
Trabalho híbrido expõe 
passivo de documentos 

físicos nas empresas

O processo de 
transformação digital 
acelerou na maior parte 
das empresas em 2020, 
em especial nas PMEs

Elas foram as que mais 
sofreram com os pre-
juízos econômicos 

causados pelas medidas 
restritivas. Uma pesquisa, 
realizada pela plataforma 
Capterra/Gartner revelou 
que 43% das PMEs se digi-
talizaram para evitar preju-
ízos e viabilizar o trabalho a 
distância. 

Se por um lado, a digitaliza-
ção dos processos favoreceu 
o trabalho remoto durante 
a pandemia, a segurança 
passou a ser motivo de pre-
ocupação para boa parte dos 
gestores, com o surgimento 
do modelo híbrido de traba-
lho e o início das punições 
previstas pela LGPD ainda 
em 2021. 

Uma pesquisa recente, 
realizada pela Robert Half, 
consultoria de recrutamento 
especializado, apontou que 
95% dos executivos preten-
dem manter, mesmo após o 
fim da crise sanitária, um 
regime híbrido de trabalho, 
que alterna momentos no 
escritório e outros a distân-
cia. Uma das principais difi-
culdades trazidas por esse 
modelo é o gerenciamento 
do passivo de documentos 
físicos, aqueles que não pu-
deram ser descartados ou 
digitalizados. 

O “arquivo morto” dos 
escritórios, além de ocupar 
espaço, põe em risco as 
informações sigilosas que 
ficam expostas sem qualquer 
critério de proteção, poden-
do ser acessadas, violadas 
ou até extraviadas durante 
o rodízio de circulação das 
equipes nas dependências 
da empresa. Por outro lado, 
com parte do time traba-
lhando de forma presencial, 
alguns critérios para acesso 
irrestrito à nuvem precisam 
ser estabelecidos. 

A pergunta que resta é: 
se eu digitalizar todos os ar-
quivos, posso simplesmente 
descartar os documentos 
físicos que restaram? Apesar 
de parecer simples, respon-
der essa pergunta envolve 
uma série de variáveis. 

De acordo com a Lei nº 
12.682/2012, que estabele-
ceu a mesma validade jurí-
dica dos documentos físicos 
para as versões digitais, 
alguns requisitos precisam 
ser observados nessa tran-
sição, entre eles a inclusão 
de assinatura digital com 
certificado no padrão ICP

-Brasil, além dos critérios 
de cor, formato, metadados 
e resolução. 

Apenas após cumpridos to-
dos os requisitos, as cópias fí-
sicas podem ser descartadas. 
No entanto, atender a todas 
essas regulamentações não 
é tarefa fácil e exige o apoio 
de um serviço especializado. 
Seja para gerenciar o passivo 
de documentos físicos ou 
digitalizar e armazenar os 
digitais, não se trata mais 
apenas de organização ou 
facilidade. 

Essa migração passa a ser 
mais urgente em um modelo 
de trabalho que precisa unir 
o meio físico e o digital de 
forma segura e, ao mesmo 
tempo, acessível, para que o 
fluxo não seja interrompido. 
A mudança deve começar a 
partir da captura e digitali-
zação desses documentos 
de forma descentralizada, 
para que os registros sejam 
gerenciados de maneira 
mais eficiente durante todo 
o seu ciclo de vida, princi-
palmente quando estiverem 
próximos do seu descarte, 
automatizando o processo 
de destruição. 

No caso dos documentos 
físicos, se faz necessário um 
mapeamento dos processos, 
para conhecer as falhas e 
criar um método para classi-
ficar esses documentos e até 
mesmo rever suas políticas e 
procedimentos de gerencia-
mento e acesso aos registros 
já existentes. 

Os objetivos são: garantir 
a implementação de práticas 
que tragam maior eficiência 
para a gestão de documentos 
e para que a empresa saiba 
exatamente quais informa-
ções estão em seu poder, 
onde estão e quem pode 
acessá-las, para, então, pen-
sar em digitalizá-las. Fazer 
isso de uma hora para a outra 
ou até mesmo com recursos 
internos não é factível nem 
seguro. 

