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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE GUARULHOS. FORO
DE GUARULHOS. 3ª VARA CÍVEL. Processo Digital nº: 1023623-93.2017.8.26.0224. Classe:
Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária (COVID-19). Requerente: Banco
J Safra S/A. Requerido: THAWILLYS DA ROCHA SILVA. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1023623-93.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) THAWILLYS DA ROCHA SILVA, Brasileira, Solteira, RG 469776730, CPF 373.235.248-06,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco J Safra S/A,
alegando em síntese: visando o recebimento da quantia de R$ 21.936,99 (Vinte e um mil, novecentos e
trinta e seis reais e noventa e nove centavos) -atualizada até 04/02/2020, representada pela Cédula de
Crédito nº 010970001 85596, tendo como objeto Veiculo Ford, Fiesta Rocam ano 2013/2014, emitido
em 30/08/2016. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15
(quinze) dias úteis. Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, os Executado poderão requerer o
pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
ao mês. Não sendo localizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe será nomeado curador
especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 09 de abril de 2021.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 12 de Julho de 2021

01 - Data, Hora e Local: Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas, por meio de video-
conferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 
- Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ângela An-
nes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado 
Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. 03 - Composição da 
Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Deise Peixoto Domingues. 04 - 
Ordem do Dia: Conhecimento do pedido de renúncia apresentado pela Sra. Amanda Ituassu Araújo, brasileira, ca-
sada, jornalista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº MG8765475 SSP/MG 
e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, ao cargo de Diretora sem designação específi ca da Companhia. 05 - De-
liberações: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e 
sem restrições: a) Conhecer o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Amanda Ituassu Araújo, acima qualifi cado, 
ao cargo de Diretora sem designação específi ca da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia 
em 22 de junho de 2021 e arquivada na sede social; b) Ratifi car a composição da Diretoria da Companhia, nos seguin-
tes termos: (i) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e do-
miciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 
605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: de Marco Antonio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: Flávio Pentag-
na Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, porta-
dor da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iv) Diretor Exe-
cutivo: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) 
Diretores sem Designação Específi ca: Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, re-
sidente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/
ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-
10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na 
OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 
149.211.868-04, Alexandre de Almeida Winandy, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02 e, ainda 
sujeitos à homologação do Banco Central do Brasil, os Srs. Daniel Antonio Baptista Freire, brasileiro, ca-
sado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expe-
dido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48 e Roberto Fonseca Simões Filho, brasileiro, casado, 
administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedi-
do pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Concei-
ção, São Paulo/SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração 
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encer-
rada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração às dez horas, da qual se lavrou a presente ata, em 
forma de sumário, que foi lida e aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, 
Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga 
Stankevicius Colpo e Regina Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Deise Peixoto 
Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 395.312/21-8 em 18.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 06 de Maio de 2021

1 - Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas, por meio de videocon-
ferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 2 - 
Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes todos os membros do Con-
selho de Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo 
Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes 
Guimarães. Ausente a Conselheira Manuela Vaz Artigas. 3 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Deise Peixoto Domingues. 4 - Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
eleição e reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unifi cado até a posse dos eleitos na 
Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5 - Deliberações: 
Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restri-
ções: 5.1 - Aprovar a eleição, para o cargo de Diretor de Executivo Vice-Presidente, de Flávio Pentagna Guimarães 
Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de 
identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, com endereço comercial na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Con-
selho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5.2 - Aprovar a reeleição (i) para 
o cargo de Diretora Presidente, de Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e 
domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob 
o nº 605.649.701.15; (ii) para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores, de Marco 
Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de 
identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iii) para o cargo de Diretor Exe-
cutivo, de Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; 
e (iv) para os cargos de Diretores sem Designação Específi ca, de Amanda Ituassu Araújo, brasileira, casada, jor-
nalista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº MG8765475 SSP/MG e ins-
crita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contá-
beis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito 
no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domici-
liado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 
181.376.198-10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Pau-
lo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/
ME sob o nº 149.211.868-04 e Alexandre de Almeida Winandy, brasileiro, casado, administrador, residente e do-
miciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 
225.994.678-02, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Blo-
co 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com prazo de man-
dato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Or-
dinária de 2024. 5.3 - Consignar que cada membro da Diretoria, ora eleito ou reeleito, conforme o caso, declarou sob 
as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de con-
denação 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 declarou, ainda, que, preenche as condições constantes no artigo 2º, do Re-
gulamento Anexo II à Resolução 4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à Resolução do CMN nº 3.198, 
de 27 de maio de 2004, conforme alterada, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia. 5.4 - Consig-
nar que os membros da Diretoria tomarão posse em seus cargos após a homologação da eleição ou reeleição, confor-
me o caso, pelo Banco Central do Brasil. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a video-
conferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi 
aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães 
Neto, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. 
Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 
395.311/21-4 em 18.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Em paralelo a este 
recorde negativo foi 
aprovada a Lei  do 

Superendividamento. Ela 
criou mecanismos para 
tornar mais transparente a 
concessão de empréstimos, 
evitar condutas abusivas e 
também proteger o consu-
midor. 

