
Benefícios 
do alumínio 
impulsionam 
aplicações no 

setor energético

A variedade de 
aplicações do 
alumínio tem 
garantido ao metal 
um amplo espaço nos 
mais diversos setores 
do mercado

Neste cenário, quem 
se destaca é o seg-
mento de energia, 

responsável pela utilização 
de 85% de todo vergalhão 
de alumínio produzido no 
mundo. Este número ele-
vado deve-se às múltiplas 
aplicações do material 
dentro do próprio setor elé-
trico e, principalmente, aos 
benefícios oferecidos pelo 
alumínio para o segmento.

De maneira geral, em 
toda aplicação elétrica em 
que a relação entre a con-
dutividade e a leveza for 
otimizada, e desde que não 
haja limitações de área, o 
alumínio pode ser utilizado, 
mantendo as limitações de 
temperatura de trabalho 
e desde que a resistência 
mecânica exigida esteja 
dentro da capacidade do 
material. 

Entre as possibilidades 
de aplicação do alumínio 
neste setor pode-se desta-
car as linhas de transmissão 
e distribuição de energia 
elétrica, as indústrias de 
transformadores a seco, 
a construção civil, para 
condução de energia em 
galpões e prédios, bem 
como a indústria de moto-
res elétricos. Além disto, o 
alumínio também é utiliza-
do em sistemas de proteção 
contra descargas elétricas 
(sistemas de para-raios), 
inclusive nas próprias li-
nhas de transmissão (OP-
G-W).

A escolha do alumínio 
para essa diversa gama de 
aplicações no setor ener-
gético é explicada pelos 
benefícios apresentados 
por este tipo de metal. 
A principal vantagem do 
alumínio é a relação de 
condutividade elétrica por 
conta de seu peso leve, 
o que o torna particular-
mente interessante para 
tais aplicações. O alumínio 
é aproximadamente 66% 
mais leve e conduz 61% 
da energia elétrica quando 
comparado ao cobre, por 
exemplo. 

Assim, mesmo que seja 
necessário aumentar a 
secção transversal (diâ-
metro), o cabo de alumínio 
resultará em uma condução 
equivalente à do Cobre, de 
maior diâmetro, mas com, 
aproximadamente, 50% do 
peso. Estas características 
ganham importância, prin-

cipalmente, em projetos 
de transmissão, uma vez 
que reduz a necessidade 
de uso de um número 
maior de torres e diminui 
o custo do projeto. Além 
disso, atualmente, o valor 
do Alumínio é de cerca de 
23% menor quando compa-
rado ao cobre, o que garante 
ainda mais economia nas 
aplicações. 

Destaca-se, entretanto, 
que o alumínio pode ser 
utilizado em aplicações es-
pecíficas que não excedam 
uma temperatura de uso 
maior que 200°C, quando, 
a partir de então, deve-se 
considerar o uso de outros 
materiais. Em particular, 
para linhas de distribuição 
e transmissão com cabos 
de alumínio a temperatura 
de trabalho situa-se entre 
75°C e 90°C, o que é bas-
tante favorável ao uso deste 
material.

Outro ponto que evi-
dencia as vantagens do 
alumínio é seu caráter 
sustentável. Em projetos 
de linhas de transmissão, 
por exemplo, este metal 
viabiliza a economia de 
material das torres, exige 
menos dos veículos de 
transporte na medida em 
que é mais leve e, conse-
quentemente, diminui o 
consumo de combustível. 
Além disto, o alumínio é 
infinitamente reciclável e 
assim o produto pode ser 
produzido a partir do uso 
do reciclado, poupando 
o planeta da extração de 
mais minério e de maior 
dispêndio de energia para 
ser produzido. 

O alumínio quando re-
ciclado consome 19 vezes 
menos energia do que 
quando obtido a partir do 
minério e produz apenas 
5% de particulado na at-
mosfera do que dispenderia 
caso produzido a partir da 
bauxita. Diante de todos 
os benefícios e aplicações 
do alumínio, a opção pelo 
uso massivo deste metal 
é uma escolha acertada e 
inevitável. 

