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Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Junho de 2021
Local, Hora e Data: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia/SP, às 11horas 
do dia 22/06/2021. Presença: Conforme assinaturas lançadas no Livro “Presença de Acionistas”. Convo-
cação: Edital de convocação publicado no DOESP e no Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 02,03 e 
04/06/2021, de acordo com o disposto nos artigos 124 e 133 da Lei 6.404, de 15/12/76 (“LSA”). Composição 
da Mesa: Presidente: Marcos Rolim Fernandes Fontes; Secretário:José Artur Bernardi. Ordem do Dia: Ins-
talação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Deliberações: posto o tema em discussão, o Diretor 
José Artur Bernardi pediu a palavra e ponderou a inconveniência da Companhia incorrer em mais gastos 
com a instalação do Conselho Fiscal, tendo em vista a situação por que passa o segmento, desaconselhan-
do a que seja tomada a medida solicitada pelo Sr. Edgar José Bernardi, que sacrifica ainda mais as finanças 
da Companhia e a todos prejudica. Foi dito também pelo representante do acionista André Felipe Bernardi, 
que também apresentará voto escrito, que o novo pedido de instalação de Conselho Fiscal formulado pelo 
acionista Edgar José Bernardi caracteriza flagrante abuso de direito de voto, tendo em vista a desnecessi-
dade do funcionamento deste órgão societário, uma vez que a Diretoria da companhia já se disponibilizou 
reiteradas vezes a prestar contas direta e periodicamente aos acionistas. A Companhia atravessa o período 
mais desafiador de sua história, tendo sido obrigada a suspender as suas atividades por longos períodos 
em razão da pandemia de Covid 19. A pretendida instalação de Conselho Fiscal no atual exercício, em que 
a companhia praticamente ainda não operou, causará ônus financeiro excessivo, reservando-se o acionista 
André Felipe Bernardi o direito de tomar as medidas legais contra a instalação do Conselho Fiscal, inclusive 
para responsabilizar o acionista que está dando causa aos prejuízos, em razão da insistência na instalação 
do Conselho Fiscal. O representante do acionista Edgard Jose Bernardi registrou que não entende se tratar 
de abuso de direito de voto, tratando-se de direito essencial do acionista, insistindo na instalação do órgão. 
Após os debates, tendo o acionista Edgar José Bernardi, apesar de todas as ponderações contrárias, in-
sistido no seu pedido de instalação do Conselho Fiscal, o seu pedido foi atendido, com protestos, para a 
instalação do Conselho Fiscal que, na forma do artigo 13º do Estatuto Social, será composto por 3 membros 
efetivos e membros suplentes e funcionará durante o corrente exercício social de 2021, até apresentação 
de seu parecer acerca das contas do presente exercício na competente AGO. Foram eleitos pelos votos 
dos acionistas Itaca Administração de Bens Ltda., André Felipe Bernardi e Edson Bernardi Junior que, em 
conjunto, representam 51,81% do capital social, os seguintes membros: (a) Roberto Pitaguari Germanos, 
advogado, CPF/MF nº 150.927.528-23 e RG 21.759.809-2, residente em SP/SP, como Conselheiro efetivo; 
(b) Ozeias Pedro Rodrigues, auditor, CPF/MF nº 079.574.858-20, residente Campinas - SP, como con-
selheiro efetivo; (c)Daniel Gonçalves, advogado, OAB SP n° 437.847, CPF n° 278.884.778-52, residente 
Campinas - SP, como suplente. Registrado o protesto dos acionistas Edgar José Bernardi e Herminio Pirani 
Bernardi à nomeação de Roberto Pitaguari Germanos, em razão de notícias de jornal tratando de suposto 
envolvimento em inquéritos com o Sr. Ricardo Salles. Em observância ao artigo 161, §4º, parte final, da 
LSA, foi realizada votação em separado, da qual não participaram os acionistas acima mencionados, ten-
do sido indicado pelo acionista Edgard José Bernardi, os seguintes candidatos: (d) Edgar Bernardi Righi, 
engenheiro, RG n. 50.112.285-0, CPF 409.615.628-03, residente em SP/SP, como efetivo e (e) Giuliano 
Guarini, contabilista, CPF 882.550.856.53, CRC SP 1SP 216719/O-0, residente em Águas de Lindoia/SP, 
como suplente. A remuneração dos Conselheiros Fiscais foi fixada em R$ 5.000,00 por reunião do Conselho 
Fiscal, para cada conselheiro, condizente com parâmetros de mercado, registrado o protesto dos acionistas 
minoritários, que entenderam a remuneração como excessiva. Os conselheiros serão investidos no cargo 
mediante a assinatura do competente termo de posse e demais providências cabíveis, e de comum acordo 
entre si após comunicados da eleição deverão se reunir para organizar o funcionamento do Conselho Fiscal 
em data a ser por eles estabelecidas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram sus-
pensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário e acionistas presentes. Atestamos que a ata é cópia 
fiel da original que foi lavrada em livro próprio. Marcos Rolim Fernandes Fontes - Presidente; José Artur 
Bernardi - Secretário. JUCESP n° 383.292/21-9 em 12/08/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo

CNPJ 62.149.000/0001-05
Edital de Eleições para Cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo, usando das disposições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, Faz Público que as eleições
para os cargos de: Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes, Diretor Econômico Financeiro, 1º e 2º Tesourei-
ros e membros do Conselho Fiscal, correspondente ao triênio 2022/2025 (12/01/2022 a 12/01/2025) serão
realizadas no dia 25 de novembro de 2021, pelo Conselho Deliberativo, em Sessão Pública, conforme
artigos 43 à 55 do Regimento Especial e artigos 99 a 100 do Estatuto Social, a iniciar-se às 15h30, na
sede social, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 3º Andar, ou na forma do Capítulo III, do Regimento
Especial, em caráter excepcional e por força maior decorrente de determinações sanitárias que tornem
impossível a realização presencial da Sessão Pública, que passará a ser por videoconferência e votação
eletrônica, com a participação dos integrantes do Conselho Deliberativo à distância, através de platafor-
ma que assegure a identificação do participante, a segurança e o sigilo do voto. Torna público, ainda, que
as inscrições dos candidatos serão recebidas até o dia 22 de outubro de 2021, nos termos do Regimen-
to Especial, artigo 44, no período das 9h00 às 16h30, no 4º andar do mesmo prédio, na sala da Secretaria
do Conselho Deliberativo, exceto aos sábados, domingos e feriados. E, para conhecimento de todos os
interessados, publica-se o presente Edital, afixando-se cópia nas dependências sociais da Capital, do In-
terior e da Grande São Paulo, e na página web da AFPESP, onde também poderá ser acessado o texto
completo do Regimento Especial para as Eleições do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva da AFPESP. São Paulo, 18 de agosto de 2021.

Paulo César Corrêa Borges - Presidente do Conselho Deliberativo.

Marcos Guerra (*)

Com a pandemia, 
esse cenário se 
agravou, devido ao 

aumento do desemprego, 
que atingiu seu patamar 
recorde, de acordo com 
o IBGE – em 14,7% até 
o primeiro trimestre. 
Diante de dados tão 
preocupantes, a nova Lei 
do Superendividamento 
pode ser a grande salva-
ção dessas pessoas para 
que consigam se recupe-
rar economicamente.

Temos enfrentado si-
tuações severas nos últi-
mos anos, intensificadas 
pela pandemia e pelo fim 
do auxílio emergencial. 
Muitas lojas fecharam, 
profissionais perderam 
seus empregos e, na ten-
tativa de obter créditos 
e aumentar prazos de 
pagamento, acabaram 
aumentando ainda mais 
suas dívidas em um 
efeito dominó. Como 
forma de ajudar todos 
os devedores de boa-fé, 
a Lei pretende evitar 
que sofram ainda mais 
com juros abusivos, de 

A Lei do Superendividamento contribui para que os devedores 
consigam se recuperar financeiramente, sem novos prejuízos.

A necessidade de modernizar os canais de atendimento tem de 
vir acompanhada de ferramentas que facilitem o atendimento.

