
Criação de app gera 
independência e autonomia 

aos estabelecimentos

Com as novidades 
do mundo 
tecnológico, os 
aplicativos passaram 
a fazer parte da vida 
cotidiana 
das pessoas

E com a pandemia 
e o aumento da 
variedade de smar-

tphones o número de 
aplicativos disponíveis 
também cresceu, junto 
aqueles de entrega de 
refeições, bebidas e ou-
tros produtos necessá-
rios para o consumidor. 
Dessa forma, se você é 
um empreendedor que 
preza pelo contato com 
seu público, deve ficar 
atento. Esse crescimento 
no uso de smartphones e 
aplicativos também afeta 
seus clientes. E, como as 
empresas devem ir até 
onde seu público está, 
investir em um aplicati-
vo pode trazer grandes 
resultados. 

Quando olhamos para o 
mercado e marketplaces 
- e-commerce que possi-
bilita que o cliente acesse 
um site e compre itens de 
diferentes varejistas, pa-
gando tudo junto, em um 
só carrinho - e analisamos 
o perfil dos clientes que 
fazem pedidos por essas 
plataformas, de 60 a 70% 
dos pedidos que che-
gam ao restaurante, por 
exemplo, são de clientes 
recorrentes. Essa prática 
é um comportamento 
comum no brasileiro, 
já que eles são fiéis aos 
estabelecimentos que já 
conhecem. 

Além disso, os marke-
tplaces cobram uma taxa 
de comissão de 12 a 20% 
do pedido, fazendo com 
que o restaurante tra-
balhe com uma margem 
de lucro muito apertada. 
Para que o cliente conhe-
ça seu estabelecimento, 
é aceitável pagar 12% no 
primeiro pedido, mas após 
a fidelização e o retorno 
daquele mesmo cliente, 
não há mais necessidade 
de arcar com esse custo. 
Isso acontece porque o 
marketplace não compar-
tilha os dados do cliente 
com o estabelecimento 
e assim, o cliente acaba 
sendo do marketplace e 
não do estabelecimento. 

Os restaurantes que 
aparecem nas primeiras 
opções do aplicativo, 
por exemplo, acabam 

recebendo um número 
de pedido superior aos 
outros restaurantes e os 
empreendedores não têm 
controle da posição que 
ficam na busca do app. 
Ou seja, em uma semana o 
restaurante X está nas 10 
primeiras posições e rece-
be muitos pedidos e por 
um desejo do marketpla-
ce na semana seguinte, 
ele fica na posição 20ª, o 
número de demanda para 
ele vai cair do dia para a 
noite, assim, ele perde o 
controle das demandas. 

É nesse momento que 
apresentamos, por exem-
plo, a nossa plataforma 
de gestão e de aplicativos 
próprios para ajudar to-
dos os tipos de estabele-
cimentos. Esse é um canal 
que permite que o cliente 
faça pedidos diretamente 
para os estabelecimen-
tos, sem intermediários, 
fazendo com que ele 
crie independência e 
total controle das suas 
demandas. Junto com o 
app próprio, precisamos 
criar incentivos corretos 
para o cliente fidelizar no 
estabelecimento. 

Por isso é importante 
fazer programas de fide-
lização, premiação por 
compras, descontos e 
cupons, além da campa-
nha de migração, que é 
trazer o cliente do aplica-
tivo do marketplace para o 
aplicativo próprio do esta-
belecimento. Para isso, o 
empreendedor pode con-
tinuar utilizando o app do 
marketplace como vitrine 
e após a venda, apresentar 
e fazer a migração para o 
próprio app. 

Um outro ponto que 
vale ressaltar sobre inde-
pendência é a facilidade 
de uso da plataforma, já 
que ela tem uma interface 
simples e intuitiva. É pos-
sível configurar a loja, o 
cardápio, área de entrega 
e até enviar comunicação 
para a base de clientes 
em questão de minutos. 
Dessa forma, não é pre-
ciso investir muito tempo 
na configuração e nem é 
necessário ter um profis-
sional especializado para 
fazer isso, o que torna o 
app próprio acessível e 
reforça a independência 
do empreendedor. 
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Locaweb. Fundador do Kekanto, 
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Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF: 59.791.962/0001-59 - NIRE: 35.300.328.108

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Companhia Realizadas em 30 de Abril de 2021.