Sua utilização, não so-
mente no setor elétrico, 
mas em praticamente todos 
os setores da produção de 
bens duráveis e não durá-
veis, deve ser intensificada, 
inclusive no setor aeroes-
pacial, de alta tecnologia, 
que já não pode prescindir 
desse material. Em compa-
ração com outros metais, a 
metalurgia do alumínio está 
ainda na adolescência, mas 
com grande potencial de 
crescimento e expansão.

(*) - É Superintendente de Vendas 
e Marketing da Termomecanica, 

empresa líder na transformação de 
cobre e suas ligas.

Paulo Cezar Martins Pereira (*)
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BRO 2020 Participações S.A.
CNPJ Nº 36.291.541/0001-63 - NIRE 35.300.549.023 - (“Companhia”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/06/2021

1. Data, Hora e Local: no dia 8/06/2021, às 10:00 hs., na sede, em SP/SP, na Avenida Faria Lima 1485, Torre Norte, 1º andar, conjunto 
11, sala 115, Bairro Jardim Paulistano. 2. Mesa: Presidente: Eduardo Rodrigues Rocha. Secretário: Paulo Antunes Veras. 3. Convoca-
ção e Presença: dispensada a convocação prévia, nos termos previstos no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.As.), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social inicial da Companhia, conforme se evidencia 
das assinaturas lançadas no Livro Presença de Acionistas da Companhia. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) O aumento de capital da 
Companhia dos atuais R$ 33.067.219,87 para R$ 33.068.507,87, totalizando um aumento, portanto, de R$ 1.288,00, mediante a emis-
são de 1.288.244.768 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) Aprovar a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Com-
panhia caso a deliberação (i) acima seja aprovada; (iii) Aprovar a mudança de sede da Companhia para a Cidade de SP/SP, Rua Eugê-
nio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900; (iv) Aprovar a alteração do artigo 2º do Estatuto Social para 
refletir a nova sede da Companhia caso a deliberação (iii) acima seja aprovada, e a consolidação do Estatuto Social; e (v) Eleger para 
os dois cargos vagos do Conselho de Administração da Companhia, para mandato unificado de 2 anos, (a) Anderson Cleyton da Silva, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 59.608.062-1 SSP/SP, CPF/ME nº 028.158.439-78, residente e domiciliado em SP/
SP; e (b) Rafael Bergmann Teles, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 35.718.418-X, CPF/ME nº 344.766.678-13, residente e domici-
liado em SP/SP, ambos com escritório em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900. 
5. Deliberações Tomadas: Os acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por unanimidade: (i) Aumento 
do Capital Social: A aprovação do aumento do capital social da Companhia, passando o capital dos atuais R$ 33.067.219,87 para R$ 
33.068.507,87, totalizando um aumento, portanto, de R$ 1.288,00, mediante a emissão de 1.288.244.768 ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal. Preço de Emissão: O preço de emissão por ação ordinária será de R$ 0,00000099980999884022, totalizando $ 
1.288,00, que são integralmente destinados ao capital social da Companhia. Os preços foram definidos em consonância com as dispo-
sições do §1°, inciso I, do artigo 170 da Lei das S.As. Subscrição: O presente aumento de capital foi totalmente subscrito pelo acionista 
Eduardo Rodrigues Rocha, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG n° 22.429.206-7 
SSP/SP, CPF/ME n° 162.561.008-40, residente e domiciliado em SP/SP, com escritório em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 
- Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900, conforme Boletim de Subscrição presente no Anexo I desta Ata (“Boletim de Subs-
crição”). Direito de Preferência: Todos os demais acionistas renunciam ao direito de preferência na subscrição das ações ordinárias e a 
qualquer outro direito previsto no Acordo de Acionistas, arquivado na sede da Companhia, no que diz respeito à emissão e à subscrição de 
tais ações ordinárias. (ii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: Considerando a deliberação acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa 
a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º. O capital social subscrito e parcialmente integralizado da Companhia é de R$ 33.068.507,87, 
dividido em 16.103.059.583 ações, sendo (i) 8.242.750.795 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) 3.045.493.973 
ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal; e (iii) 4.814.814.815 ações preferenciais Classe B, nominativas e sem 
valor nominal. (iii) Mudança de Sede da Companhia: A mudança da sede da Companhia da Cidade de SP/SP, Avenida Faria Lima 1485, 
Torre Norte, 1º andar, conjunto 11, sala 115, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-002, para a Cidade de SP/SP, Rua Eugênio de Medei-
ros, nº 242 - Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900. (iv) Alteração do Artigo 2º e Consolidação do Estatuto Social Considerando 
a deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a redação abaixo. Os acionistas decidem também consolidar o 
Estatuto Social da Companhia, que, de agora em diante, passará a vigorar com a redação constante do Anexo II. Artigo 2º. A Companhia 
tem sua sede e foro em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo) - sala 2, Pinheiros, CEP 05425-900, podendo abrir 
filiais, agências ou representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante resolução da Diretoria. (v) Eleição de Mem-
bros do Conselho de Administração: A eleição de (a) Anderson Cleyton da Silva, qualificado acima; e (b) Rafael Bergmann Teles, qua-
lificado acima, para os 2 cargos de membro do Conselho de Administração deixados vagos na eleição deliberada pela Ata de Assembleia 
Geral da Companhia realizada em 9 de abril de 2021, arquivada na JUCESP em sessão de 12 de maio de 2021, sob o nº 214.594/21-0. 
Dessa forma, o mandato unificado de todos os membros eleitos para o Conselho de Administração se estenderá até a Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2023. Os conselheiros ora eleitos toma-
ram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia, na forma dos termos de posse que compõem a presente Ata como Anexo III, e aceitaram os cargos para os 
quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administra-
ção de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sis-
tema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, 
lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Eduardo Rodrigues Rocha. Secretário: Paulo Antunes 
Veras. Acionistas Presentes: Eduardo Rodrigues Rocha; E.Bricks Ventures III, LP; Parallax Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia; Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações; Cury Construtora e Incorporadora S.A.; Plano & Plano Desen-
volvimento Imobiliário S.A.; Fábio Elias Cury; Elie Horn; Rodrigo Uchoa Luna; Venture Studio Capital, LLC; Antropofagia, LLC; Guilherme 
Pinho Bonifácio; Ariel Lambrecht; e Renato Gonçalves de Freitas. São Paulo, 8 de junho de 2021. Mesa: Eduardo Rodrigues Rocha - 
Presidente; Paulo Antunes Veras - Secretário. Jucesp nº 308.424/21-9 em 29/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRO 2020 Participações S.A.
CNPJ Nº 36.291.541/0001-63 - NIRE 35.300.549.023

