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São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de agosto de 2021

Por que o low-code é a bola
da vez e como implementá-lo

Levantamento da Salesforce identificou que 83% dos líderes de
TI apostam em plataformas de pouco código.

custos de suporte em todas
as instalações.
“No entanto, os CIOs
precisam estar preparados
para abrir mão do controle
e adotar uma mentalidade
mais aberta em relação ao
desenvolvimento de soft
wares, pois enfrentarão
obstáculos como falta de experiência em código baixo e
a ausência de políticas de
governança e segurança”,
explica o Tiago Bilk, Coordenador de Soluções da
Supero Tecnologia.
Para lidar com tais desafios, o low-code precisa
encontrar a TI. Isso significa que a TI vai treinar os

desenvolvedores das áreas
de negócio? Não. É fato
que a maioria das empresas
não tem um manual para
capacitar desenvolvedores
que não sejam da área de
TI. Esse trabalho fica com
as próprias plataformas lowcode, que disponibilizam
treinamentos.
“À TI cabe atuar na segurança, governança e consistência do que for feito em
low-code e do que não for,
assim como auxiliar esses
desenvolvedores, seja em
termos do que pode ser feito
dentro das áreas de negócio,
seja em termos de boas práticas de desenvolvimento”,

ressalta Bilk. A seguir, confira oito recomendações para
a TI impulsionar a adesão ao
low-code sem comprometer
a qualidade do parque tecnológico da organização:
1) Identifique potenciais
citizen developers e
empodere-os;
2) Realize treinamentos e
frameworks de desenvolvimento;
3) Determine quais projetos serão desenvolvidos pela TI e quais
serão low-code;
4) Configure os protocolos padrão de desenvolvimento low-code;
5) Crie políticas de governança e de segurança;
6) Garanta a manutenção
da consistência e o
alinhamento da TI na
organização, com a
necessidade de integrações entre as áreas
envolvidas;
7) Ofereça as ferramentas adequadas para o
trabalho, como a plataforma a adotar;
8) Dê suporte em TI às
equipes de citizen developer.
Fonte e mais informações
(www.supero.com.br)

A JSL, uma das maiores empresas de logística
do país e a Fundação Toyota do Brasil firmaram
parceria de apoio ao projeto Águas da Mantiqueira,
para restaurar um hectare de floresta no município
de Sapucaí Mirim (MG), na Serra da Mantiqueira.
A região é uma das maiores províncias de água mineral do mundo, com aproximadamente 500 km de
extensão e passa por municípios de três estados:
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
“Os princípios de sustentabilidade ESG [sigla na
língua inglesa: Enviromental, Social and Governance] estão no centro da estratégia da JSL há bastante
tempo e essa é uma oportunidade importante, não de
apenas mitigar os efeitos das mudanças climáticas,
como para preservar e proteger os ecossistemas
relacionados a bacia hidrográfica, fundamentais
para as gerações futuras”, analisa Ramon Alcaraz,
CEO da JSL.
A iniciativa soma-se a outros esforços para reduzir
os impactos das emissões de CO2, fruto da utilização
do diesel no transporte para as fábricas da Toyota,
instituidora da Fundação Toyota. A logística comumente chamada de milk run, é um serviço realizado
pela JSL em busca da melhor otimização e economia
dos processos. O projeto de neutralizar parte das
emissões começou a ser desenvolvido em novembro
passado, com o cálculo detalhado da quantidade de
CO2 equivalente geradas nessa rota, incluindo os
caminhões terceiros que realizam o trajeto.
Com base nesses números, as empresas avaliaram,
entre as alternativas de neutralização, a que traria
o melhor impacto para a sociedade. Com isso, será
possível neutralizar 5% das emissões por meio do
projeto Águas da Mantiqueira.
A restauração ecológica contribuirá para o desenvolvimento de cerca de 2.500 espécies de plantas
nativas e permitirá a absorção de até 200 toneladas
de CO2, além de auxiliar na recuperação de bacias
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS A SER REALIZADA EM 30/08/2021.
Pelo presente edital, a presidente da LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS, convoca as Senhoras,
Conselheiras e Suplentes para se reunirem em Assembléia Ordinária, nos termos do Art. 7º e 8º dos
ESTATUTOS SOCIAIS DA LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS, a comparecerem no dia 30 de
Agosto de 2021 às 14h00hrs, em primeira convocação, e 15 horas em segunda convocação podendo
as Senhoras ausentes fazer-se representar por procuração. A assembleia acima convocada terá a
seguinte ordem do dia: 1- Relatório, aprovação e apreciação do Conselho Fiscal, sobre o período de
Agosto 2020 à Julho de 2021. 2- Outros assuntos pertinentes a ordem do dia.
São Paulo, 02 de agosto de 2021.
SENHORA HUGUETTE ISSA MAALOULI
DIGNA PRESIDENTE DA DIRETORIA DA LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS
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Preservação das bacias hidrográficas
na Serra da Mantiqueira