Um estudo feito pela Infobip, 
plataforma global de comunica-
ção na nuvem omnichannel, em 
parceria com a consultoria Frost 
& Sullivan, apontou que 68% dos 
brasileiros consideram mudar 
de banco para uma instituição 
que ofereça um atendimento 
mais consistente e eficiente. 
Entre esses clientes que estão 
abertos a trocar de instituição, 
25% afirmaram que é extrema-
mente provável e 43% acreditam 
que é provável. Segundo 31% 
dos entrevistados, o principal 
motivo para a troca é a repetição 
de dados pessoais de segurança 
durante o atendimento e 27% 
afirmaram que a necessidade 
de contar inúmeras vezes os 
problemas enfrentados é o que 
causa o descontentamento. A 
pesquisa de “Experiência do 
cliente no setor financeiro” foi 
realizada em cinco países da 
América Latina e nos Estados 
Unidos e tem como objetivo 
compreender como o processo 
de digitalização da comunicação 
transformou as tomadas de de-
cisão dos clientes do mercado 
financeiro. 

No apanhado geral dos pa-
íses participantes, 6 em cada 
10 clientes mudariam para 
um provedor que oferece uma 
experiência de interações mais 
contínuas. Outro grande motivo 
para a troca são os problemas 
com linha de crédito: consumi-
dores estão quinze vezes mais 
propensos a migrar de banco, 
caso não acreditem nos proto-
colos de concessão de crédito de 
seus bancos. No Brasil, essa mu-
dança de banco tende a ocorrer 
entre os mais jovens, enquanto 
nos EUA o risco é maior entre 
clientes na faixa etária de 35 a 
44 anos, com renda significati-
vamente mais alta. 

“Neste contexto, a instituição 
financeira que conseguir ofe-
recer uma melhor experiência 
para o cliente mais jovem aqui 
no Brasil, provavelmente terá 
mais possibilidade de fidelizá-lo 
no longo prazo, quando seu 
poder aquisitivo for maior”, 
afirma Caio Borges, Head de 
vendas da Infobip no Brasil. 
Outro achado do levantamento, 
mostra que o processo de digi-
talização das operações, após 
o início da pandemia, fez com 
que as pessoas se afastassem 
de atendimentos presenciais e 
buscassem interações rápidas 
para a resolução de problemas 
e acesso à informação. 

Na hora de resolver qualquer 
problema ou na busca por infor-
mações com suas instituições 
financeiras, os brasileiros são 
os que mais procuram atendi-
mento por meio de aplicativos 
de mensageria, com 26% dos 
usuários recorrendo a eles para 
isso - 91% preferem interagir 
pelo WhatsApp e 35% via Face-
book Messenger. Neste quesito, 
o Brasil é o país que mais recorre 
ao uso de aplicativos, seguido 
pela Argentina, com 10% dos 
usuários, e a Colômbia, com 6%.

“Oferecer uma experiência 
simples, completa e integrada 
nos diferentes canais de aten-
dimento mostra-se um ponto-
chave para a fidelização dos 
clientes no setor financeiro. A 
necessidade de modernizar os 
canais de atendimento tem de 
vir acompanhada de ferramen-
tas que facilitem o atendimento 
independente de onde comece 
e termine a sua interação com 
o banco”, finaliza Borges. - 
Fonte e outras informações: 
(https://www.infobip.com/pt/
blog/experiencia-clientes-setor
-bancario).

