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Aquila Participações S.A.
CNPJ nº 21.223.099/0001-60 - NIRE nº 33.3.0031383-4

Constituição por Transferência de UF
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/11/2016.

Aos 03/11/2016, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: José Vicente Maraucci Vassimon, e secretário: Douglas Lima de 
Carvalho. Deliberações Unânimes: (i) