em 30 de abril de 2019. O Sr. Marcelo de Brito Neme ressaltou que a renúncia apresentada surtiu efei-
tos a partir de 24 de abril de 2020, data em que passou a não exercer mais as atividades inerentes ao cargo
de Diretor da Companhia. 2.1. Diante do pedido de renúncia apresentado, os acionistas externaram votos de
agradecimento pela dedicação do Diretor, que ora renuncia, no desempenho de suas funções, que se en-
contra anexo ao presente documento. 3. Em decorrência da renúncia mencionada no item 2 acima, os acio-
nistas aprovam a eleição do Sr. Flavio Machado Jacociunas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 8020980838 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 40108732053, com endere-
ço comercial na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo,
CEP 01317-910, para o cargo de Diretor da Companhia a partir desta data. 3.1. O mandato do Sr. Flavio
Machado Jacociunas como Diretor da Companhia iniciará nesta data, mediante a assinatura do termo de
posse, e vigorará pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria em exercício, qual seja, até a
realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021, que examinará os documentos de que trata o artigo 133
da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 3.2. Consultado
anteriormente, o Sr. Flavia Machado Jacociunas declara que (a) não está incurso em qualquer delito que
o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em socieda-
des que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não tem
interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76, nos termos da de-
claração anexa ao presente documento. 4. Em razão das deliberações constantes nos itens acima, os aci-
onistas decidem ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato até a realiza-
ção da Assembleia Geral Ordinária de 2021, que examinar os documentos a que se refere o artigo 133 da
Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2020, qual seja: Como Presidente: • Décio de Sampaio
Amaral, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.621.893-9 - SSP/SP e
inscrito no CPF/ME sob o nº 081.286.298-83; Como Diretores: • Cristiane Silva Leite, brasileira, casada
no regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do RG nº21.842.773-6 SSP/SP, inscrita no
CPF/ME sob o nº 114.706.378-80; • Helano Pereira Gomes, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro de produção, portador do RG nº 735.951 SSP/RN, inscrito no CPF/ME sob o
nº 423.159.804-53; e • Flavio Machado Jacociunas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade RG nº 80.209.808-38 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 40108732053. 4.1. Todos os
Diretores possuem endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista,
na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os tra-
balhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ultracargo Opera-
ções Logísticas e Participações Ltda., na qualidade de acionista; Décio de Sampaio Amaral, na qua-
lidade de Presidente e Presidente da Mesa; Cristiane Silva Leite, na qualidade de Diretora e Secretária
da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cristiane Silva Leite – Secretá-
ria. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Certifico o registro sob nº 41.908/21-1, em 29.01.2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terminal Químico de Aratú S.A. - TEQUIMAR
CNPJ nº 14.688.220/0016-40 – NIRE 35.300.492.897

Ata de Reunião de Diretoria
Data, Hora e Local: 13 de julho de 2020, às 17 horas, na sede social da Terminal Químico de Aratú S.A. -
TEQUIMAR (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, 4º andar, bairro da
Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. Presença: Membros da Diretoria, abaixo
assinados, incluídas as participações telefônicas. Mesa: Décio de Sampaio Amaral - Presidente. Helano
Pereira Gomes - Secretário. Deliberação: 1. Os Diretores tomaram conhecimento da carta de renúncia
apresentada pela Sra. Cristiane Silva Leite ao cargo de Diretora que ocupava nesta Companhia, para o
qual foi eleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019. A Sra.
Cristiane Silva Leite ressaltou que a renúncia apresentada surtiria efeitos a partir desta data, data em que
passou a não exercer mais as atividades inerentes ao cargo de Diretora da Companhia, sendo declarado o
cargo vago até a eleição de seu substituto. 1.1. Diante do pedido de renúncia apresentado, os Diretores
externaram votos de agradecimento pela dedicação da Diretora, que ora renuncia, no desempenho de
suas funções. 2. Em razão da deliberação constante no item acima, os Diretores decidem ratificar a atual
composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordi-
nária de 2021, que examinar os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao
exercício social de 2020, qual seja: Como Presidente: • Décio de Sampaio Amaral, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.621.893-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o
nº 081.286.298-83; Como Diretores: • Helano Pereira Gomes, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro de produção, portador do RG nº 735.951 SSP/RN, inscrito no CPF/ME sob o
nº 423.159.804-53; e • Flavio Machado Jacociunas, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade RG nº 80.209.808-38 SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 40108732053. 2.1. Todos os
Diretores possuem endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista,
na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os tra-
balhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria presentes.
aa) Décio de Sampaio Amaral, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; Helano Pereira Go-
mes, na qualidade de  Secretário da Mesa e Diretor; Flavio Machado Jacociunas, na qualidade de Di-
retor. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Helano Pereira Gomes - Secre-
tário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Certifico o registro sob nº 84.422/21-0, em 08.02.2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fernanda Carlos Borges (Org) – Ágora – Para 
celebrar os cem anos do nascimento do aclamado, 
polêmico – “Bebê não existe sem mamãe, todavia, 
não existe nada pior para ele do que a mamãe” – e 