1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 30 dias de abril de 2021, às 15:00 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 4.389, R2, Jardim Santa Rosa, Quadra GL1A, 
Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13213-086. 2. Publicações: Edital de Convocação dis-
pensado, de acordo com o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Demonstrações Financeiras publicadas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 27/03/2021 e no Jornal Empresas e Negócios, edição de 
27/03/2021 a 29/03/2021. 3. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. 
Presentes, também, os Diretores da Companhia, Sr. Rui Flávio Alves Barreto, Sr. Ivo Cesar dos Santos de 
Saldanha e Sr. Lucio José Santos Junior, além do Sr. Luciano Jorge Moreira Sampaio Junior, representante 
da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, responsável pela auditoria das Demonstrações Fi-
nanceiras do exercício findo em 31/12/2020. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos Junior (Presidente) e o Sr. Rui 
Flávio Alves Barreto (Secretário). 5. Deliberações Aprovadas: Na forma dos §§1º e 2º do artigo 130 da Lei 
nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão 
das assinaturas dos acionistas e de seus anexos. Dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos 
conexos, foram aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmen-
te impedidos de votar: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:  a) As Demonstrações Financeiras e do Rela-
tório da Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
b)  A destinação do lucro do exercício de 2020, no montante de R$ 34.658.657,27, da seguinte maneira: (i) 
constituição de reserva legal, no montante de R$ 1.732.932,86; e (ii) R$ 32.925.724,41 remanescentes, 
acrescido da realização de reservas de reavaliação de ativos de exercícios anteriores no montante de R$ 
194.449,23, à constituição de reserva de incentivos fiscais no montante total de R$ 33.120.173,64. c) A ree-
leição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 3 (três) anos, encer-
rando-se em 30 de abril de 2024, da seguinte forma: (i) Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da carteira de identidade nº 
07.637.129-3, (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 003.679.127-08, para o cargo de Conselheiro Presi-
dente, tendo como seu respectivo suplente Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado, economista, com 
endereço profissional na Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, na Quadra 03 do SESFI, CEP 43700-
000, portador da carteira de identidade nº 81.460.341-6, (SSP/BA), inscrito no CPF/ME sob o nº 847.724.337-
91;  (ii) Diogo Guttman Mariani, brasileiro, casado, economista, com endereço profissional na Cidade e Es-
tado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da 
carteira de identidade nº 10.771.147-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 071.944.797-61, para o cargo 
de Conselheiro sem designação específica, tendo como respectivo suplente Rui Flávio Alves Barreto, bra-
sileiro, solteiro, administrador de empresas, com endereço profissional na Cidade de Simões Filho, Estado da 
Bahia, com endereço profissional na Quadra 03, SESFI, Cia/Sul, CEP 43700-000, portador da carteira de 
identidade n° 4548074 (SSP/BA) e inscrito no CPF/ME sob n° 576.539.505-82; e  (iii) Mauro César Silva 
Cunha, brasileiro, casado, contador, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da carteira de identidade nº 
06177460-0 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 729.969.277-53, para o cargo de Conselheiro sem de-
signação específica, tendo como respectiva suplente Jenifer Rodrigues Tenório, brasileira, solteira, advoga-
da, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º 
andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e inscrita no CPF/ME sob o nº 
129.145.997-90. Declaração de desimpedimento: Os membros do Conselho de Administração ora ree-
leitos tomaram posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declararam ex-
pressamente, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Companhia, 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 popu-