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11/05/21
1. Data, Hora e Local: Em 11/05/2021, às 10 hs., na sede, em SP/SP, na Avenida Faria Lima 1485, Torre Norte, 1º andar, conjunto 11, 
sala 115, Bairro Jardim Paulistano. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração, nos termos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.As.”). 3. Mesa: Presi-
dente: Eduardo Rodrigues Rocha; Secretário: Paulo Antunes Veras. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) A ratifi-
cação do reconhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Mateus Paiva Lamas Lambranho ao cargo de Diretor, sem designação espe-
cífica; (ii) A reeleição de Eduardo Rodrigues Rocha e a eleição de Anderson Cleyton da Silva e Rafael Bergmann Teles como membros da 
Diretoria da Companhia e a designação de seus respectivos cargos; (iii) A nomeação de Rafael Bergmann Teles como Diretor da Klubi 
Administradora de Consórcios Ltda., subsidiária da Companhia; e (iv) A ratificação da nomeação de Anderson Cleyton da Silva e Rafael 
Bergmann Teles como Diretores da Klubi Corretora de Seguros Ltda., subsidiária da Companhia. 5. Deliberações: Após discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (i) 
A ratificação do reconhecimento do pedido de renúncia apresentado em 13/03/2020 pelo Sr. Mateus Paiva Lamas Lambranho, brasileiro, 
solteiro, engenheiro de produção, RG n° 38.590.983-4 (SSP/SP), CPF n° 415.857.888-48, residente e domiciliado em SP/SP, na Rua 
General Fonseca Teles, nº 609, CEP 01433-020, do cargo de Diretor, sem designação específica, da Companhia, para o qual foi eleito na 
Assembleia Geral de Constituição da Companhia realizada em 03/01/2020. Fica reconhecido, ainda, que o Sr. Mateus Paiva Lamas Lam-
branho não integra o quadro de administradores da Companhia desde 13/03/2020, de modo que os efeitos de sua renúncia ora reco-
nhecida retroagirão à referida data. (ii) A reeleição, para mandato de 3 anos, de: (i) Eduardo Rodrigues Rocha, brasileiro, casado em 
regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG n° 22.429.206-7 SSP/SP e CPF/ME n° 162.561.008-40, residente 
e domiciliado em SP/SP, atual Diretor Presidente da Companhia, ao cargo de Diretor Presidente; e a eleição, para mandato de 3 anos, de: 
(ii) Anderson Cleyton da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 59.608.062-1 SSP/SP e CPF/ME nº 028.158.439-
78, residente e domiciliado em SP/SP, ao cargo de Diretor, sem designação especifica; e (iii) Rafael Bergmann Teles, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG nº 35.718.418-X, CPF/ME nº 344.766.678-13, residente e domiciliado em SP/SP, ao cargo de Diretor, sem designação 
especifica; os três com escritório em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo), Pinheiros, CEP 05425-900. Os Diretores 
ora eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que seguem como anexos I, II e 
III à presente, tendo declarado, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.As., preencherem os 
requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estarem impedidos de exercer cargos de administração por lei especial; 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu-
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública, ou a propriedade. (iii) A nomeação de Rafael Bergmann Teles, qualificado acima, como Diretor, sem designa-
ção específica, da Klubi Administradora de Consórcios Ltda. (nova razão social da K2 Administradora de Consórcios Ltda., sob aprova-
ção do Banco Central), sociedade empresária limitada, com sede em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo), Pinhei-
ros, CEP 05425-900, CNPJ nº 41.629.070/0001-90, registrada perante a JUCESP sob o NIRE 35.237.089.172, autorizando os Diretores 
a tomar as medidas necessárias para proceder com a nomeação deliberada. (iv) A ratificação da nomeação de (i) Anderson Cleyton da 
Silva e (ii) Rafael Bergmann Teles, qualificados acima, como Diretores, sem designação específica, da Klubi Corretora de Seguros Ltda., 
sociedade empresária limitada, com sede em SP/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242 - Loja (Térreo), Pinheiros, CEP 05425-900, 
CNPJ nº 33.911.704/0001-75, registrada perante a JUCESP sob o NIRE 35.232.367.271, ratificando as deliberações pertinentes à refe-
rida nomeação do instrumento de segunda alteração ao contrato social da Klubi Corretora de Seguros Ltda. firmado em 20/04/2021 e 
registrado perante a JUCESP em 07/05/2021 e todas as demais medidas necessárias adotadas para proceder com a nomeação delibe-
rada. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os tra-
balhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 11 
de maio de 2021. Conselheiros: Eduardo Rodrigues Rocha, Paulo Antunes Veras, Efraim Schmuel Horn e Marcio Tabatchnik Trigueiro, 
representado por seu procurador, Luis Felipe Aleixo Lustosa Clark Magon. Mesa: Sr. Eduardo Rodrigues Rocha - Presidente da Mesa; 
Sr. Paulo Antunes Veras - Secretário da Mesa. Jucesp nº 296.507/21-0 em 22/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jaufreg Administração e Participações S/A
CNPJ 13.354.577/0001-43