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Sucesso Sustentável: Na vida e nos
negócios
José Roberto Gusmão - O autor que é professor
universitário, palestrante e demais atributos sócio
educacionais e profissionais, resolveu expor seus
vastos conhecimentos e vivência nesta obra que
tem o condão de explicar dignamente, sobre o tripé: “Vida
pessoal – profissional – espiritualidade” todas as tarefas que
deveremos implementar, em nossa trajetória, para atingirmos e
abrirmos os portões da felicidade, em todos os âmbitos. Entre
o nascimento e o “morrimento” somos totalmente responsáveis
pelos nossos resultados, logo, deveremos nos empenhar para
obtenção dos ideais projetados. Obra de fôlego e vulto, para
ser devidamente analisada. Público em geral, sem restrição
de faixa etária.

Um Toque de Emoção:
Penso, logo amo
Carla Benedetti – Thoth – Numa espécie de
mini biografia, autora que vai das atividades exatas
às literatas sem qualquer dificuldade, abre seu diário e nos
conta rápidas, pitorescas e interessantes passagens de sua
exitosa vida. Sempre imprimindo muito amor e calorosos laços
familiares, suas linhas proseiam com o leitor, dando um sabor
intimista, deixando ao término o desejo de querer mais. Numa
edição requintada, em capa dura, é de ótima leitura e oportuno
presente. Sua carta “Ao primeiro herói” na qual celebra seu
pai é um primor.

As Aventuras do Topetinho
Magnífico da Amazônia
Cristina Rappa – Maurício Veneza (Ilustr)
– Florada – De Goiás para a longínqua Amazônia,
essa foi a empreitada turística do pássaro Topetinho , um beija-flor irrequieto. Belas paisagens com
animais exóticos e alguns conhecidos, marcam indelevelmente
sua viagem. Os diálogos, todos voltados à preservação da natureza, aliados a ilustrações de fino gosto e traço, fazem com
que seus conceitos tornem a obra efetivamente necessária para
a conscientização de todas as pessoas, de qualquer idade ou
nível intelectual, da real e absoluta obrigatoriedade da preservação da ainda nossa Amazônia. Para infantes alfabetizados e
adultos preparados.

www.bcctelevision.com.br
Assista ao programa Livros
em Revista. Um canal repleto
de novidades do universo
literário. Entretenimento
garantido!
Com apresentação
de Ralph Peter.

Kapital Securitizadora de Creditos S.A.

Ação vai restaurar um hectare de floresta, dentro de uma das
maiores províncias de água mineral do mundo.