SKALABANK SECURITIZADORA S.A
(Em Constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Aos 05/05/2021, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Paulo Ney Amaral Guimarães e Diretor Vice-Presidente: Helena Domingues Neto Silva. Deliberações Unânimes: 1) Leitura e aprovação 
da minuta do Estatuto Social da Skalabank Securitizadora S.A., a ter a redação estabelecida no Anexo I. 2) Subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I - a) Paulo 
Ney Amaral Guimarães, RG 3.365.082 SSP/SP e CPF 301.640.528-87, e Sra. Helena Domingues Neto Silva, RG 16.854.225 e CPF 082.289.688-50; 3) Aprovar o Capital Social Inicial de R$ 100.000,00 repre-
sentado por 100.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das ações 100,00% ; Distribuição por subscritor: Paulo Ney Amaral 
Guimarães - 80,00% ações e Helena Domingues Neto Silva - 20,00% ações. Ações totalmente subscritas neste ato. 4) Eleição dos membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores - Os 
acionistas aprovam a eleição do Sr. Paulo Ney Amaral Guimarães, já qualificado como Diretor Presidente e Sra. Helena Domingues Neto Silva, já qualificada como Vice-Presidente., todos com mandato ate a 
realização da AGO que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31/12/2021. 4.1) Aprovar a remuneração anual de até R$ 480.000,00 para os membros da Diretoria, cuja 
distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia. 5) Os acionistas aprovaram que a sede da Companhia será em SP/SP, na Rua Tenente Gomes Ribeiro nº 182 - 2º andar - Conjuntos 
21/22 - Cep 04038-040 - Vila Clementino. 6) Foi aprovada pelos acionistas a Politica de Divulgação de Ato e Fato Relevante da Companhia de que trata a Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002 e posteriores 
alterações. Em seguida foi distribuído o respectivo Termo de Adesão que foi assinado por todos os Diretores eleitos e presentes. Nada mais. Visto: José Luis da Silva - OAB/SP 119.848. Jucesp sob NIRE nº 
3530057196-7 em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social da Skalabank Securitizadora S.A. - Denominação, Objetivo Social, Sede e Duração: Artigo 1º - Ska-
labank Securitizadora S.A. (doravante referida como “Companhia “) é uma S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por obje-
tivo especifico a aquisição e securitização de crédito exclusivamente oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedades de créditos, financiamen-
to e investimento e operações de créditos financeiros na forma da resolução numero 2.686 do Banco Central do Brasil e emissão e colocação privada de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos 
creditórios financeiros. §1º - A Companhia não poderá, em hipótese alguma, participar do capital de qualquer sociedade bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros quaisquer. Artigo 3º - A 
Companhia tem sede em SP/SP Rua Tenente Gomes Ribeiro nº 182 - 2º andar - Conjuntos 21/22 - Cep 04038-040 - Vila Clementino, lhe sendo facultada, por deliberação dos Acionistas, abrir outros estabele-
cimentos, tais como: filiais, agencias, sucursais, escritórios ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capital Social e Ações: 
Artigo 5º - O Capital da Sociedade é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado. §1º - A integralização do Ca-
pital social da companhia dar-se-á no presente ato conforme boletim de subscrição Anexo II. Os acionistas se comprometem a integralizar em moeda corrente nacional as ações ordinárias nominativas em até 
180 dias a contar a data do registro do referido Estatuto. §2º - Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §3º - A propriedade das ações será comprovada pela ins-
crição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. §4º - Novas ações de emissão da Companhia poderão adquirir a forma escritural, sendo mantidas em conta deposito, aberta em nome 
de cada acionista em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Da Administração: Artigo 6º - A administração da Companhia compete a Diretoria, que terá as atri-
buições conferidas por Lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. §1º - Todos os membros da Diretoria tomarão posse median-
te assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. §2º - Cabe a Assembleia Geral fixar a remuneração dos administradores da 
Companhia. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então a Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. Ressalvada deliberação em contrario da 
Assembleia Geral, o montante global fixado deverá ser dividido igualmente entre os administradores. Da Diretoria: Artigo 7º - A Diretoria será composta de 2 membros, acionistas ou não, residentes no Pais, 
eleitos pelos acionistas e por estes destituíveis a qualquer tempo, sendo Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente. §1º - O prazo de gestão de cada Diretor será de até 3 anos. Permitida a recondução, sendo 
que no período que ocupar o cargo fará jus a pró-labore mensal a ser definido em assembleia. §2º - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e 
posse da nova Diretoria. §3º - Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, deverá ser convocada Assembleia Geral para nova eleição. §4º - Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-
-se-ão, reciprocamente, por designação da Diretoria. Artigo 8º - Compete a Diretoria a representação ativa e passiva da Companhia e a pratica de todos os atos necessários ou convenientes à administração 
dos negócios sociais, respeitados os limites em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 9º - Compete exclusivamente ao Diretor Presidente. I  - Submeter à aprovação da Assembleia Geral os planos de trabalho e 
orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Companhia, promovendo a sua execução nos termos aprovados; II - coordenar e superintender as atividades da Diretoria, 
convocando e presidindo as suas reuniões; III - formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como, estabelecer os critérios para a execução das liberações da Assembleia Geral; IV - 
Coordenar as atividades das áreas financeiras, tesouraria, controladoria, sistemas de informática e jurídica da sociedade; V - exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia; VI- exercer as demais 
atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral. Artigo 10º - Compete especificamente ao Diretor Vice-Presidente I - Substituir o Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos; II - apoiar o 