sempre pertinaz em busca de soluções para problemas pessoais 
e familiares, do querido até por desafetos: José Angelo Gaiarsa , 
O Dr. Gaiarsa, o Zézinho de Santo André, que por muito tempo 
visitou lares brasileiros através da mídia impressa e televisiva. 
Seus inúmeros livros, até hoje embasam teses e soluções diárias. 
De caráter irretocável, sempre pronto ao atendimento de quem 
o procurasse, foi por muito tempo o bálsamo de almas. A dra. 
Fernanda convidou excelentes profissionais da área de saúde 
para depoimentos e suas experiências. Homenagem justíssima, 
relevantemente oportuna!

O Legado de J. A. Gaiarsa

Regina Brito – Camila Giudice (Ilustr) – 
Matarazzo -  Uns gatinhos espertos e levados são os 
protagonistas dessa historinha que pretende eviden-
ciar como os bichanos e creio, cachorros também, 

sentem-se quando sozinhos em casa, confinados, sem a presença 
de humanos, particularmente aqueles aos quais dedicam afeição. 
Em suma, uma ode de amor aos felinos, que sempre são umas 
gracinhas. Em frases rimadas e boas ilustrações, as crianças 
irão adorar e provavelmente os adultos idem.

Quando os Gatos 
Conversam com Você

Pedro Pazelli – Livro Lindo – O mestre das 
comunicações, em todos seus níveis, incluídos te-
atro e cinema de animação, resolveu, literalmente 
ensinar às pessoas que se envolvem com outras – e 

quem não? – no âmbito comercial especificamente. Por mais 
óbvio que possa parecer o bom atendimento seja presencial 
ou a distância é o que garantirá a sobrevivência de qualquer 
negócio. Todavia,  carece ainda de alguns, digamos, ajustes. 
O mestre vai fundo nessa questão. Nada ou pouco lhe escapa. 
Desde um “alô”, até o finalizar de um diálogo comercial, tele-
fônico por exemplo, detalhes esmiuçados são apresentados de 
forma leve, quase lúdica, sem perder sua natureza séria. Sua 
relevância é patente para fidelizar clientela, sonho dourado de 
qualquer empresa e ou vendedor. De fato, o sub título da obra 
é totalmente condizente. Sucesso!

Qualidade não é Vaidade: Manual de 
qualidade no atendimento

Zezé Pedroza – Kimera – Um drama, lastreado 
em fatos reais, vividos pela própria autora. Trata de 
uma pessoa vitimada aos doze anos de idade, por 
incêndio num circo. O fato deixou-lhe indeléveis 
marcas, pelo corpo e alma. Um emocionante e belo 

exemplo de superação, sem lágrimas ou subserviência às ocor-
rências. Sua vingança: escrever ,  escrever  muito, e olha que a 
professora, faz isso otimamente! Bem que poderia ser fruto de 
documentário e curta metragem. 

Vida em Chamas

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Carbon Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 20.936.677/0001-43 - NIRE: 35.228.644.002

