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Brasil Color S/A Tinturaria Indústria e Comércio 
CNPJ. 60.725.033/ 0001- 20 - NIRE: 035.300.055.853

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2021
Aos 30/04/2021, às 10hs em sua sede São Paulo - SP, reuniram -se em AGO, os acionistas representantes do capital social da 
empresa, conforme haviam sido convocados através de avisos pessoais, de acordo com o que faculta a lei 6.404/76, em seu 
artigo 124, §4°. Assumiu a presi dência o Sr. Antonio Salomão e como secretária a Sra. Lucia Esther Faria Salomão. Ordem 
do Dia: aprovação do balanço contábil, destinação do resultado do exercício e instalação do Conselho Fiscal. Delibera-
ções aprovadas por unanimidade: a) Relatório da Diretoria e o Balanço Geral com a Demonstração de Lucros e 
Perdas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, sendo que o Balanço não foi publicado, conforme faculta o artigo 294 
da Lei 6.404/76 e com a alteração do artigo 2° da Lei 10.194/2001; b) prejuízo no exercicio de 2020 no valor de R$ 1.496,29 , o 
qual será  somado aos prejuízos acumulados anteriormente; c) não haverá instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 
2021. Encerradas as resoluções da Ordem do Dia, lavrou-se a Ata, aprovada. Assinaturas: Dora Faria Baptista, Sidney Batis-
ta, Wanderney Baptista, Rudney Jose Baptista, João Laterza, Marly Faria Laterza, Antonio Salomão - Presidente; Lu-
cia Esther Faria Salomão - Secretária. JUCESP n° 244.123/21-4 em 25/05/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Hotel Majestic S/A
CNPJ n° 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

Prezado Senhor(a). Com fundamento no artigo 123, da Lei das S.A., a pedido do acionista Edgar José Bernardi, 
ficam os Senhores Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de junho de 2021, às 11:00 hs , no endereço da sede da Compa-
nhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta Cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, para deliberar 
sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Águas de Lindóia, 02 de junho de 2021. 

Atenciosamente José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13.05.2021
Local, Data e Hora: Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, São 
Paulo - SP, em 13 de maio de 2021, às 15h00min. Presenças: Acionistas representando a totalidade 
do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convoca-
ção: Dispensada a publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do arti-
go 124, parágrafo 4º, e do artigo 133, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da 
Mesa: Presidente - Sr. Koichi Nagashima, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya 
Taguchi. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 1) o relatório da Diretoria, o balanço 
patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2020; 2) a destinação do lucro líquido do referido exercício; 3) a distribuição de parte do lu-
cro da conta de Reserva de Retenção de Lucros; e 4) a fixação da remuneração global da Diretoria.  
Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas: 1) 
o relatório da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31 de dezembro de 2020, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, na edição de 13 de maio de 2021, página 30, e no Jornal Empresas & Negócios, na edição de 13 
de maio de 2021, página 05; 2) do lucro líquido verificado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
no montante total de R$ 20.964. 487,17 (vinte milhões novecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos 
e oitenta e sete reais e dezessete centavos): 2.1. a ratificação do pagamento aos Acionistas dos Juros 
sobre o Capital Próprio, no montante total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), reconhecidos 
no exercício de 2020, conforme previamente autorizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 07 de dezembro de 2020, ressaltando-se que referidos valores foram imputados ao valor 
dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no §3º do artigo 347 do Decreto nº 3.000 de 26 
de março de 1999; 2.2. a destinação do montante de R$ 798.224,35 (setecentos e noventa e oito mil, 
duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) à conta de reserva legal; 2.3. a destinação do 
saldo do referido lucro, no montante de R$ 15.166.262,82 (quinze milhões, cento e sessenta e seis mil 
duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) à conta de Reserva para a Retenção de Lucros 
da Companhia; 3) a distribuição aos acionistas de parte do lucro, a título de dividendos aos acionistas, 
verificado na conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R$ 15.166.262,82 (quinze milhões e 
cento e sessenta e seis mil e duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), na proporção 
de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,1908 por ação, cabendo a 
cada acionista os montantes abaixo: - Marubeni Corporation = R$ 15.163.340,28; e, - Koichi Nagashima 
= R$ 2.922,55. 4) a fixação, para o exercício do ano de 2020, da remuneração dos Diretores no valor 
global de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) mensais, que será distribuída entre os seus 
membros, conforme a responsabilidade de cada um perante a Companhia, nos termos do Estatuto Social 
da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os 
presentes. Mesa: Koichi Nagashima - Presidente, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni 
Corporation - p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 233.543/21-1 em 20/05/2021.

Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.268/0001-10 - NIRE 35.227.632.337

ERRATA
Na Ata da Reunião de Sócios Realizada em 25/02/2021. Publicadas no dia 27/02/2021 
no jornal Diário Oficial Estado de São Paulo, e no jornal Empresas e Negocios. On-
de-se lê: sendo que o capital social final após a redução será de 1.194.246,00. 
Leia-se: sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.194.256,00.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/
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(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

No último dia 13 
foi publicada a Lei 
14.151, que, dispõe 
sobre o afastamento da 
empregada gestante das 
atividades de trabalho 
presencial durante o 
período de emergência 
de saúde pública 
decorrente do novo 
Coronavírus

A Convenção n° 103 da 
Organização Interna-
cional do Trabalho 

(OIT) e o artigo 10, inciso 
II, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
da Constituição de 1988 tam-
bém destacam a importância 
da proteção à maternidade e 
ao nascituro. Tal garantia de 
caráter social visa conceder 
estabilidade provisória à 
empregada gestante.

A proteção à gestante e ao 
nascituro tem também ampa-
ro na Constituição Federal, 
em seu artigos 201, inciso 
II e 227, caput, assim como 
na Súmula 244 do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

A nova Lei 14.151/2021 
impõe o afastamento compul-
sório (ou seja, obrigatório) da 
gestante do local de trabalho. 
Entretanto é omissa em rela-
ção ao responsável pela con-
tinuidade dos pagamentos 
da remuneração da gestante 
afastada. Também impôs a 
readequação do trabalho 
da gestante, para exercício 
de suas atividades “Em seu 
domicílio, por meio de tele-
trabalho, trabalho remoto, 
ou outra forma de trabalho 
a distância”, nos termos 
do parágrafo único de seu 
artigo 1º.

Caso inexistam meios há-
beis para viabilizar o teletra-
balho emergencial, a trabalha-
dora permanecerá afastada 
percebendo sua remuneração 
integral, conforme dispõe a 
atual MP 1.046/2021. 

Vale ressaltar que a aludida 
legislação não se aplica às 
servidoras públicas ou traba-
lhadoras regidas por normas 
jurídico-administrativas, 
entre as quais as exercen-
tes de cargos em comissão 
e as contratadas mediante 
regime especial de Direito 
Administrativo. Igualmen-
te não se aplica a Lei nº 
14.151/2021 às diaristas e 
às trabalhadoras autôno-
mas em geral, bem como às 
empregadas gestantes cujo 
trabalho já seja exercido de 
forma não presencial, assim 
entendido aquele já prestado 

em domicílio, por meio de te-
letrabalho, trabalho remoto 
ou outra forma de trabalho 
a distância.

Portanto, de acordo com 
a Lei 14.151/2021 e a MP 
1.045/2021, a gestante deve 
ser afastada, imediatamente, 
do local de labor, sem pre-
juízo de sua remuneração. 
Isso porque, caso o benefício 
emergencial recebido, de 
forma isolada ou a título de 
complementação do salário, 
não satisfizer a completude 
do salário, caberá ao empre-
gador complementar o valor. 