Diretor Presidente no relacionamento com órgãos governamentais; III - exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral. Artigo 11º - Compete a Diretoria sempre em conjunto, 
exercer as atribuições que a Lei, a Assembleia Geral, e este Estatuto Social lhe conferirem para a pratica dos atos necessários ao funcionamento regular Companhia, observando o disposto nos demais artigos 
deste Estatuto Social. §1º - A Diretoria sempre em conjunto poderá praticar atos de alienação e aquisição de bens móveis e imóveis. Do Conselho Fiscal: Artigo 12º - A Sociedade terá um Conselho Fiscal de 
funcionamento facultativo e não permanente, composto de 3 membros efetivos e igual de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal, atenderá aos preceitos dos artigos 161 e 165 da 
Lei 6.404/1976. Das Assembleias Gerais: Artigo 13º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses seguintes ao termino do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos 
os assuntos previstos em Lei e, extraordinariamente quando convocada, a fim de discutirem assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente 
exigirem deliberações dos Acionistas, devendo ser convocada: a) por iniciativa do Diretor Presidente, ou pelos Acionistas nos casos previstos em Lei. §1º - Todas as convocações deverão indicar a ordem do 
dia, explicitando ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto. §2º - A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará nos termos do paragrafo 1º do artigo 126 da lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, desde que o respectivo instrumento de procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia com até 24 horas de antecedência do horário para o qual estiver convocada a Assembleia. 
Se o instrumento de representação for apresentado fora do prazo de antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do Presidente da Assembleia. §3º - A Assembleia Geral tem 
poder para decidir todos os negócios relativos ao objetivo da Companhia e tomar todas as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 14º - É necessária a aprovação de acionistas 
que representem no mínimo metade do Capital Social com direito a voto para: a) As matérias listadas no artigo 136 da Lei nº 6.404/76; b) Alterações deste Estatuto Social; c) Emissão de bônus de subscrição, 
a adoção de regime de capital autorizado e de aprovação de planos de opção de compra de ações; d) Emissão de debentures conversíveis ou não em ações; e) Distribuição de dividendos, em cada exercício, em 
valore superior a 25% do lucro liquido ajustado na forma da lei; f) Atribuição de terceiros (inclusive administradores e empregados) de participação nos lucros da Companhia; g) Aumento de Capital por subs-
crição, bem como a redução do capital social, para restituição aos acionistas. Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 15º - O exercício social da Companhia termi-
nara em 31/12 de cada ano, findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais serão apreciadas pela AGO em conjunto com a proposta de desti-
nação do lucro liquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos. §1º - A destinação do lucro liquido do exercício, se dará da seguinte forma: I- 5% será aplicado na constituição de reserva legal, 
observado que não poderá exceder 20% do capital social. II- 25% de pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e III- pagamento de dividendo extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral. §2º - O 
saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. Artigo 16º - Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório 
pela Companhia o montante correspondente a 25% do lucro liquido do exercício ajustado na forma da legislação em vigor. Parágrafo Único: O montante a ser distribuído será aquele já diminuído pela importân-
cia destinada à constituição da reserva legal e da importância destinada à formação da reserva para contingências acrescido do montante eventualmente revertido da reserva para contingência formada em 
exercícios anteriores. Artigo 17º - A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os como dividendo mínimo obrigatório. A qualquer tempo durante o exercício social, a Diretoria poderá 
declarar e pagar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes no ultimo balanço ou balancete levantado pela Companhia. Artigo 18º - Os acordos de acionistas, 
devidamente registrados na sede da Companhia, que estabeleçam cláusulas e condições em caso de alienação de ações de sua emissão, discipline o direito de preferencia na respectiva aquisição o regulem o 
exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Companhia e pela administração. Paragrafo Único - Os direitos, as obrigações e as responsabilidades resultantes de tais acordos de acionistas 
serão validas e oponíveis à terceiros tão logo tenham os mesmos sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela Instituição depositaria das ações e 
consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas de deposito mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositaria das ações. Aos administradores da Companhia, zelarão pela 
observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral ou o Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, não deverá computar o (s) voto (s) proferido (s) por acionista em contrarieda-
de como os termos de tais acordos. Da Liquidação: Artigo 19º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em que competirá à Assembleia 
geral nomear o liquidante, bem como, fixar a remuneração do mesmo. No período de liquidação da Companhia, a Administração continuará em funcionamento. Artigo 20º - Fica eleito o Foro da Comarca de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com renuncias de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o único competente a conhecer ou julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, 
derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos. O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral de Constituição, ficando os Diretores responsabilizados pelo seu arquiva-
mento na Junta Comercial de São Paulo, e demais órgãos competentes. SP, 05/05/2021. Paulo Ney Amaral Guimarães - Presidente da Assembleia Geral de Constituição, Diretor Presidente, Acionista Subscri-
tor; Helena Domingues Neto Silva - Diretor Vice-Presidente. Jucesp sob NIRE nº 3530057196-7 em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lei do Superendividamento: 
como renegociar dívidas?