lar, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:  a) Fixação para o ano de 
2021, na forma do artigo 152 da Lei das S.A., dos limites de remuneração anual global dos Administradores 
em até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo (i) até R$ 9.650.00,00 (nove milhões, seiscentos 
e cinquenta mil reais) o limite de remuneração dos membros da Diretoria e (ii) até R$ 350.000,00 (trezen-
tos e cinquenta mil reais) o limite de remuneração dos membros do Conselho de Administração; b) Rati-
ficação do limite global de pagamento de participação nos resultados aos funcionários da Companhia relativo 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R$ 4.911.000,00 (quatro mi-
lhões, novecentos e onze mil reais); C) A criação do Conselho de Remuneração da Companhia, que, em 
conformidade com o Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, terá como finalidade a individualização da 
remuneração da Diretoria, observado o limite global anual fixado em Assembleia Geral, podendo, por delega-
ção especial e específica da Assembleia Geral, determinar a individualização da remuneração do Conselho 
e Administração, observado igualmente o limite global anual fixado. d) A eleição dos membros do Conselho 
de Remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 3 (três) 
anos, encerrando-se em 30 de abril de 2024, da seguinte forma: (i) Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da carteira de identidade 
nº 07.637.129-3, (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 003.679.127-08, para o cargo de Presidente do 
Conselho de Remuneração;  (ii) Diogo Guttman Mariani, brasileiro, casado, economista, com endereço 
profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 
20220-460, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 
071.944.797-61, para o cargo de Conselheiro sem designação específica; e  (iii) Mauro César Silva Cunha, 
brasileiro, casado, contador, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da carteira de identidade nº 06177460-0 
(SSP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 729.969.277-53, para o cargo de Conselheiro sem designação es-
pecífica; Os membros do Conselho de Remuneração ora eleitos tomaram posse nesta data, mediante as-
sinatura dos respectivos termos de posse, e declararam expressamente, nos termos do Artigo 147 da Lei n.º 
6.404/76, conforme alterada, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, 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 as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. e) Aprovar 
a criação do cargo de Secretário do Conselho de Remuneração, cujo mandato será de até 3 (três) anos, 
permitida a reeleição, pelo voto da maioria do Conselho de Remuneração, com as seguintes atribuições: i. 
Convocar as reuniões do Conselho de Remuneração, encaminhando a pauta dos assuntos a serem tratados, 
bem como material de suporte para tais reuniões; ii. Elaborar as atas das Reuniões do Conselho de Remu-
neração; iii. Manter a guarda e organização de todo o material do Conselho de Remuneração, incluído atas; 
iv. Encaminhar as informações deliberadas aos departamentos competentes da Companhia, zelando sempre 
pelo sigilo das informações. f) Aprovar a eleição, para o cargo de Secretária do Conselho de Remuneração, 
Jenifer Rodrigues Tenório, brasileira, solteira, advogada, com endereço profissional na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita na OAB/RJ sob 
o nº 178.607 e inscrita no CPF/ME sob o nº 129.145.997-90., para mandato de 3 (três) anos, para o qual toma 
posse e inicia os trabalhos nesta data. g) Delegar para o Conselho de Remuneração a individualização da 
remuneração global do Conselho de Administração para o exercício de 2021. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, de-
pois de lida e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Lucio José Santos Junior, Presidente da 
Mesa; Rui Flávio Alves Barreto, Secretário da Mesa. Acionistas: Participações Industriais do Nordeste S.A. e 
Pin Petroquímica S.A. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí, SP, 30 de abril de 2021. Lucio 
José Santos Junior - Presidente. Registrada na JUCESP sob o n° 257.505/21-0 em 04.06.2021.

Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ/ME nº 53.854.394/0001-01 - NIRE nº 35.300.104.692

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas da Tecnopar Administradora S.A. para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente digital, no dia 
23.06.2021, às 15h00, com uso do sistema eletrônico indicado no item 3 das Instruções abaixo. Será realizada de forma virtual, mediante 
atuação remota, nos termos da Instrução Normativa n° 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN DREI 
n° 81/2020”) e será gravada, tendo a seguinte ordem do dia: (i) aprovação das contas dos administradores e demonstrações financeiras do 
exercício encerrado em 31.12.2020; (ii) destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2020; (iii) eleição dos membros da Diretoria, 
e (iv) fixação da remuneração da Diretoria. Instruções: 1. Os documentos referidos no art. 133 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram colo-
cados à disposição dos acionistas em 21.05.2021, na sede da Companhia, e digitalmente aos acionistas que o solicitassem. 2. Nos termos do 
art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI n° 81/2020, para participar da Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia documento de 
identificação e/ou o documento societário que comprove os poderes do representante presente. A outorga de poderes de representação deverá 
cumprir o art. 126 da Lei das S.A. 3. A Assembleia será exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams. 4. Credencia-
mento: os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link de acesso ao sistema eletrônico, preferencialmente, até 
12h30min do dia 21.06.2021 e, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de 
e-mail ao endereço assembleia.tecnopar@mangels.com.br, para o qual também deverão ser encaminhados os documentos de identificação 
e representação mencionados no item 2 destas Instruções. O e-mail enviado com a solicitação e respectivos documentos será considerado 
e-mail de credenciamento, sendo permitido um credenciamento por acionista. Os acionistas que não enviarem tempestivamente e-mail com 
a solicitação do link de acesso, acompanhado dos documentos de representação aplicáveis, no prazo máximo aqui estipulado, não estarão 
credenciados a participar da Assembleia. Os acionistas que se credenciarem e participarem via Microsoft Teams serão considerados presentes 
à Assembleia; a presença será atestada em ata e livro de presença, que poderão ser firmados exclusivamente por Presidente e Secretário 
da mesa. 5. Acesso: Após o envio do e-mail pelo acionista, com os documentos de representação aplicáveis, a Companhia enviará convite 
individual com o link de acesso ao sistema eletrônico. Os convites individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail que 
foram validados no credenciamento. 6. Participação e voto a Distância: qualquer acionista poderá se manifestar de forma remota durante a 
Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos de forma remota. As manifestações de voto e/ou outras manifestações, por escrito, 
dos acionistas, se aplicável, serão entregues pelos acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Manifestações e votos 
escritos poderão ser enviados pelos acionistas presentes, durante a Assembleia, para o e-mail assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São 
Bernardo do Campo, 07 de junho de 2021. Robert Max Mangels - Diretor Presidente. (9, 10 e 11/6)

COMPASS MINERALS DO BRASIL LTDA.
CNPJ/ME nº 20.730.868/0001-54 - NIRE 35.228.562.332

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 10 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de junho de 2021, às 11h00 horas, na sede social da Compass Minerals do 
Brasil Ltda., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1754, 8º andar, Sala 1, Cerqueira 
Cesar, CEP 01310-200 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 2º 
do artigo 1.072 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), tendo em vista a presença da 
sócia representando a totalidade do capital social, a saber: (a) Compass Minerals USA Inc., sociedade devidamente 
constituída de acordo com as Leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 9900 W. 109th Street 
Overland Park, Kansas, USA 66210, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.713.564/0001-41, neste ato representada por seu 
procurador, Adilson Inácio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.214.775-X 
(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 106.240.148-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1.754, 3º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01310-200; e (b) Compass Minerals 
America Inc., sociedade devidamente constituída de acordo com as Leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, 
com sede em 9900 W. 109th Street Overland Park, Kansas, USA 66210, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.808.232/0001-40, 
neste ato representada por seu procurador, Adilson Inácio da Silva, acima qualificado. 3. Mesa: Presidente: Gustavo dos 
Reis Vasques; Secretário: Adilson Inácio da Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade. 
5. Deliberações: Após exame e discussão, as sócias decidiram, sem qualquer ressalva, aprovar a redução do capital social 
da Sociedade, por ser considerado excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, do Código 
Civil, no valor total de R$ 613.038.000,00 (seiscentos e treze milhões, trinta e oito mil reais), mediante o cancelamento de 
613.038.000 (seiscentos e treze milhões, trinta e oito mil) quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada, de 
acordo com as participações detidas pelas sócias no capital social da Sociedade, de forma que serão canceladas 
(i) 306.519.000 (trezentos e seis milhões, quinhentas e dezenove mil) quotas de titularidade da sócia Compass Minerals 
USA Inc., acima qualificada, no valor total de R$ 306.519.000,00 (trezentos e seis milhões, quinhentos e dezenove mil reais); 
e (ii) 306.519.000 (trezentos e seis milhões, quinhentas e dezenove mil) quotas de titularidade da sócia Compass Minerals 
America Inc., acima qualificada, no valor total de R$ 306.519.000,00 (trezentos e seis milhões, quinhentos e dezenove mil 
reais). A redução do capital social em questão somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para 
a oposição de credores, contados da data da publicação da presente ata, de acordo com o artigo 1.084, parágrafo 1º do 
Código Civil. Transcorrido o referido prazo, as sócias da Sociedade celebrarão uma alteração do contrato social da Sociedade, 
no qual será deliberado o valor do capital social que será efetivamente reduzido observado o valor máximo ora aprovado. 
Nesse sentido, ficam os administradores da Sociedade autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização 
da redução de capital social ora aprovada, incluindo a publicação da presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de junho de 2021. Mesa: 
Gustavo dos Reis Vasques - Presidente; Adilson Inácio da Silva - Secretário. Sócias: Compass Minerals USA INC. p.p. 
Adilson Inácio da Silva. Compass Minerals America INC. p.p. Adilson Inácio da Silva. 