Por essa razão, o primeiro 
passo para as empresas que 
possuem um passivo de 
documentos físicos e preten-
dam adotar o regime híbrido 
de trabalho é buscar uma 
parceria especializada que 
possa assumir essa gestão 
sem prejuízo ao andamento 
das atividades. Essa crise 
pode passar, mas terão 
outras. 

Assim, o futuro é um assun-
to que precisa ser discutido 
agora para evitar que a falta 
de uma gestão adequada 
impeça a realização de novos 
negócios, cujo impacto vai 
além do financeiro. 
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Edital Para Conhecimento de Terceiros Interessados, Com Prazo De 10 (Dez) Dias, expedido 
nos autos do PROC. 0113032-77.2007.8.26.0053 e Cumprimento de sentença 0017301-
97.2020.8.26.0053 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone Gomes Rodrigues Casoretti, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Terceiros Interessados na Lide que o(a) Dersa - Desenvolvimento 
Rodoviário S/A move uma ação de Desapropriação contra Rinaldo Helder Faria E Nadia Roberta 
Massini Faria, processo nº 0113032-77.2007.8.26.0053, objetivando a área a ser expropriada de 
67.130,03 m², descrito na matrícula nº 5.751 do 11º CRI da Capital/SP, localizada na Estrada do 
Jaceguava, nº 1200, bairro do M' Boi Guassu, Município e Comarca de Itapecerica da Serra, Estado 
de São Paulo. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 032/2021; Objeto: Contratação 
de serviços comuns de engenharia para execução de passeio público na Avenida Aurora 
Fernandes Bolonha - Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2021 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 21/05/2021 às 09h00 
no mesmo site - 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;
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 034/2021; Objeto: Registro 
de Preços para aquisição de materiais escolares e papelaria, para atender a demanda do 
Departamento de Educação e dos alunos das escolas municipais, com entregas parceladas pelo 
período de 12 meses - Entrega das Propostas: a partir de 11/05/2021 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 24/05/2021 às 09h00 
no mesmo site - 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

A produção de conteú-
do em vídeo ganhou 
espaço no mercado 

corporativo. Isso porque, 
além do formato estar 
presente na vida do con-
sumidor nas redes e canais 
digitais, o vídeo é dinâmico 
e de fácil compreensão, 
na maioria das vezes. Um 
estudo da Cisco de 2020 
indicou que 82% do tráfego 
da internet é gerado por 
vídeos. Além disso, 80% dos 
usuários preferem conteú-
do audiovisual a um texto, 
por exemplo. 

Nessa ótica, o vídeo é 
estratégia para alcançar 
os clientes de forma mais 
assertiva e veloz. Devido às 
rápidas mudanças dos mer-
cados e das necessidades das 
empresas, vídeos de longo 
tempo de produção e alto 
custo têm cada vez menos 
espaço no audiovisual cor-
porativo. É pensando nisso 
que a solução da thanks for 

O vídeo é estratégia para alcançar os clientes de forma mais 
assertiva e veloz.

Alphaville Pelotas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35226422258 - CNPJ nº 15.315.412/0001-98

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 
8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de 
Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na 
Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/
MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; 
e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$11.456.642,00 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis 
mil e seiscentos e quarenta e dois reais), para R$2.078.130,00 (dois milhões e setenta e oito mil e cento e trinta reais), 
uma redução, portanto, no valor total de R$9.378.512,00 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil e quinhentos e 
doze reais), com o consequente cancelamento de 9.378.512 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil e quinhentos 
e doze) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte 
forma: (i) R$4.481.685,70 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e 
setenta centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos 
existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$4.896.826,30 
(quatro milhões, oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), serão reduzidos 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do 
Código Civil; 5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) 
dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores 
à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” 
acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente 
se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores 
quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 
1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de 
forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital 
social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$9.378.512,00 (nove milhões, trezentos e 
setenta e oito mil e quinhentos e doze reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia 
no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos 
do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará 
a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$9.378.512,00 (nove milhões, trezentos 
e setenta e oito mil e quinhentos e doze reais), dividido em 9.378.512 (nove milhões, trezentos e setenta e oito 
mil e quinhentos e doze) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, 
em moeda corrente do país, sendo 9.378.511 (nove milhões, trezentos e setenta e oito mil e quinhentos e onze) 
quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e integralizada 
pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. Ficam expressamente os membros da 
Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e 
concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos 
e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra 
a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme de 
Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e 
Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35.228.034.701 - CNPJ nº 19.356.842/0001-09