hidrográficas e na conservação da fauna.
“O projeto nos mostra que as áreas naturais são
a embalagem perfeita para a água, movimentam a
economia, o turismo e garantem a saúde de todos
os seres. A neutralização de carbono por meio de
restaurações ecológicas é a maneira mais eficiente
de garantirmos maior qualidade de vida para todos os
habitantes da terra.” explica Otacílio do Nascimento,
diretor executivo da Fundação Toyota do Brasil.
Pesquisadores atuam em áreas remanescentes da
Mata Atlântica, distribuídos em 10 bacias hidrográficas de Santo Antônio do Pinhal (SP) e 51 bacias
na cidade mineira de Sapucaí-Mirim. O projeto se
estenderá, ainda este ano, para as bacias hidrográficas de Gonçalves (MG). O projeto Águas da
Mantiqueira contribui direta e indiretamente com
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU. Fonte e mais informações: (www.jsl.com.
br) e (www.fundacaotoyotadobrasil.org.br).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL III - JABAQUARA. 6ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 101308362.2020.8.26.0003. Classe: Assunto: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária. Requerente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Requerido:
Lourivaldo Ferreira dos Santos. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1013083-62.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc.
FAZ-SE SABER a todos quanto o presente edital tomarem conhecimento, que tramita perante a 6ª V.
Cível do FORO REGIONAL III- JABAQUARA DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP, os autos nº
10130836220208260003, de ação de Busca e Apreensão, proposta por BV FINANCEIRA S/A, contra
LOURIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, inscrita no CPF 975.450.075-49, estando a ré
em lugar ignorado. ASSIM, pelo presente fica a ré CITADA dos termos do processo
supracitado, cuja a inicial segue resumida: “As partes contrataram, em 22/04/2019, empréstimo
no valor de R$ 50.081,42, para aquisição do veículo marca VOLKSWAGEN / FOX HIGHLINE(Elegance)
1.6 16V MSi 4P (AG) Completo, placas FDC5438, cor BRANCA, chassi 9BWAL45Z1G4012385, que
seria pago em 48 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 23/05/19 e da última em 23/04/23.
Ocorre que a ré deixou de pagar as parcelas a partir de 23/02/20, estando em mora desde então nos
termos do Dec.-lei 911-69. Foi dado a causa o valor de R$ 60.118,38.” PORTANTO, fica a ré CITADA,
para pagar o débito em cinco dias oucontestar a ação em 15 dias, sendo que após o prazo serão
considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial de acordo com o art. 319, CPC. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 20 de julho de 2021.
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CNPJ: 42.824.766/0001-30
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima
Aos 08/07/2021, na sede social, reuniram-se em Assembléia Geral, para deliberar sobre a constituição da Kapital
Securitizadora de Creditos S.A.. todos os fundadores e subscritores do capital inicial da aludida sociedade, a saber:
(a) Sergio Mariotti, CPF 008.196.948-19; e (b) Ana Paula Mazzotti Flores, CPF 089.210.808-80. Mesa: Sergio Mariotti:
Presidente; Ana Paula Mazzotti Flores: Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: a constituição de
uma S.A., de capital fechado, na forma do disposto na Lei 6.404/76 sob a denominação de Kapital Securitizadora
de Creditos S.A., com capital inicial de R$ 100.000,00, representado por 50.000 ações ordinárias nominativas com
direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma e 50.000 ações preferenciais com valor nominal de R$ 1,00
cada uma. Percentual de integralização das Ações: Distribuição por subscritor: Sergio Mariotti: 50%; Ana Paula Mazzotti Flores: 50%. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação dos subscritores o
Projeto do Estatuto, cujo texto foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, sendo o mesmo transcrito a
seguir: Estatuto Social da Kapital Securitizadora de Creditos S.A. Artigo 1°: Kapital Securitizadora de Creditos
S.A. é uma S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2°:
A Companhia tem por objeto social: a aquisição e securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/
ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos
segmentos comercial, industrial, prestação de serviços que sejam passiveis de securitização, conforme Política de
Crédito devidamente aprovada pela diretoria. Emissão de debentures em regime de distribuição privada na forma da
Lei 6.404/76. Artigo 3°: A companhia tem sede na Rua Fernando Falcão, 1109, Sala 2303-A, bairro Vila Claudia,
CEP 03180-003, São Paulo/SP. Artigo 4°: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 5°: O capital
social da Companhia subscrito neste ato é de R$ 100.000,00 representado por 50.000 ações ordinárias e 50.000
ações preferenciais, todas com valor nominal de 1,00 um real cada uma. Artigo 6º: A administração da Companhia
compete a Diretoria, a qual terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os diretores
dispensados de oferecer garantia para o exercício das suas funções. Artigo 7º: A Diretoria será composta no mínimo
2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, sendo o Diretor Presidente e Diretor
de Relação com Investidores, que serão eleitos por 1 período de 3 anos e cujos mandatos terminarão sempre na AGO
que aprovar as contas do exercício em questão. Artigo 8º: Compete à Diretoria a representação ativa e passiva da
Companhia e a prática de todos os atos necessários à administração dos negócios. Artigo 9º: Compete ao Diretor
Presidente e a Diretora de Relações com Investidores, assinar isoladamente para a pratica dos de todos os atos
necessários para que se realize integralmente o objeto social, obedecidas, na ordem, as disposições deste Estatuto e
que não contrariem as determinações do artigo 144 da Lei 6.404/76 e especificamente: a) representar a Companhia