Limeiratec Tecnologia S/A
CNPJ nº 07.929.157/0001-45 e NIRE 35300329830

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 15/04/2020. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital.
Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se com-
prova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigi-
das por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, Suely Kissajikian
da Silveira, para Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o
Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Pa-
rágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final, sido
deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício soci-
al findo em 31/12/2019, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e
no Jornal Empresas & Negócios, nas edições do dia 20 de março de 2020, sendo
dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo
133, da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 15 de abril de
2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária.
Acionistas: Comercial e Empreendimentos Brasil S/A, por seu Diretor Executivo, André
Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira; Espólio de
Antranik Kissajikian, por seu Inventariante, André Kissajikian; André Kissajikian;
AA-Empreendimentos e Participações S.A., por seu Diretor Superintendente, André
Kissajikian e Companhia Iniciadora Predial, por seu Diretor Executivo, André Kissajikian.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente
da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 239.073/21-6, em 21/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Ata da As-
sembleia Geral Extraordinária realizada em 23/12/2020 - Aos 23/12/2020, às 10:00 horas, em sua sede social sita 
na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP 06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se 
os acionistas da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Extraordinária, convocados por editais 
publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nos dias 10, 11 e 12/12/2020, e no jornal Empresas & Negócios nos dias 10, 
12 e 14/12/2020, com a observância do artigo 124, §1º, inciso I da Lei nº 6.404/76. Por aclamação unânime dos acionistas 
assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patricia Beltran Fernandes, que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir 
como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão 
e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) 
Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2019; (b) - Destinação do Resultado do Exercício; e, (c) - Outros assuntos de interesse 
da sociedade. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à deliberação dos acio-
nistas o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras pertinentes 
correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019, informando ainda que os referidos documentos foram publicados si-
multaneamente no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios, da Capital de São Paulo, 
edição de 24/11/2020. Examinados, discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados à 
unanimidade, sem restrições. Dando sequência, no referente à destinação do resultado do exercício, a Sra. Presidente propôs 
aos acionistas a distribuição de dividendos, mediante a utilização de parte da conta de “Lucros Acumulados” do grupo 
patrimonial “Patrimônio Líquido” constante do Balanço Patrimonial relativo ao exercício findo em 31/12/2019, cuja proposta 
foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proceder o pagamento da quantia de R$3.000.000,00 (três 
milhões de reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, iguais, mensais e sucessivas, ininterrupta-
mente, vencida a primeira em 1º/04/2020, e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, vencendo-se a última em 
1º/03/2021. Encerrando-se os assuntos a serem tratados, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestasse deu por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada 
a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e membros da mesa diretiva. Mesa diretiva: Patrícia Beltran 
Fernandes - Presidente. Nelson Fernandes - Secretário. Declaramos estar conforme o original. (a) Patrícia Beltran Fernan-
des - Presidente; (b) Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos do artigo 1º da Lei 8.906/94. Prof. 
Francisco Moreno Corrêa - Advogado OAB.SP nº 30.191. JUCESP nº 130.614/21-0 em 08/03/2021.

Mas como manter o 
que foi construído 
em um novo modelo 

de trabalho? Para isso, con-
sultorias de RH apostam na 
criação de um Manifesto da 
Cultura para manter a iden-
tidade da empresa mesmo 
com as equipes alocadas 
remotamente.