Recomenda-se a adoção 
pelos empregadores das 
alternativas previstas pela 
atual MP 1.046/2021, que, 
regra geral, reproduziu as al-
ternativas trabalhistas conti-
das na já extinta MP 927/2020 
para o enfrentamento do 
estado de emergência de saú-
de de importância nacional 
decorrente do Coronavírus, 
como utilização do banco de 
horas, antecipação de férias 
e licença remunerada.

Outrossim, é possível tam-
bém a adoção, nos casos de 
trabalhadoras gestantes que 
não consigam desempenhar 
suas atividades e/ou tarefas 
em seu domicílio (por meio 
de teletrabalho, trabalho re-
moto ou outra forma de traba-
lho a distância), a suspensão 
do contrato de trabalho, na 
forma do que alude a MP nº 
1.045, de 2021.

Além de preservar a saúde 
da gestante e seu nascituro, 
a suspensão do contrato de 
trabalho pacto laboral se 
mostra uma saída bastante 
razoável ao acesso do bene-
fício emergencial e à garantia 
de emprego provisória, além 
da própria manutenção do 
posto de trabalho frente ao 
cenário de convergência atí-
pica imposto pela pandemia.

A Lei promulgada no ultimo 
dia 13 visa proteger a ges-
tante do risco de contrair o 
Coronavirus, numa tentativa 
de preservar sua vida e saúde 
da gestante, além de prezar 
pela vida do nascituro. Sua 
aplicação é imediata e 
não retroativa, vale dizer, 
afeta todos os contratos 
de trabalho em curso, não 
se podendo invocar o ato 
jurídico perfeito contido 
no artigo 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal.

Eduardo Moisés

Afastamento da 
empregada gestante 
de acordo com a Lei 

14.151/2021

Dentro das empresas essa realidade 
ainda é vista e pode ser causada 
pela velocidade das mudanças or-

ganizacionais, onde os controles internos 
não acontecem na mesma intensidade. Por 
outro lado, com o avanço da tecnologia 
em todos os setores, ficou mais fácil de-
tectar os problemas que as corporações 
enfrentam no dia a dia. 

As fraudes podem ser vistas em qual-
quer atitude de má-fé ou mesmo ilícita 
que um colaborador realiza a fim de ob-
ter benefícios para si ou para terceiros. 
Essa atitude pode acontecer por meio de 
omissão, abuso de poder, mentiras, quebra 
de confiança e burla de normas e políti-
cas da instituição. Para facilitar, Thiago 
Campaz, CEO do VExpenses - plataforma 
que automatiza a gestão de despesas dos 
funcionários com segurança - elencou 
os principais tipos de fraudes e como as 
companhias podem evitá-las. Confira: 
 1) Superfaturamento - É uma prática 

comum em despesas relacionadas a 
restaurantes, postos de gasolina e 
até mesmo em hotéis. Para exem-
plificar, ela acontece da seguinte 
forma: a pessoa pede uma nota 
fiscal com valor superior ao que foi 
desembolsado realmente. Dessa 
forma, ele ‘tira’ um dinheiro por fora 
com essa ação. 

  Para evitar esse tipo de conduta, 
uma boa política de reembolso 
precisa ser adotada e seguida, con-
tendo um processo bem estruturado 
e otimizado com as diretrizes de 
compliance. 

Quais os principais tipos de fraudes 
empresariais e como evitá-los?

Nos últimos anos acompanhamos o surgimento de diversos tipos de fraudes nos meios de comunicação

Com o avanço da tecnologia, ficou 
mais fácil detectar os problemas que as 

corporações enfrentam no dia a dia.
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 3) Extravio de comprovantes - Para 

ter uma boa gestão estratégica, jun-
tamente de um controle financeiro 
eficiente da companhia é essencial 
exigir todas as notas fiscais do co-
laborador para as comprovações de 
custos. Então, é incomum ocorrer 
perdas de comprovantes fiscais ou 
até mesmo alterações desses docu-
mentos. 