 Demonstrações Financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (em milhares de reais-R$)

Notas explicativas
1. Contexto operacional - Jaufreg Administração e Participações S.A. é uma S.A. de 
capital fechado, foi constituída em Abril de 2010 e possui sede, foro e administração à 
sede social localizada à Rua Edson, 150 - 13º andar, Apartamento 131 - Campo Belo - SP/
SP. A sociedade tem por objetivo social a administração de bens próprios e a participação 
em outras empresas, bem como aplicações financeiras em todas as suas modalidades. 2. 
Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações estão definidas a seguir. a) Base na preparação e apresentação 
das demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 

Balanços Patrimoniais                                                                      2020          2019
Ativo circulante 2.009.026 304.618
Caixas e equivalentes de caixa 1.992.266 303.996
Impostos a recuperar - 621
Clientes 16.759 -
Ativo não circulante 8.497.561 8.772.283
Imobilizado 8.788.828 8.998.126
(-) Depreciações acumuladas (291.266) (225.842)
Total do ativo 10.506.588 9.076.901
Demonstração dos Resultados                                                           2020        2019
Receita líquida 2.000.435 345.740
Lucro bruto 2.000.435 345.740
Custo (404.700) (202.290)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas (149.940) (55.758)
Despesas tributárias (34.330) (34.838)
Outras receitas 277 9
Resultado operacional antes resultado financeiro 1.411.741 52.863
Receitas financeiras 10.111 9.907
Despesas financeiras (10.955) (6.064)
Resultado antes do IR e da CS 1.410.897 56.706
Imposto de renda e contribuição social (75.574) (30.000)
Lucro líquido do exercício 1.335.322 26.705

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva Reserva Lucros 
          Social      legal de Lucros  Acumulados          Total
Saldo em 31/12/18 1.423.524 65.828 1.250.745 - 2.740.097
Lucro Líquido Exercício - - - 26.705 26.705
Reserva Legal - 1.335 - (1.335) -
Reserva Retenção de Lucros - - 25.370 (25.370) -
Saldo em 31/12/19 1.423.524 67.164 1.276.115 - 2.766.803
Ajuste Exercício Anterior - - - 24.666 -
Lucro Líquido Exercício - - - 1.335.322 1.335.322
Reserva Legal - 67.999 - (67.999) -
Reserva Retenção de Lucros - - 1.291.990 (1.291.990) -
Saldo em 31/12/20 1.423.524 135.163 2.568.105 - 4.126.793

Demonstração dos Fluxos de Caixa                               2020      2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.400.746 117.416
Resultado do exercício 1.335.322 26.705
Depreciações 65.424 90.710
Variações nos ativos:
Clientes a receber (16.759) -
Adiantamento a fornecedor 589 (589)
Impostos a recuperar 31 442
Venda 209.297 -
Variações nos passivos:
Impostos e contribuições a recolher 117.752 3.480
Contas a pagar (47.992) (38.113)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.663.665 (34.780)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos de terceiros (62) -
Ajuste exercícios anterior 24.666 -
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamentos 24.604 -
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa 1.688.269 82.636
Caixa e equivalentes de caixa:
Início do período 303.996 221.360
Fim do período 1.992.266 303.996
Variação das disponibilidades no período 1.688.269 82.636

Balanços Patrimoniais                                 2020         2019
Passivo circulante 133.976 64.216
Impostos e contribuições a recolher 125.119 7.367
Contas a pagar 8.856 56.849
Passivo não circulante 6.245.818 6.245.881
Empréstimos 6.245.818 6.245.881
Patrimônio líquido 4.126.793 2.766.803
Capital social 1.423.524 1.423.524
Reserva legal 135.163 67.164
Reserva de lucros 2.568.105 1.276.115
Total do passivo e patrimônio líquido 10.506.588 9.076.901

empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime 
de competência. f) Impostos a Recolher: O IRPJ. e a CSLL. são calculados, observando os 
critérios estabelecidos pela Legislação fiscal vigente, pelas alíquotas de 15%, acrescidas 
de adicional de 10% sobre o lucro tributável (presumido) excedente a R$ 60.000,00 no 
trimestre civil para o IRPJ., e 9% para a CSLL.. g) Outras obrigações: correspondente por 
obrigações a pagar por serviços tomados em geral adquiridos no decorrer do ano. h) Partes 
relacionadas: O empréstimo classificado no passivo á longo prazo, refere-se a empréstimo 
efetuado pelo acionista, sem incidência de juros. i) Capital Social: o Capital Social subscrito 
e integralizado é de R$ 1.423.524,00 representados por 1.423.524 ações ordinárias nomina-
tivas, com direito a voto, sem valor nominal.