perante a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgão relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; b) representar a Companhia junto aos seus investidores e acionistas; c) manter
atualizado os registros necessários a Companhia; d) representação ativa e passiva da companhia, em juízo ou fora
dele especialmente para receber notificação ou citação judicial; e) instalar e presidir as reuniões da Diretoria; f) executar as operações e atividades da Companhia; g) implementação dos planos e orçamentos; h) representar a companhia
perante terceiros; i) assinar carta de anuência; j) outorgar procuração; k) analisar e propor à diretoria políticas, métodos e sistemas de atuação operacional; l) acompanhar a atividade social sob o prisma negocial; supervisionar a movimentação econômico - financeira da Companhia; m) requerer a abertura e encerramento de contas bancárias e realizar instrução bancária; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de créditos; p)
avaliar a carteira de clientes. Artigo 10º: O Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos e igual número de
suplentes, que funcionara em caráter não permanente. Artigo 11º: A AGO reunir-se-á AGO dentro dos 4 meses após
o término do exercício social, a fim de serem discutidos os assuntos previstos em lei e AGE quando convocada, a fim
de tratar assuntos de interesse da Companhia; devendo ser convocada: a) por iniciativa do Diretor Presidente; b) pelo
Conselho Fiscal; c) pelos acionistas, nos casos previstos em lei. Artigo 12º: É necessária a aprovação dos acionistas
que representem no mínimo a metade do capital social com direito a voto para: a) as matérias listadas no artigo 136 da
Lei 6.404/76; b) alterações deste Estatuto Social; c) emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital
autorizado e aprovação dos planos de compra de ações; d) emissão de debêntures conversíveis ou não em ações;
e) distribuição de dividendos, em cada exercício em valor superior a 25% do lucro líquido ajustado na forma da lei;
f) aumento de capital por subscrição, bem como a redução do capital social; g) atribuição a terceiros de participação
nos lucros da Companhia. Artigo 13°: O exercício social da Companhia terminará em 31/12 de cada ano. Artigo 14°:
Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante a 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma da legislação vigente. Artigo 15º: A Companhia poderá pagar juros sobre capital próprio.
Artigo 16º: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembléia Geral,
caso em que competirá à Assembléia Geral nomear o liquidante. Artigo 17º: Fica eleito o foro da Comarca de São
Paulo/SP, a julgar qualquer questão ou causa que direta ou indiretamente derive da celebração deste Estatuto Social,
terminada a leitura do Estatuto Social, foi eleita a Diretoria da Sociedade por 1 mandato de 3 anos. Sergio Mariotti,
acima qualificado, exercerá o cargo de Diretor Presidente; Ana Paula Mazzotti Flores, acima qualificada, exercerá
o cargo de Diretora de Relação com Investidores da Companhia. Os diretores ora eleitos declaram que não estão
incursos em nenhum dos crimes prescritos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Foi, a seguir,
aprovada a remuneração global anual de até R$ 50.000,00 para os membros da Diretoria. Por fim, foi mencionado
que poderá ser utilizado qualquer jornal de grande circulação para, juntamente com o “DOESP”, proceder às publicações da sociedade. Nada mais tendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
desta ata. JUCESP/NIRE S.A. sob o n° 3530057333-1, em 22/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL X – IPIRANGA. 3ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS.
PROCESSO Nº 1004092-47.2018.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X
- Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA
LUCIENE DE LIMA SETZ, CPF 012.217.998-60, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária por parte de Banco Pan S/A, tendo sido deferida liminarmente a busca e
apreensão do veículo VW/Gol 1.0 Mi G3, ano 2001/2002, cor cinza, placa CSX 3592 e tal veículo foi
apreendido aos 03/05/2019. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua
CITAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para pagar
a dívida que provocou a mora no prazo de 05 (cinco) dias ou oferecer contestação no prazo de 15 (quinze)
dias prazos estes que fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, a
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial (NCPC, artigo 257, inciso IV).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2021. Eu, Gustavo Martim Moreno, Escrevente Técnico
Judiciário, revisei. Eu, Juliana Tande Higa, Escrivã Judicial I, conferi.
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Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4623-7C28-1282-DC0B.
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essa esteira, cresce
o interesse das organizações por ferramentas low-code - que
permitem que pessoas sem
conhecimento em codificação desenvolvam softwares e
aplicativos em relativamente
pouco tempo. Um levantamento recente da empresa
americana Salesforce identificou que 83% dos líderes
de TI já apostam em plataformas de pouco código.
Até 2024, segundo a consultoria global Gartner, 80%
dos produtos da tecnologia
serão feitos por profissionais que não são totalmente
técnicos e 65% deles em
plataformas low-code. Com
essas ferramentas, as empresas têm o poder de alavancar o desenvolvimento
de aplicativos, acelerando
o tempo de entrada no
mercado e expandindo os
recursos de engenharia
além da TI.
Entre as vantagens mais
valorizadas por CIOs estão a
velocidade - o tempo de loop
de clique, compilação e teste
permite que usuários ágeis
desenvolvam aplicativos em
questão de minutos - e a estabilidade - ferramentas de
baixo código amortizam os

freepik

A aceleração digital imposta pela pandemia tem sobrecarregado de demandas os departamentos de TI
das empresas
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