Em meio a tudo isso, a 
plataforma Intelligenttia 
acaba de lançar um grupo 
de aplicativos capaz de re-
alizar perícias de 70 tipos 
de dívidas em questão de 
minutos. “O que poucas 
pessoas sabem é que, em 
grande parte, as instituições 
financeiras cobram taxas ou 
juros abusivos. Esses Apps 
surgem como auxílio para 
que a população possa ter 
na palma das mãos servi-
ços periciais de acesso, até 
então, restrito a boa parte 
dos brasileiros”, explicou o 
diretor superintendente da 
Intelligenttia, Luís Felipe da 
Rocha Ortiz. 

Uma vez feita a perícia, 
a mesma pode ser en-
viada para as instituições 
financeiras objetivando a 
renegociação extrajudicial 
das dívidas. Segundo Ortiz, 
tais aplicativos foram de-
senvolvidos pelos melhores 
cérebros neste seguimento. 
São Apps são de alto nível de 

Apesar de ser um segmento técnico, os aplicativos são práticos e 
intuitivos. Foto: eggeeggjiew_CANVA

Grupo de aplicativos realiza 
perícia de 70 tipos de dívidas
Os brasileiros nunca estiveram tão endividados. É o que revela o mais recente levantamento feito pela 
CNC, que apontou que 71,4% das famílias possuem algum tipo de dívida

fluencers, programado-
res e profissionais da 
informática;

	 •	Deepers – Ferramenta 
profissional para sindi-
catos e associações;

	 •	Calcmagistter – Ferra-
menta profissional para 
professores, pedagogos 
ou servidores públicos;

	 •	Financister – Fer-
ramenta profissional 
para administradores de 
empresas, contadores e 
economistas;

	 •	Saia das dívidas – 
Ferramenta profissional 
para empresas;

	 •	Calculistter – Ferra-
menta profissional para 
universitários do 1º ao 5º 
ano;

	 •	Colectter – Ferra-
menta profissional para 
psicólogos, astrólogos e 
astrônomos;

	 •	Proffyter – Ferra-
menta profissional para 
fotógrafos, promoters e 
produtores de eventos, 
médicos, dentistas, en-
genheiros e profissionais 
liberais em geral;

	 •	Rural Experttd – Fer-
ramenta profissional 
para produtores rurais 
e empresários do agro-
negócio.

Fonte e mais informações: 
(www.intelligenttia.com/
app.php).

expertise de conhecimento 
alocado entre profissionais 
experts o que possibilita o 
usuário de cada aplicativo ter 
uma equipe de especialistas 
na palma de sua mão na hora 
de realizar uma perícia. 

“Apesar de ser um segmen-
to muito técnico, os aplica-
tivos são muito práticos e 
intuitivos. Qualquer pessoa 
pode realizar as consultas”, 
frisou Luiz. Veja quais são 
esses Apps:
	 •	Debtools – Ferramenta 

profissional para advoga-
dos e bacharéis;

	 •	Connsier – Ferramenta 
profissional para vende-
dores autônomos, repre-
sentantes comerciais, 
corretores de imóveis, 
corretores de valores, 

coaches profissionais, 
consultores de consór-
cio, síndicos de con-
domínios, designers e 
produtores musicais, 
cênicos e fonográficos;

	 •	Securiteer – Ferra-
menta profissional para 
corretores de seguros, 
secretárias executivas, 
agentes de turismo e des-
pachantes de veículos;

	 •	Agrimmer – Ferra-
menta profissional para 
engenheiros agrônomos, 
técnicos agrícolas, agri-
mensores, veterinários e 
zootecnistas;

	 •	Experttd – Ferramenta 
profissional para contro-
ladores de voo, pilotos de 
aeronaves, comissários, 
publicitários, digital in-

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Carol Olival (*)

Se antes uma empresa não existia sem um site, 
agora parece que ela não existe se não tiver um 
perfil no Instagram

Mas até pouco tempo atrás isso acontecia com em-
presas que não estavam no Facebook. Será que 
vai ser assim em poucos meses com o TikTok? E 

como devem fazer as empresas, para conseguir seguir as 
tendências, não ficar para trás e não perder audiência 
nem vendas? Sim, é uma luta contra espaço e atenção, e 
essa luta é intensa e constante.

O cenário está dado: as redes sociais existem e são um 
caminho de conexão entre marcas e pessoas. Não somente 
para passar ideias e conteúdos, mas principalmente para 
alavancar vendas. E como fazer se sua empresa não conse-
gue acompanhar a avalanche dos tempos e estar em todas 
as mídias, o tempo todo? Será que é mesmo necessário 
estar em todos os lugares, o tempo todo?