Valter Yukio Kamikoga - TC CRC 1SP 104.418/O-1

S.As. - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, e nos Pronunciamen-
tos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. b) Princípios gerais: Ativos, passivos, 
receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. c) Caixa e equi-
valentes de caixa: são representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações 
no mercado aberto com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco 
insignificante de mudança de valor e limites. d) Imobilizado: estão demonstrados pelo valor 
de custo de aquisição, deduzidos da depreciação. A depreciação desses ativos iniciar-se-á 
quando os mesmos forem utilizados. Os terrenos não sofrem depreciação. A depreciação é 
reconhecida com base na vida útil estimada pelo método linear. e) Regime Tributário: A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 005/2021; Objeto: 
execução de obras de instalações complementares (ar condicionado, iluminação, 
distribuição de energia e lógica, divisórias em drywall e forro para fechamento 
da cobertura), em imóvel neste município, para implantação do POUPATEMPO, 
Centrais de Atendimento ao Cidadão e outros serviços públicos - Abertura: 
21/07/2021 às 14:00 horas; Local: Departamento de Licitações e Compras, Praça 
Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará 
disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser 
solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.
Luana Videira de Freitas – Diretora de Licitações e Compras em substituição

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB 
INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA

CNPJ n° 04.306.351/0001-86 - NIRE nº 35400065656 - REGISTRO NA OCESP nº 2630

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente da SICOOB INDEPENDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, CONVOCA os associados, que nesta data somam 4.856 (Quatro Mil, Oitocentos e 
Cinquenta e Seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, 
a ser realizada em ambiente virtual, no dia 16 de julho de 2021 (6ª-feira), em primeira 
convocação, às 13:00 horas, com a presença virtual de 2/3 (dois terços) dos associados; em 
segunda convocação, às 14:00 horas, com a presença virtual da metade dos associados mais 
um e, em terceira e última convocação, às 15:00 horas, com a presença virtual de no mínimo 
10 (dez) associados, para ciência da seguinte Pauta Única:
1. Leitura e registro de ciência dos Associados em Ata, do Termo de Comparecimento  

nº 3/2021-BCB/DESUC de 30/06/2021 (PE nº 193519).
Observações Gerais:
I - Os Cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;
II - Os Cooperados receberão nos seus e-mails as orientações para validação do seu cadastro 
e de participar na Assembleia Geral Digital. O cadastro deverá ser efetuado pelos cooperados 
até 1 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral indicada no edital 
de convocação.

São Paulo, 03 de julho de 2021
SR. NATANAEL ÁTILAS ALEVA - PRESIDENTE

Conselho de Administração

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária em 08/06/2021
Data, Hora e Local: 08/06/2021, às 11hs, sede social, à Rua Álvares Cabral n° 1210, Diadema/SP, 
CEP 09980-160. Convocação: Dispensada  Presença: totalidade do Capital Social. Mesa: Presiden-
te: Umberto Silvio Mosseri; Secretário: Edson Cordeiro Neves. Ordem do Dia e Deliberações aprova-
das por unanimidade: A lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, 
§1º da Lei 6404/76. A) A distribuição de dividendos por conta da conta Reserva de Lucros a Realizar o 
valor de R$ 6.000.000,00, para serem pagos a partir desta data. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a ata aprovada. Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; 
Jacques Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves, Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle 
Mosseri; Edson Cordeiro  Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mos-
seri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri;  Raphael Mos-
seri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman Kaphan pp. Ilana Mosseri Kaufaman e Thali Mosseri Kaufman 
pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten,  pp. Monelle Mosseri;  Charis Mosseri  Carelli,  
pp. Monelle Mosseri. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. 
Diadema, 08/06/2021. JUCESP  n° 298.688/21-9  em  24/06/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O que faz alguém com-
prar em determinada 
loja virtual e não em 

outra? Uma experiência po-
sitiva de compra nesse canal 
é fundamental. Neste senti-
do, investir na experiência 
do consumidor é o segredo 
do negócio. 