  Para driblar essa situação, imple-
mente ferramentas que lêem auto-
maticamente recibos e notas fiscais, 
armazenem em nuvem e lancem os 
valores em um relatório. Isso com 
certeza fará a diferença. 

 4) Despesas escondidas - A maioria 
das empresas proíbe o reembolso 
de cigarros e/ou bebidas alcoólicas. 
Todavia, para burlar esse sistema, 
muitos funcionários solicitam que 
o estabelecimento insira na nota 
outro produto de igual ou maior 
quantia. Uma sugestão para evitar 
esse acontecimento é criar o hábito 
de realizar auditorias das despesas 
dentro da corporação. 

Fora isso, também pode-se promover 
pesquisas detalhadas sobre os gastos de 
colaboradores e seus hábitos de consumo. 
Além de, é claro, penalizar - de forma 
ética - quem age dessa maneira para 
que a pessoa não seja reincidente neste 
erro. Fonte e mais informações: (www.
vexpenses.com.br).

 2) Gastos Pessoais - Essa é uma das 
fraudes mais comuns, principal-
mente nos seguintes casos: uso do 
carro da empresa para realização de 
atividades pessoais e na hora dos 
passeios com a quilometragem da 
companhia em atividade externas 
ou viagens. Tenha cuidado! 

  Principalmente se ela oferece cartão 
corporativo, todas as regras de uso 
precisam ser claras e devem ser 
seguidas, inclusive, aceitar faturas 
de cartão de crédito como compro-
vante de despesa para reembolso 
pode ser perigoso. Uma saída prática 
para esse problema é o uso do car-
tão corporativo pré-pago, pois com 
eles é possível estabelecer o limite 
de gastos, além de possibilitar uma 

Robôs assassinos estão em ação
Vivaldo José Breternitz (*)

 
O medo dos robôs assas-

sinos é tão antigo quanto os 
próprios robôs - pensadores 
como o empresário Elon 
Musk e o neurocientista 
Sam Harris que há muito ar-
gumentam que a Inteligên-
cia Artificial (IA) aplicada 
aos robôs representa uma 
séria ameaça à civilização. 
Agora, um relatório da ONU 
pode aumentar esse medo, 
ao declarar que um drone 
atacou, e possivelmente ma-
tou soldados, sem receber 
comandos de um operador 

humano; esse é considerado 
o primeiro caso registrado 
de um ataque do tipo. 

O fato aconteceu em 
março de 2020 na Líbia, um 
país que vivia uma guerra 
civil em que outros paí-
ses estavam envolvidos. A 
Turquia, um dos principais 
envolvidos, usou um drone 
Kargu-2, que localizou e 
atacou forças inimigas em 
retirada. O drone, uma pe-
quena máquina de 7 quilos, 
que pode carregar diferen-
tes tipos de munição, com o 
uso de visão computacional 

e IA, identificou as forças 
inimigas e atacou-as. 

A empresa fabricante do 
drone, a STM, diz que o 
dispositivo “pode ser usado 
com eficácia contra alvos 
estáticos ou móveis por 
meio de seus recursos de 
processamento de imagem 
em tempo real e algoritmos 
de aprendizado de máqui-
na” - ferramentas típicas de 
IA. Em 2018, a ONU tentou 
discutir um tratado que ba-
niria as armas autônomas, 
mas a medida foi bloqueada 
tanto pelos EUA quanto pela 

Rússia. Entidades como a 
Human Rights Watch tem 
feito campanhas contra es-
sas armas desde 2013. 

Pesquisadores como Max 
Tegman, que trabalha com 
aprendizado de máquina 
no MIT, também alertam 
para o perigo trazido pela 
disseminação dessas armas 
e lembram que é hora dos 
líderes mundiais tomarem 
uma posição a respeito. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

 p
or

 L
ilia

n 
R

eg
in

a 
M

an
cu

so
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 8

67
2-

A6
F0

-8
91

C
-F

8B
2.