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de 
Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na 
Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF 
sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; 
e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$25.033.742,00 (vinte e cinco milhões e trinta e três mil e 
setecentos e quarenta e dois reais), para R$1.000,00 (um mil reais), uma redução, portanto, no valor total de 
R$25.032.742,00 (vinte e cinco milhões e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e dois reais), com o consequente 
cancelamento de 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$5.920.874,58 (cinco milhões, novecentos e vinte mil e oitocentos e setenta e quatro 
reais e cinquenta e oito centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) 
R$19.111.867,42 (dezenove milhões, cento e onze mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), 
serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 
1.082, inciso I, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo 
de 90 (noventa) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que 
sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no 
item 5.5, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” 
acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo 
oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, 
conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do 
Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a 
quantia da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$25.032.742,00 
(vinte e cinco milhões e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e dois reais), será restituída às sócias, proporcionalmente 
à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das 
deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do 
Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de 
R$1.000,00 (um mil reais), dividido em 1.000 (mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 998 (novecentos e noventa e oito) quotas subscritas 
e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 (duas) quota subscrita e integralizada pela sócia 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da 
Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização 
da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições 
públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse 
se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual 
foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - 
Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e 
Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE nº 35226422240 - CNPJ nº 15.315.407/0001-85
Deliberação de Sócios Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de 
Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social 
vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula 
de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-
80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e 
Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a 
redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar 
a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$17.245.524,00 (dezessete milhões, duzentos e quarenta 
e cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais), para R$12.252.645,00 (doze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e 
seiscentos e quarenta e cinco reais), uma redução, portanto, no valor total de R$4.992.879,00 (quatro milhões, novecentos 
e noventa e dois mil e oitocentos e setenta e nove reais), com o consequente cancelamento de 4.992.879 (quatro milhões, 
novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e setenta e nove) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A 
redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$4.992.879,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e 
dois mil e oitocentos e setenta e nove reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes 
do saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.5.1. 
Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de 
publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação 
poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que 
a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo 
mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à 
data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou 
depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias 
deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 
5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, 
no montante de R$4.992.879,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e setenta e nove reais), 
será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda 
corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades 
legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – 
O capital social é de R$12.252.645,00 (doze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), 
dividido em 12.252.645 (doze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e cinco) quotas, no valor 
de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 12.252.643 (doze 
milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e três) quotas subscritas e integralizadas pela sócia 
Alphaville Urbanismo S.A. e 2 (duas) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A.” 5.5.5. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as 
providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, 
podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de 
abril de 2021. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville 
Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. 
Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35226916951 - CNPJ nº 16.874.459/0001-54

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº 00.446.918/0001-69, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.141.270, neste ato representada por seus diretores, Srs. Guilherme de 
Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53; e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-80, ambos residentes e domiciliados na 
Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070, na forma do seu Estatuto Social “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF 
sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; 
e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a redução do capital social 
da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$25.321.703,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e vinte e um mil 
e setecentos e três reais), para R$20.321.703,00 (vinte milhões, trezentos e vinte e um mil e setecentos e três reais), 
uma redução, portanto, no valor total de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com o consequente cancelamento de 
5.000.000 (cinco milhões) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$2.591.400,16 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil e quatrocentos reais e 
dezesseis centavos) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos 
existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) R$2.408.599,84 (dois 
milhões, quatrocentos e oito mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), serão reduzidos 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do 
Código Civil; 5.5.1. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) 
dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à 
referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(i)” 
acima. 5.5.2. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente 
se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores 
quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 
1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de 
forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia da redução do capital social 
da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima, no montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), será restituída 
às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 
5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a 
Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O 
capital social é de R$20.321.703,00 (vinte milhões, trezentos e vinte e um mil e setecentos e três reais), dividido em 
20.321.703 (vinte milhões, trezentos e vinte e um mil e setecentos e três) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada 
uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 20.321.701 (vinte milhões, trezentos e 
vinte e um mil e setecentos e uma) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 (duas) 
quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.5.5. Ficam 
expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem 
necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto 
for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por 
Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan  - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7

Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 005 Ltda.
NIRE nº 35231022131 - CNPJ nº 25.452.458/0001-02

Deliberação de Sócios - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 16 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 16 (dezesseis) do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove) horas, na sede da Sociedade, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o Número de 
Identifi cação de Registro de Empresas (NIRE) 35.300.141.270, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social 
vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula 
de Identidade RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, 
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.492.089 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.094.648-
80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF sob nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e 
Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) a 
redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutida a matéria da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. 
Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$14.768.139,00 (quatorze milhões, setecentos e 
sessenta e oito mil e cento e trinta e nove reais), para R$9.831.914,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e um mil e 
novecentos e quatorze reais), uma redução, portanto, no valor total de R$4.936.225,00 (quatro milhões, novecentos e 
trinta e seis mil e duzentos e vinte e cinco reais), com o consequente cancelamento de 4.936.225 (quatro milhões, 
novecentos e trinta e seis mil e duzentos e vinte e cinco) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. A 
redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$4.936.225,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e seis 
mil e duzentos e vinte e cinco reais) serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.5.1. 
Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias contados da data 
de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de 
publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(i)” acima. 5.5.2. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(i)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o 
prazo mencionado no item 5.5.1 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos 
anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu 
crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião 
que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de 
capital social. 5.5.3. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 
5.1, “(i)” acima, no montante de R$4.936.225,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil e duzentos e vinte e cinco 
reais), será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda 
corrente nacional. 5.5.4. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades 
legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – 
O capital social é de R$9.831.914,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e um mil e novecentos e quatorze reais), dividido 
em 9.831.914 (nove milhões, oitocentos e trinta e um mil e novecentos e quatorze) quotas, no valor de R$1,00 (um real) 
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 9.831.913 (nove milhões, oitocentos 
e trinta e um mil e novecentos e treze) quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) 
quota subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.5.5. Ficam 
expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem 
necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for 
necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 16 de abril de 2021. Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e 
Gerson Cohen. Contabilista: Claudemir Jose Corvalan - CRC/SP nº 1-SP 116.707/O-7.

Conexão veloz determina diretrizes 
do audiovisual corporativo
O vídeo é estratégia para alcançar os clientes de forma mais assertiva e veloz

diovisual e de divulgação 
veloz e assertiva nos mais 
estratégicos canais de co-
municação”, pontua Simone 
Cyrineu, CEO e fundadora 
da empresa. 

Opção de engajamento 
para o público interno e 
externo das empresas, o 
vídeo é a forma mais ágil e 
assertiva de comunicação. 
A partir disso, a thanks for 
sharing aposta em estratégia 
escalável de produção com 
modelo de trabalho 100% 
digital, além de comunicação 
horizontal e transparente 
com seus clientes e colabo-
radores. 

Dentre os clientes da em-
presa, estão organizações 
de diferentes tamanhos 
e setores, com objetivos 
distintos de marca, são 
exemplos: Buildbox, Zuri-
ch Seguros, Squid, XP Inc, 
BRQ e Porto Seguro. Fonte 
e mais informações: (www.
thanksforsharing.com.br).
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sharing traz um modelo de 
produção ágil a preços pre-
visíveis para as empresas, 
além de disponíveis para 
consulta no site. 

Ao se adaptar aos dife-
rentes objetivos de comu-
nicação das empresas, a 
startup de produção audio-
visual 2D para o mercado 
corporativo oferece seis 
diferentes tipos de pro-

dutos. Entre eles, opções 
de assinatura de vídeo e 
conteúdos escaláveis e 
adaptáveis em quantidade 
para campanhas de redes 
sociais, principalmente. 

“Ao entender qual o objeti-
vo central do cliente e onde 
está o público dele, a thanks 
for sharing transforma a 
comunicação verbal dessas 
empresas em material au-

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, consulte sua agência 
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