Fatores como menor tem-
po de carregamento da pági-
na e interfaces responsivas 
de navegação para diversos 
tipos de telas, por exemplo, 
podem fazer a diferença. 
	 •	Por	 que	 as	 pessoas	

abandonam	 o	 carri-
nho	antes	da	compra	
e	 quais	 estratégias	
utilizar	quando	isso	
acontecer?	-	Embora 
tenha diminuído na 
pandemia, o número de 
pessoas que desiste de 
comprar um produto e 
abandona o carrinho 
ainda é alto. Segundo 
pesquisa feita pela 
Euromonitor  Inter-
national, o índice de 
desistência alcançou 
66%, entre janeiro e 
abril de 2021, no Brasil. 
Valor do frete, excesso 
de campos de preen-
chimento, falta de se-
gurança nos meios de 
pagamento e prazo de 
entrega destacaram-se 

Um dos benefícios é a comodidade de receber os produtos em 
casa com uma periodicidade certa.

Como melhorar a experiência 
do consumidor no e-commerce?
Passado o boom do e-commerce por conta da pandemia, as empresas devem agora investir em 
diferenciais competitivos para seguir expandindo e inovando nessa frente de negócios

dimplência - quando as 
compras são vinculadas 
a um cartão de crédito. 
Para o consumidor, os 
benefícios também são 
muitos, como a como-
didade de receber os 
produtos em sua casa 
com uma periodicidade 
certa.

	 •	O	 que	 Ambev,	 Bras-
temp,	 Cielo,	 Decat-
lhon,	 Colgate,	 Saint	
Gobain	e	Toyota	têm	
em	 comum?	 -	 Todas 
investiram em proje-
tos customizados para 
e-commerce com fer-
ramentas e softwares 
inovadores para poten-
cializar suas vendas e 
resolver dores tecno-
lógicas. Especialistas 
explicam as principais 
demandas de grandes 
companhias.  

Tendência: indústrias 
farmacêuticas e de pro-
dutos de saúde estão indo 
com mais força para o 
e-commerce. Como essas 
empresas se adequam a 
questões regulatórias e de 
tecnologia? Qual a influên-
cia e o impacto da pandemia 
nesse movimento? - Fonte e 
outras informações: (www.
b8one.com).

fr
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como os motivos prin-
cipais. 

	 •	Garantir	uma	boa	ex-
periência	 de	 compra	
online	 pode	 evitar	 o	
abandono	no	meio	do	
caminho,	 mas	 o	 que	
fazer	 quando	 isso	 já	
aconteceu? Algumas 
estratégias como telefo-
nemas, e-mails persona-
lizados e mensagens de 
texto vêm sendo cada 
vez mais utilizados e tem 
ajudado as empresas a 
reverterem prejuízos. 

	 •	Como	 funciona	 a	
recorrência	 no	 e-
commerce	e	quais	as	
suas	 vantagens	 para	
a	 saúde	 financeira	

dos	 negócios?	 -	 O 
modelo de recorrência 
está ganhando força no 
universo do e-commer-
ce, sobretudo nos seto-
res farmacêutico e de 
cosméticos - produtos 
de consumo altamente 
rotativos no país. 

	 •	Quais	 as	 vantagens	
desse	tipo	de	modelo	
de	negócios?	-	A recor-
rência no comércio ele-
trônico pode alavancar o 
faturamento da empresa, 
garantindo previsibilida-
de de receita, fidelização 
de clientes, controle 
mais efetivo do estoque 
de mercadorias e até 
mesmo redução de ina-

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
te
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