O Manifesto da Cultura 
é uma das estratégias para 
diagnosticar e escrever sobre 
a cultura da empresa, pro-
movendo a identificação das 
pessoas que nela trabalham 
ou que tenham interesse em 
ingressar na empresa. “A cul-
tura é uma cola organizacio-
nal, que mantém as pessoas 
interessadas, conectadas 
e, no nível mais profundo, 
engajadas”, conta Sueli Ruiz, 
CEO da Humanos Criativos, 
empresa com foco em ações 
de desenvolvimento custo-
mizadas. E para responder 
à demanda dos talentos do 
mercado, as organizações 
têm tentado ativamente de-
senvolver as suas respectivas 
culturas internas. 

“Entretanto, é necessário 
entender que uma cultura 
é algo que se molda inter-
namente ao longo do tempo 
e que não é simplesmente 
trazido com os colaborado-
res que entram na empresa”, 
pontua Silvia Piva Grillo, psi-
cóloga e fundadora da Grillo 
Consultoria. “As grandes 
startups e empresas unicór-
nio têm muito bem definido 
o seu manifesto de cultura 
assim que nascem: elas en-
tendem que a geração mais 

A cultura é uma cola organizacional, que mantém as pessoas 
interessadas no nível mais profundo, engajadas.

Como fortalecer a cultura 
da empresa no ‘novo normal’

Com a pandemia, muitas empresas têm experimentado um ‘novo normal’ com suas equipes alocadas 
em home office, o que pode afetar as relações profissionais e chacoalhar a cultura da empresa

 4) As reuniões que ini-
ciam com demonstra-
ção de como a cultura 
é importante, como por 
exemplo, um elogio 
do cliente à resolução 
rápida de um problema 
com envolvimento de 
todos, reforçam com-
portamentos positivos 
e atuam para a manu-
tenção da cultura;

 5) Incluir na avaliação de 
desempenho o item 
aderência à cultura, 
onde o colaborador 
descreve ações e com-
portamentos que  re-
forçam o seu envolvi-
mento com a cultura 
da empresa;

 6) Incluir o Manifesto 
da Cultura nos trei-
namentos e eventos é 
essencial.

Para as consultoras, o prin-
cipal é evitar que a empresa 
caia no erro de deixar de lado 
todos os valores da cultura 
só porque a situação mudou 
e o contexto é instável. 

É em momentos de crise 
como este, onde as empre-
sas estão fazendo várias 
mudanças de processos, 
demissões, ajustes etc. 
que a cultura tem que se 
provar. Então, se a empresa 
conseguir atrelar às novas 
medidas os princípios e 
valores, a cultura tende a 
sair mais fortalecida quando 
tudo passar. Fontes e mais 
informações: Fontes: (www.
humanoscriativos.com) e 
(www.silviagrillo.com.br).

presente agora no cenário de 
trabalho são os Millennials, 
e estes, possuem uma visão 
sobre questões relacionadas 
ao trabalho, que influencia 
diretamente nas mudanças 
de hábitos e condutas das 
empresas”. 

Uma característica muito 
marcante na cultura de star-
tup é a proximidade que as li-
deranças têm com as equipes 
de trabalho - inclusive com 
o CEO. Nessas empresas, a 
horizontalidade prevalece 
e todos os colaboradores 
podem ter contato direto 
com qualquer outro membro 
do negócio, independente 
do cargo assumido. Quan-
to mais horizontalidade, 
maiores são a motivação e 
o engajamento da equipe. 
Para ajudar neste tema, 
as profissionais pontuam 
abaixo seis dicas para as 
empresas manterem a cul-
tura organizacional durante 
a pandemia.

 1) É possível cultivar, 
viver, relembrar a cul-
tura implementando 
ações para relem-
brar o jeito de ser da 
empresa, mantendo 
a conexão entre as 
pessoas. Uma dessas 
iniciativas é criar o 
Manifesto de Cultura, 
onde todos são envol-
vidos na construção 
deste documento;

 2) Instituir, se for o caso, 
as chamadas “dailys”, 
reuniões rápidas e diá-
rias entre os membros 
das equipes sempre 
pontuando frases/slo-
gans que representem a 
identidade da empresa;

 3) Incent ivar  reuni -
ões semanais com a 
equipe estimulando 
a participação ativa e 
uma rotina quinzenal 
ou mensal entre o 
gestor e o colabora-
dor (individual);
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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