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E diante dessa Trans-
formação Digital cor-
porativa, os departa-

mentos de marketing das 
empresas de Tecnologia da 
Informação já entenderam 
que o marketing também 
precisa se digitalizar. 

O marketing digital, com 
foco em atração de leads e 
novas vendas, via ações de 
Inbound Marketing, tem 
sido uma das principais 
apostas das empresas de 
Tecnologia da Informação. 
Uma prova disso é o cres-
cimento da OUTMarketing 
Brasil, agência de marke-
ting digital especializada 
no segmento de TI, que 
em 2020 fechou o ano com 
mais de 30 novos clientes 
e com um faturamento de 
R$ 1.9 milhão, sendo um 
aumento exponencial de 
123% comparado ao ano 
anterior. 

Esse crescimento gerou 
novos postos de trabalho 
e a empresa que iniciou o 
ano de 2020 com 8 colabo-
radores, fechou o mesmo 
ano com 20 profissionais 
desenvolvendo ações de 

Os grandes eventos agora são digitais, as reuniões 
são digitais e até mesmo a assinatura de grandes 

contratos se tornou digital.

Hora de descobrir as belezas e a tranquilidade de Bora Bora.

 
Edital Para Conhecimento Geral - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004939-41.2021.8.26.0011 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Oliveira de Alencar, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) quem 
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por 
Renata Neves Sanches,RGnº23.584.638 SSP/SP e Fabio Ramos Sanches, RGnº19.303.137 
SSP/SP por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do 
casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC,a fim de resguardar 
direitos de terceiros, tendo em vista a intenção dos requerentes na alteração do regime de bens do 
casamente, da Comunhão Parcial de Bens, para o regime de Separação Total de Bens. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 16 de julho de 2021. 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio des-
te notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financei-
ras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Associado: J. A. C. R.  CPF: ***.322.904.** Contrato: 629372; Empresa: C. A. DA S. 
43917422840 CNPJ: **.*91.195/0001-** Contrato: 4500025742; Empresa: S. M. D. EIRELLI  
CNPJ:  **.*18.499/0001-** Contrato: 4500022319; Empresa: F. C. DA S. F. 41609338820 CNPJ: 
**.*59.221/0001-** Contrato: 4530050265; Empresa: S. E R. F. LTDA CNPJ: **.*02.181/0001-** Con-
trato: 4500042848; Empresa: S. C. DE O. C. -ME CNPJ: **.*52.632/0001-** Contrato: 4500020407; 
Empresa: F. M. P. EM C. EIRELI CNPJ: **.*70.028/0001-** Contrato: 4500037111; Empresa: V. D. 
C. DE R. LTDA CNPJ: **.*15.035/0001-** Contrato: 4500037626; Empresa: J. P. P. - EIRELI CNPJ: 
**.*41.745/0001-** Contrato: 4500025096; Empresa: E. DO B. P. LTDA CNPJ: **.*24.610/0001-** 
Contrato: 4500022662; Empresa: A. N. DE S. 33740975881 CNPJ: **.*52.588/0001-** Con-
trato: 4530050221; Empresa: D. DE T. O. CNPJ: **.*53.255/0001-** Contrato: 4500019193.