Três em cada dez brasileiros estão inadimplentes. A média de suas dívidas chega a quase R$ 4 mil, 
segundo dados divulgados pelo Serasa

visando o aprendizado 
de todas as novas regras 
e meios de proporcionar 
acolhimento. A medida 
é uma excelente forma 
de fazer com que as nor-
mas sejam respeitadas e 
prevalecidas. Tudo, com 
total transparência, uma 
das principais mudanças 
que impactam direta-
mente os credores.

Com sua aprovação, os 
bancos estão proibidos 
de ocultar os reais riscos 
da contratação de um 
empréstimo. Todos os 
custos totais envolvendo 
juros, tarifas e encargos 
sobre atrasos, devem ser 
informados – caso con-
trário, tomarão medidas 
ilegais com permissão 
de reivindicação dos 
direitos por parte do 
consumidor. Uma forte 
rigorosidade necessária 
para o objetivo desejado.

Solucionar o enorme 
número de pessoas su-
perendividadas só será 
possível por meio de 
uma reeducação finan-
ceira, assim como a Lei 
também defende. O con-
sumo consciente deve 
ser estimulado, possibi-
litando acesso a recursos 
financeiros de maneira 
mais sustentável. Todos 
devem entender os prós 
e os contras de solicitar 
a concessão de crédito 
e, principalmente, como 
concluir o plano de pa-
gamento sem adquirir 
novas dívidas durante o 
processo.

Em termos gerais, a 
Lei do Superendivida-
mento pode contribuir 
para que os devedores 
consigam se recuperar 
financeiramente, sem no-
vos prejuízos. Para isso, 
é imprescindível focar 
no trabalho de conscien-
tização da população, 
via educação financeira. 
Ainda, com um maior 
conhecimento e preparo 
dos órgãos envolvidos 
nessa concessão, pode-
mos futuramente, colher 
resultados excelentes 
dessa proposta.

(*) É Superintendente do Comercial 
e Marketing na Pontaltech, empresa 

de tecnologia especializada em 
comunicação omnichannel 

(www.pontaltech.com.br).
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forma que ainda tenham 
a mínima renda necessá-
ria existencial para sua 
sobrevivência.

Dentre suas propostas, 
algumas se destacam 
como mais promissoras 
para essa finalidade. 
Como exemplo, está a 
mudança proposta no 
processo de recuperação 
judicial, visando acordos 
mais justos para os con-
sumidores. Será possível 
solicitar uma revisão dos 
contratos com um novo 
plano de pagamento, com 
prazo estendido para cin-

co anos, ao invés de 24 
meses, como era antes. 
Para isso, a lei também 
garantirá que o devedor 
consiga arcar com suas 
dívidas mantendo uma 
renda mínima, de forma 
que não contraia novas 
dívidas durante esse 
processo.

Ainda, para que te-
nham todo o suporte 
necessário, a lei prevê 
que o Banco Central e 
o Procon – instituições 
responsáveis por essa 
concessão – passem por 
um treinamento intenso, 

Maioria dos clientes 
mudaria de banco por 
melhor atendimento
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001374-30.2015.8.26.0286 - Seq. 0
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Itu, Estado de São Paulo, Dr. Fernando França Viana,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao LUIZ ALBERTO SILVA BENEVIDES, CPF 142.224.658-28, que na
Execução de Título Extrajudicial movida por Cooperativa de Crédito e de Investimento de Livre Admissão
Fronteiras do Iguaçu e Sudeste Paulista Sicredi Fronteiras, encontrando-se o executado em lugar incerto
e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, da penhora sobre as quantias bloqueadas pelo
Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer
impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias
deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Itu, aos 14 de julho de 2021.
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