Vamos começar definindo o que é “estar em uma mídia”. 
Estar em uma mídia é muito mais do que ter um perfil e 
publicar nessa mídia. É conquistar uma audiência, enga-
jar essa audiência e estar em constante contato com essa 
audiência, através de conteúdos que façam sentido para 
cada plataforma. 

Penso que antes de corrermos atrás de estarmos em 
todas as redes sociais do momento, precisamos olhar para 
dentro e entender duas questões: qual nossa capacidade 
de geração de conteúdo, e em que formato conseguiremos 
gerar esse conteúdo. Não adianta querermos estar em uma 
plataforma como o YouTube se não temos capacidade de 
gravação e edição de vídeos, porque o Youtube é uma rede 
para vídeos. Não adianta querermos estar no Pinterest se 
não temos capacidade de criação e edição de imagens, 
porque o Pinterest é uma rede de imagens. E por aí vai. 

Não é porque todos estão em uma rede que você ne-
cessariamente precisa estar nessa rede. Quando definir 

por estar presente em uma plataforma social, esteja por 
completo. Esteja por inteiro. Com conteúdos exclusivos 
para cada plataforma, no formato adequado para cada 
plataforma e com a qualidade que sua empresa merece 
que você dedique a ela.

Voltamos à pergunta inicial então: em que redes sociais 
sua empresa precisa estar? Em todas! Em todas as que 
fizerem sentido para você, para sua capacidade de produ-
ção e que possam ajudar você a buscar audiência e vendas 
sem prejudicar a imagem da sua marca com conteúdos 
e posts que não estão à altura de sua empresa. Escolha 
com sabedoria, entenda sua capacidade de produção de 
conteúdo e aposte da rede que fizer mais sentido para 
sua realidade!

Com graduação em Arquitetura, pós-graduação em Administração, MBA 
em Empreendedorismo e Inovação, com um mestrado internacional em 

Digital Marketing, Carol Olival é Community Outreach Director da Full Sail 
University, uma universidade americana que forma profissionais para a 

indústria criativa global. 

Em que redes sociais uma 
empresa precisa estar?

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Starlink é um serviço que permite o 

acesso à internet com o uso de satélites 
e pertence à SpaceX, ligada ao grupo 
Tesla, comandado por Elon Musk. 

Apesar de ainda não estar presente 
em todo o mundo, a empresa já vendeu 
cerca de cem mil kits de acesso e ainda 
aguarda autorização de diversos países 
para neles iniciar suas operações. 

A empresa já está chegando ao Brasil. 
A SpaceX lançou o Starlink como um 
serviço experimental no final de 2020, 
ao custo de US$ 99 mensais. Não estão 
incluídos aí os equipamentos, uma pe-
quena antena parabólica e seu suporte, 
fonte de alimentação, roteador WiFi e 
cabos, que custam US$ 499. 

O Starlink foi projetado para atender 
clientes em locais remotos, onde as op-
ções de acesso à internet são limitadas 

ou mesmo inexistentes. Talvez seja por 
isso que as pessoas estão dispostas a 
arcar com esses custos, bastante eleva-
dos em relação aos praticados nas áreas 
onde o acesso é mais fácil; apenas em 
julho passado, a empresa ganhou 10 mil 
novos clientes. 

O serviço usa uma constelação forma-
da por milhares de pequenos satélites 
para fornecer conexão à internet. A 
SpaceX já colocou em órbita quase 
1.800 deles, mas tem planos de ter 42 
mil satélites, de forma a poder atender 
a todo o planeta, suportando um volume 
elevado de tráfego de dados, a veloci-
dades adequadas. 

O conceito é interessante, mas contri-
bui para o agravamento de um problema, 
o do congestionamento do espaço. Os 
satélites Starlink, que pesam cerca de 
250 quilos cada um, orbitam abaixo de 
dois mil km de altitude, onde também 

estão uma enorme quantidade de outros 
engenhos, inclusive o satélite brasileiro 
Amazonia-1. 

Esse intenso tráfego espacial começa 
a preocupar os especialistas: um relató-
rio produzido pelo European Southern 
Observatory, uma entidade formada por 
governos europeus, alerta que satélites 
em órbita baixa, devido à sua capacidade 
de refletir a luz do Sol, podem trazer 
problemas a programas científicos que 
requerem observações noturnas. 

Dentre esses programas estão a busca 
de asteroides potencialmente perigosos 
para a Terra e o estudo da radiação 
visível e das ondas gravitacionais pro-
venientes do espaço. Novas soluções 
trazem novos problemas, que é preciso 
enfrentar. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor da 
Faculdade de Computação e Informática da Univer-

sidade Presbiteriana Mackenzie. 

Satélites levam internet a regiões remotas

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

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