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 12 horas, na 
sede social do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, localizada na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação 
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 16, 17 e 20 de abril 
de 2021 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, nas edições dos dias 16, 17 e 20 de 
abril de 2021, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi instalada, em primeira 
convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,99% das ações representativas do 
capital social da Companhia, contando ainda com a participação do Sr. Edison Arisa Pereira, 
CRC nº 1SP127241/O-0, representante da Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes. 
3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 as Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em 
edição de 31 de março de 2021, nas páginas 508 a 510, e no jornal “Empresas e Negócios” de 
São Paulo, em edição de 31 de março de 2021, nas páginas 15 e 16. 4. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann 
Freire. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão das seguintes matérias: Em Assembleia Geral 
Ordinária: 5.1. examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social 
fi ndo em 31 de dezembro de 2020; 5.2. destinação dos resultados apurados com relação ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 5.3. fi xação da remuneração anual 
e global dos administradores da Companhia; Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.4. 
extinção do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente destituição de 
todos os seus membros; 5.5. reforma dos artigos 11 ao 20, 27, 34 ao 36 e 40 do Estatuto Social 
da Companhia, em razão da extinção do Conselho de Administração da Companhia, caso 
aprovada; 5.6. eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de diretora sem 
designação especial e ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia, caso aprovada a 
extinção do Conselho de Administração da Companhia; e 5.7. consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes 
da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: Em 
Assembleia Geral Ordinária: 6.1. Aprovar por 548.007.508 votos a favor e 15.585 
abstenções, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos 
Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 
2020. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 10.246.032,41 (dez milhões, duzentos e quarenta 
e seis mil, trinta e dois reais e quarenta e um centavos), aprovar por 548.023.093 votos a 
favor, a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 512.301,62 (quinhentos e doze mil, 
trezentos e um reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do 
lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao 
previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 2.433.432,70 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos trinta dois reais e setenta centavos), 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação 
descrita no item (i) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme 
previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no artigo 34, II do Estatuto Social da Companhia; e (iii) 
o montante remanescente de R$ 7.300.298,09 (sete milhões, trezentos mil, duzentos e 
noventa e oito reais e nove centavos) será destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos 
do artigo 34, III do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Aprovar por 548.023.093 votos a favor, 
a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no 
exercício social de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.4. Aprovar por 
548.023.093 votos a favor, a extinção do Conselho de Administração da Companhia, com a 
consequente destituição de todos os seus membros. 6.5. Aprovar por 548.023.093 votos a 
favor, a reforma dos artigos 11 ao 20, 27, 34 ao 36 e 40 do Estatuto Social da Companhia, em 
razão da extinção do Conselho de Administração ora aprovada, bem como a consequente 
renumeração dos artigos subsequentes, os quais passarão a vigorar de acordo com o Anexo I 
à presente ata. 6.6. Tendo em vista a extinção do Conselho de Administração e que o mandato 
unifi cado da diretoria da Companhia vigoraria até a data da primeira reunião de conselho de 
administração realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, fi ca consignado que o 
prazo de mandato unifi cado dos diretores da Companhia encerrar-se-á na Assembleia Geral 
Ordinária de 2022. 6.7. Aprovar por 548.023.093 votos a favor, a eleição da Sra. Ana Karina 
Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, portadora da célula de identidade RG 
nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, residente e domiciliada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-
000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo 
de diretora sem designação especial da Companhia, com mandato unifi cado até a Assembleia 
Geral Ordinária de 2022. 6.7.1. A Sra. Ana Karina Bortoni Dias, acima qualifi cada, deverá 
apresentar declaração a Companhia de que não está impedida de exercer a administração da 
Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os 
efeitos dela em virtude de 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 normas de defesa da 
concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e, ainda, que preenche 
as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de 
agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil. A 
Diretora ora eleita tomará posse em seu cargo, somente após a homologação da presente 
eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura dos termos de posse em livro 