Ata de Reunião de Sócios da Realizada em 11 de fevereiro de 2021.
Data, Local e Hora: No dia 11/02/2021, às 11 hs, na sede, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de SP, 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 360, 4º andar, sala 51, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 
04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Abrão Muszkat, como presidente; e David 
Leon Rubinsohn, como secretário. Ordem do Dia: Deliberar a redução de capital social da Sociedade no valor total 
de R$ 1.000.000,00. Deliberações: Os sócios decidem consignar que o capital social é excessivo com relação ao 
objeto da Sociedade e aprovaram, por unanimidade de votos, a redução do capital social total em R$ 1.000.000,00, 
sendo que o capital social total atualmente é de R$ 6.932.553,70 passará a ser, após a redução, de R$ 5.932.553,70. 
O valor a ser reduzido do capital social será distribuído da seguinte forma entre os sócios: You Inc Incorporadora 
e Participações S.A. recebe R$ 400.000,00; Faray S.A. recebe R$ 500.000,00. Tambaqui Participações SPE Ltda. 
recebe R$ 100.000,00. A ata desta reunião deverá ser publicada para eventual manifestação de credores den-
tro de 90 dias de sua publicação. Após tal prazo, os sócios deverão celebrar a Alteração do Contrato Social da 
Sociedade para aprovar de forma definitiva e efetivar a redução de capital ora aprovada, nos termos do Artigo 
1.084 do Código Civil. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. Mesa: 
Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário. Sócios: You Inc Incorporadora e Participações 
S.A. Abrão Muszkat - Diretor, David Leon Rubinsohn - Diretor; Faray S.A., Eduardo Martins Ribeiro - Procura-
dor, Rodney Cherine Chalaby - Procurador; Tambaqui Participações Spe Ltda., Pedro Farjala Rocha - Diretor. 

As pessoas pagam 
contas, transferem 
dinheiro e contratam 

empréstimos sem precisar ir 
ao banco. Estudam e fazem 
provas sem precisar ir à esco-
la. Se reúnem com parceiros 
de trabalho e clientes sem 
precisar sair de casa. Nesse 
período recente cresceram 
demais os serviços de en-
tretenimento. As pessoas 
compram músicas, filmes, 
palestras e até peças de 
teatro - tudo online. 

Farmácia, supermercado e 
delivery de comida são cam-
peões nas contas de cartão 
de crédito. Mas tudo isso 
tem um preço: segurança. 
Segundo Adriano Filadoro 
(*), toda essa conveniência 
que o mundo digital pro-
porciona tem seus riscos. 
“Se, por um lado, existem 
aqueles fanfarrões prontos 
para capturar e divulgar fo-
tos íntimas de famosos nas 
redes, por outro lado, existe 
até mesmo a possibilidade 
de se contratar serviços que 
infectam computadores de 
grandes corporações com 
o objetivo de enfraquecer a 
concorrência. 

Não se trata mais de ‘se’ os 
seus dados serão violados, 
mas de ‘quando’ isso vai 

Uma pessoa pode não recuperar fotos ou documentos que não 
contavam com back-up ou armazenamento na nuvem.

O risco cibernético se tornou um problema ainda mais 
relevante dado o momento em que estamos vivendo.

Estamos na 42ª posição do ranking de 50 países avaliados, 
com respeito ao nível de conhecimento atual sobre risco 
cibernético de suas populações e a relevância das iniciativas 
para promover educação e treinamento sobre esse tipo de 
risco no futuro - de acordo com o estudo global Cyber Risk 
Literacy and Education Index (Índice de Educação em Risco 
Cibernético), produzido pela consultoria Oliver Wyman. 

Para compor o ranking, a consultoria analisou cinco crité-
rios: (1) a motivação da população em geral em termos de 
boas práticas de segurança cibernética; (2) políticas públi-
cas para melhorar o conhecimento em riscos cibernéticos; 
(3) como os sistemas educacionais abordam o tema; (4) as 
estratégias das empresas para melhorar as habilidades em 
riscos cibernéticos de seus funcionários; (5) e a inclusão 
digital da população, principalmente os mais vulneráveis a 
esses riscos como os idosos. 

De acordo com o estudo, Suíça, Cingapura, Reino Unido, 
Austrália, Holanda, Canadá, Estônia, Israel, Irlanda e Estados 
Unidos lideram o ranking. Além de terem uma boa pontuação 
em todos os fatores analisados (por exemplo, uso de internet 
em escolas, pessoas certificadas em segurança cibernética 
e existência de políticas públicas relevantes), essas nações 
são as que melhor integram o tema do risco cibernético em 
seus sistemas educacionais, no mercado de trabalho e em 
políticas governamentais. 

“O risco cibernético se tornou um problema ainda mais 
relevante dado o momento em que estamos vivendo, com 
mais pessoas trabalhando a partir de suas casas e fazendo 
mais compras online - atividades que, se realizadas sem boas 
práticas de segurança, podem causar sérios problemas, como, 
por exemplo, perdas financeiras.” diz Rodrigo Gouvea, diretor 
da área de Digital da Oliver Wyman no Brasil. 