próprio. 6.8. Tendo em vista a extinção do Conselho de Administração da Companhia, 
conforme aprovado acima, ratifi car por 548.023.093 votos a favor, que a Diretoria da 
Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, é composta pelos 
seguintes diretores sem designação especial (i) Marco Antônio Antunes, brasileiro, casado, 
engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador 
da carteira de identidade nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; 
(ii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade 
nº 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; (iii) Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº MG-
117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; e (iv) Ana Karina Bortoni 
Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, portadora da célula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, todos com endereço comercial Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
6.9. Aprovar por 548.023.093 votos a favor a consolidação do Estatuto Social da Companhia, 
de acordo com as alterações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, que passará a 
vigorar conforme o Anexo I a presente ata. 6.10. A efi cácia das deliberações acima está 
condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, 
a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco 
Antonio Antunes - Presidente e Luciana Buchmann Freire – Secretária. Acionistas 
Presentes: Banco BMG S.A. (por Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Flávio 
Pentagna Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Ângela Annes 
Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Regina Annes Guimarães (por 
Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Ricardo Annes Guimarães (por Eduardo 
Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia), Antonio Mourão Guimarães Neto (por Eduardo 
Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire - Secretária. JUCESP nº 
349.740/21-5 em 16.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Anexo I - Estatuto Social - BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil - CNPJ/ME 
nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1 - Capítulo I - Da Denominação, Sede e 
Duração: Artigo 1º - BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil reger-se-á pelo 
presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade terá sede e 
foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição. Parágrafo Único - A Sociedade poderá participar de sociedades, 
inclusive subsidiárias, no país ou no exterior, visando ao incremento de seus objetivos sociais. 
Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II - Dos Objetivos 
em Geral: Artigo 4º - A Sociedade terá como objetivo social exclusivo a prática das 
operações de arrendamento mercantil defi nidas na Lei nº 6.099 de 12.09.74, observadas as 
disposições das legislações em vigor. Capítulo III - Capital e Ações: Artigo 5º - O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$760.000.000,00 (setecentos 
e sessenta milhões de reais), representado por 548.028.288 (quinhentas e quarenta e oito 
milhões, vinte e oito mil, duzentas e oitenta e oito) ações ordinárias ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - Cada ação terá direito a um voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - As ações sempre serão emitidas depois de 
inteiramente integralizadas sendo permitida a emissão de títulos múltiplos. Artigo 8º - O 
desdobramento de títulos múltiplos será efetuado por preço não superior ao custo, e nada 
impedirá ou difi cultará a livre negociação de ações, a qualquer tempo. Artigo 9º - É fi xado em 
60 (sessenta) dias o prazo para pagamento de dividendos aprovados na Assembleia Geral e 
distribuição de ações provenientes do aumento do capital, contados da data da publicação da 
respectiva ata. Artigo 10 - Os títulos, cautelas e certifi cados de ações, deverão ser assinados 
por dois diretores ou por um diretor juntamente com Procurador devidamente autorizado. 
Capítulo IV - Da Administração: Artigo 11 - A administração da Sociedade compete a uma 
diretoria composta de 2 (dois) a 6 (seis) diretores sem designação especial, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. A remuneração dos diretores será 
fi xada pela Assembleia Geral, levando em conta os critérios da Lei. Artigo 12 - Além das 
atribuições previstas em Lei, compete ainda aos diretores: (i) reunir-se sempre que os 
interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos diretores; (ii) 
planejar, coordenar, dirigir e administrar todas as atividades da Companhia, exercendo as 
funções executivas e decisórias; e (iii) exercer a supervisão geral de todos os negócios da 
Companhia, coordenando e orientando suas atividades. Artigo 13 - O prazo de gestão dos 
diretores será de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Único - Findo o mandato, 
os diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 
Artigo 14 - Nos atos e operações que envolvem a responsabilidade da Sociedade, esta será 
representada por dois diretores, em conjunto ou por um diretor conjuntamente com um 
procurador munidos dos poderes necessários ou ainda por 02 (dois) procuradores, em 
conjunto munidos dos poderes necessários. Artigo 15 - Na constituição de procuradores, a 
Sociedade será representada por 02 (dois) diretores. Artigo 16 - As procurações outorgadas 
pela Sociedade especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato. 
Parágrafo Único - Em caráter excepcional, a Sociedade poderá ser representada por um 
único procurador ou diretor, outorgado o mandato ou poder sempre específi co para cada caso, 
mediante prévia deliberação da diretoria. Artigo 16 - Os contratos de arrendamento mercantil 
que a Sociedade celebrar serão formalizados por instrumento público ou particular, neste 
devendo constar obrigatoriamente especifi cações determinadas pelo Banco Central do Brasil, 
sob pena de nulidade. Parágrafo Único - Referidos contratos obedecerão aos prazos 
mínimos e os critérios, relativos à opção de compra facultada à empresa arrendatária, fi xadas 
pelo Banco Central do Brasil. Artigo 17 - É vedado à Sociedade coobrigar-se por aceite, aval, 
fi ança ou qualquer outra modalidade de garantia, excetuando-se somente a modalidade de 
coobrigação prevista no artigo 34 do Regulamento anexo à Resolução nº 980, de 13.12.1984 e 
outras obrigações vinculadas a operações fi rmadas com sociedades de crédito, fi nanciamento 
e investimento, destinadas ao refi nanciamento de contratos de arrendamento mercantil. 
Capítulo V - Da Assembleia Geral: Artigo 18 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á 
dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar sobre os 
assuntos de sua competência, nos termos da Lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral 
poderá ser convocada pelos órgãos ou pessoas previstas no Parágrafo Único do Artigo 123 da 
Lei nº 6.404/76. Artigo 19 - A Assembleia Geral será instalada por um dos diretores, devendo 
ser presidida por um dos acionistas o qual escolherá dentre os acionistas presentes um para 
servir como secretário. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal: Artigo 20 - A Sociedade terá um 
conselho Fiscal composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes cujo 
funcionamento ocorrerá nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, 
nas condições previstas em lei. Artigo 21 - Na oportunidade da instalação do conselho Fiscal, 
a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação 
de sua remuneração. Capítulo VII - Do Exercício Social e Demonstração Financeira: 
Artigo 22 - O exercício social terá a duração de um ano e terminará em 31 de dezembro 
devendo ser levantados os balancetes mensais e balanços gerais, estes nos dias 30 de junho 
e 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Ao fi m de cada exercício social, a diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações fi nanceiras 
previstas pela lei. Capítulo VIII - Lucros, Reservas e Dividendos: Artigo 24 - O lucro será 
apurado conforme as prescrições legais. Artigo 25 - O lucro líquido do exercício terá a 
seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal 
até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido ajustado, na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, serão destinados ao pagamento 
dos dividendos obrigatórios; (iii) no exercício em que os lucros a realizar ultrapassarem o total 
do lucro líquido deduzido das parcelas previstas pelos artigos 193 a 196 da Lei nº 6.404/76, a 
Assembleia Geral poderá destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar; (iv) 
até o saldo remanescente poderá ser destinado a reserva para o aumento do capital social. 
Parágrafo Primeiro - Conforme deliberação da administração da Sociedade, ad referendum 
da Assembleia Geral, o valor declarado a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da 
Lei nº 9.249, de 26.12.95, legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao 
dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela 
Sociedade para todos os efeitos legais. Parágrafo Segundo - É facultado à administração da 
Sociedade atribuir participação aos diretores e empregados nos lucros da Sociedade de até 
10% (dez por cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto de renda. Parágrafo Terceiro - A participação aos empregados de 
que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da 
Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 26 - A 
Assembleia Geral poderá deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício, de acordo com 
os critérios e limites da Lei. Artigo 27 - A administração da Sociedade poderá declarar 
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro - A Sociedade 
poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimestrais, 
trimestrais, quadrimestrais e quinquemestrais, respeitado o limite legal. Capítulo IX - 
Das Disposições Gerais - Artigo 28 - À Sociedade aplicam-se, no que couberem, as 
mesmas condições estabelecidas para o funcionamento de instituições financeiras na Lei 
nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964 e legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro 
Nacional, especialmente no que diz respeito à competência privativa do Banco Central 
para a concessão das autorizações previstas no inciso IX do artigo 10 da Lei nº 4.595 de 
31.12.64. Artigo 29 - A Sociedade respeitará as normas de auditoria, as normas e os 
limites operacionais, assim como a disciplina sobre a coligação e a interdependência 
fi xados pelo Banco Central do Brasil. Artigo 30 - A Sociedade sujeitar-se-á às instruções 
complementares que forem baixadas pelo Banco Central do Brasil, para a execução do 
Regulamento anexo à Resolução nº 980 de 31 de dezembro de 1984, inclusive as que 
determinarem as normas específi cas de auditoria e contabilidade aplicáveis às operações 
sociais. Artigo 31 - Aos dirigentes, empregados e auxiliares da Sociedade, salvo a relação 
de trabalho, não é permitido contratar com a Sociedade, diretamente ou por interposta 
pessoa natural ou jurídica, salvo por deliberação expressa da administração da Sociedade. 
Capítulo X - Da Liquidação - Artigo 32 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos 
legais, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação.

BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 – UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 051/2021; 
Objeto: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços na área de 
atendimento médico, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS 
- Entrega das Propostas: a partir de 28/07/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 10/08/2021 
às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível 
no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.
sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Luana Videira de Freitas - Diretora de Licitações e Compras em Substituição

3043-4171

www.netjen.com.br

Empresas de TI apostam 
cada vez mais em ações de 
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Em um período marcado 
por restrições e lock-
downs, fica claro que via-

jar é mais do que um momento de 
lazer, mas algo essencial na vida 
de muitos. Com diversos destinos 
reabrindo para o turismo, a pos-
sibilidade de cruzar fronteiras se 
torna mais real, e o wanderlust 
(desejo de viajar) começa a dar 
lugar ao wandermust, a incansá-
vel necessidade de viajar.

Para descobrir o que motiva 
os viajantes neste momento de 
retomada, o Four Seasons Ho-
tels and Resorts, marca líder em 
hotelaria de luxo, lançou uma 
série de enquetes para seus mais 
de 1.1 milhão de seguidores no 
Instagram. “Após mais de um 
ano de viagens suspensas, esta-
mos animados com os sinais de 
retomada em diversos destinos 
e a chance de voltar a receber 
nossos hóspedes”, diz John 
Davison, CEO do Four Seasons. 

“A paixão por viajar e se co-
nectar com novos lugares e pes-
soas é o que nos inspira a criar 
experiências que nos lembram 
o porquê de nos aventurarmos”, 
destaca Davison. “É claro que 
saúde e segurança continuam 
em primeiro lugar, com apoio 
do nosso programa Lead With 
Care”, complementa.

Sobre as motivações dos 
viajantes, as enquetes revela-
ram que:
 • Sem poder viajar, muitos 

começaram a listar os des-

tinos dos sonhos que ainda 
não conhecem. Para 66% 
dos seguidores, a próxima 
viagem será focada em 
conhecer novos lugares;

 • O desejo de simplesmente 
poder viajar é o que mo-
tiva 80% dos seguidores, 
enquanto os outros 20% 
disseram que pretendem 
embarcar para celebrar 
uma ocasião especial;

 • Com estresse e ansiedade 
afetando muitos durante 
a pandemia, os viajan-
tes buscam roteiros para 
descansar. Questionados 
sobre o tipo de viagem que 
esperam, 69% escolheram 
viagens tranquilas versus 
aventuras. Para 44%, um 
momento no spa é o ideal;

 • Como as viagens interna-
cionais ainda não são uma 
realidade para todos, 33% 
dos seguidores irão pegar 
a estrada para viagens mais 
curtas. Por outro lado, 67% 
querem embarcar em via-
gens mais longas, buscando 
conhecer os segredos de 
cada recanto do mundo;

 • As experiências gastronô-
micas continuam sendo 
um grande motivador para 
viajar e 56% dos seguidores 
responderam que estão 
prontos para saborear um 
roteiro culinário.

Fonte e outras informações: 
(www.fourseasons.com).

O que os viajantes buscam 
na retomada do turismo

O mercado digital cresce cada dia mais no cenário global. Segundo uma pesquisa da Forbes Insights, 
cerca de 50% dos executivos estão visando a transformação da sua companhia para esse novo ambiente

novos leads para a equipe 
comercial das companhias 
de TI. 

A Ascenty, maior Data 
Center da América Latina, 
em 12 meses de parceria 
conseguiu aumentar o 
número de oportunidades 
geradas para a área comer-
cial em 27% e o número de 
leads em 108%. “Estamos 
estruturando campanhas 
sólidas e estratégias para 
posicionar ainda mais a As-
centy no mercado de Data 
Center. O objetivo, com os 
resultados tão expressivos, 
é expandir a atuação no 
marketing digital em par-
ceria com a OUTMarketing 
e a RD, pensando em novas 
formas de atração de leads 
e oportunidades e diversi-
ficando as formas de pro-
dução de conteúdo”, disse 
Jéssica Braga, Gerente de 
Marketing da Ascenty. 

Outro exemplo de em-
presa de tecnologia que 
está apostando no Inbound 
Marketing e vem atingindo 
bons resultados é a iamit, 
uma das principais par-
ceiras da Microsoft, cujas 
ações geraram um aumento 
de aproximadamente 450% 
de número de usuários visi-
tando o website, saindo de 
423 mensais e alcançando 
4.006 acessos. A organiza-
ção, por meio de estratégias 
de marketing digital, obteve 
2.832 leads que geraram 53 
oportunidades de vendas. 