“Iniciativas amplas para conscientização da população 
sobre esse tipo de risco são fundamentais”, complemen-
ta. Os países incluídos no ranking foram selecionados de 
acordo com a sua influência econômica, política, cultural 
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Segurança digital ainda esbarra 
no comportamento das pessoas
O ano de 2020 foi marcado não somente pela pandemia, mas também pela aceleração da transformação 
digital. Com empresas trabalhando em sistema home office, o mundo se tornou ainda mais online

empresas ainda têm de fazer 
um trabalho intenso de cons-
cientização junto à sua força 
de trabalho. “Podemos limi-
tar o acesso dos notebooks 
de uma empresa a sites de 
conteúdo adulto ou inapro-
priados. Podemos, também, 
monitorar o tráfego de uma 
empresa para detectar qual 
máquina é responsável por 
tornar todos os processos 
mais lentos. Podemos até 
mesmo interceptar más 
condutas individuais. 

Mas a mensagem mais 
importante ainda é: fique 
longe do ‘clique aqui’. É nes-
se segundo antes da pessoa 
apertar a tecla que deve falar 
mais alto o bom senso. Ou 
seja, ninguém deve ser tão 
ingênuo a ponto de achar 
que pode levar vantagem 
clicando num link enviado 
por e-mail. Tudo isso pode 
ser checado nos aplicativos 
das empresas, sem precisar 
clicar em links maliciosos. É 
através do convencimento 
das pessoas que as ferramen-
tas disponíveis para evitar 
perdas e danos se tornam 
fortes aliadas”. 

(*) - É diretor-presidente da Online 
Data Cloud - empresa especializada 
em nuvem, com 25 anos de atuação 

(www.onlinedatacloud.com.br). 

acontecer. Mais importan-
te: pessoas e empresas têm 
que se perguntar quanto de 
informação estão dispostos 
a perder”. Filadoro diz que, 
ainda que a indústria de TI  
esteja atenta às movimenta-
ções fraudulentas, havendo 
várias soluções de acordo 
com necessidades específi-
cas, há que se levar em conta 
que se trata de uma briga de 
gato e rato. Ou seja, hackers 
estão sempre tentando 
invadir sistemas. Quando 
conseguem, é preciso um 
tempo para recuperar as 
informações perdidas. 

“Uma pessoa pode não 

recuperar fotos ou docu-
mentos que não contavam 
com back-up ou armaze-
namento na nuvem. Uma 
empresa pode passar um dia 
todo offline até que se possa 
restaurar o sistema. Mas há 
negócios que não dispõem 
sequer de dez minutos fora 
do ar, caso contrário a per-
da financeira - bem como 
reputacional - é imensa. É 
o status das informações 
que determina o ponto de 
recuperação”. 

Para o executivo, além de 
contar com inúmeras solu-
ções de backup na nuvem e 
recuperação de desastres, as 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 010/2021; Objeto: 
aquisição de peças automotivas novas para manutenção e reparos de veículos 
diesel linha leve - Entrega das Propostas: a partir de 17/02/2021 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
04/03/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 011/2021; 
Objeto: execução de serviços de pintura do prédio da EMEB Nair Bolonha, 
com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários - 
Entrega das Propostas: a partir de 18/02/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 04/03/2021 
às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

Brasil está na 42ª posição 
em ranking de educação digital

ou militar na sua região; se são desenvolvidos ou estão 
em desenvolvimento econômico; se tem infraestrutura 
para acesso amplo a computadores; disponibilidades de 
dados geográficos e pesquisas de opinião; e políticas pú-
blicas com cronogramas de investimentos para educação 
e segurança digital. 

O relatório enfatiza que embora quase 95% das questões de 
segurança cibernética possam ser atribuídas a erros humanos, 
tais como clicar acidentalmente num link malicioso, a maioria 
dos governos ainda não investiu o suficiente para educar os 
seus cidadãos sobre esses riscos. Por isso, a educação sobre 
riscos cibernéticos, juntamente com a educação financeira, 
é uma nova prioridade do século XXI para governos, insti-
tuições educacionais, e empresas. 

A educação sobre riscos cibernéticos é um tema em evo-
lução. Os países que ocupam posições inferiores necessitam 
de uma estratégia nacional voltada para o assunto. Algumas 
nações em mercados emergentes estão apenas começando 
a identificar essa questão como uma preocupação nacional, 
destaca o relatório. 

Fonte e mais informações: (www.oliverwyman.com). 

www.netjen.com.br
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