O mercado de TI está 
percebendo que a presen-
ça digital é essencial para 
aumentar receita e reforçar 
a marca no mundo corpo-
rativo. “Nosso propósito 
é transformar o departa-
mento de marketing das 
empresas de TI em áreas 
estratégicas para os negó-
cios dos nossos clientes, e a 
nossa equipe trabalha forte-
mente para isso acontecer, 
e os resultados estão aí, com 
o aumento de empresas de 
TI apostando em estraté-
gias de marketing digital”, 
reforçou Tili. 

Fonte e outras informa-
ções: (www.outmarketing.
com.br). 

marketing digital para em-
presas de tecnologia. 

“As empresas de TI enten-
deram que não adianta ape-
nas vender a Transforma-
ção Digital, elas precisam 
também aplicar em seus 
negócios e, por isso, os de-
partamentos de marketing 
se adaptaram para garantir 
resultados positivos em 
vendas, posicionamento de 
marca e presença digital. 

Os grandes eventos agora 
são digitais, as reuniões 

são digitais e até mesmo 
a assinatura de grandes 
contratos se tornou digital, 
por isso a comunicação e 
prospecção também deve 
ser digital”, disse Alexandre 
Tili, CEO da OUTMarketing 
Brasil, cuja metodologia de 
trabalho objetiva facilitar o 
processo para que empre-
sas alcancem novos clientes 
por meio de estratégias de 
marketing digital, utilizan-
do o funil de marketing para 
gerar campanhas e captar 

Dirigir um negócio de me-
nor porte não significa ter 
menos ambição, na verdade, 
o tamanho da empresa pode 
trazer alguns benefícios. 
No mercado global, com 
mudanças constantes, uma 
das principais vantagens 
de um pequeno negócio é a 
agilidade na hora de mudar. 
Outra vantagem de ter uma 
estrutura enxuta é a proxi-
midade que a liderança da 
empresa tem dos clientes 
que, na maioria das vezes, 
valorizam serem atendidos 
de perto por quem comanda 
o negócio. 

Charles Gularte, VP de Ope-
rações da Contabilizei, maior 
escritório de contabilidade do 
país e pioneira na simplifica-
ção dos processos contábeis, 
destaca que as pequenas em-
presas são um espaço propício 
à inovação por várias razões. 
“As grandes companhias, 
apesar dos recursos mais 
abundantes, têm processos 
mais lentos e burocráticos. Por 
isso que empresas como Goo-
gle e Microsoft, por exemplo, 
vivem de olho em pequenos 
negócios e os compram para 
trazer inovação para dentro 
de casa”, conta. 

A estrutura enxuta também 
favorece a troca de ideias e a 
informalidade facilita muito o 
processo de criação de novos 
produtos, serviços e projetos. 
“É muito importante que o 
pequeno empreendedor crie 
desde sempre uma rede com 
outros empreendedores para 
troca de experiências, que 
seja ativo nas redes sociais e 
preze pela qualidade do que 

oferece. Um novo negócio 
pode ter diversas vantagens, 
mas também terá desafios. 
A persistência e o estudo do 
mercado de interesse são pri-
mordiais”, conclui Charles. 

Paralelo a todos os be-
nefícios, a confiança dos 
pequenos negócios cresceu 
em abril, segundo estudo do 
Sebrae e da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV). O aumento 
foi motivado, principalmente, 
por uma melhora do otimis-
mo para os próximos meses 
no comércio. Outro fator 
que pode ser levado em 
consideração para o clima 
de otimismo é o número 
crescente de micro empresas 
sendo abertas em 2021. 

De acordo com a Target 
Data, empresa de Big Data e 
Analytics, entre os meses de 
abril e junho foram abertas 
774.340 mil empresas MEI 
no Brasil, ou seja, mais de 
meio milhão de novos Micro-
empreendedores Individuais 
e Microempresas em apenas 
três meses. Em comparação 
ao mesmo período do ano em 
2019, observa-se um cresci-
mento de 64,3% e este cresci-
mento é maior ainda quando 
comparado ao segundo tri-
mestre de 2020, ano em que 
iniciou-se a pandemia, com 
um aumento de 68,1% em 
abertura de microempresas. 

Pode-se dizer que as ex-
pectativas são boas para 
o próximo trimestre, com 
o mercado de abertura de 
empresas no mesmo ritmo 
em que está agora. - Fonte e 
outras informações: (www.
contabilizei.com.br).

pixabay

As vantagens de ser 
um pequeno empreendedor
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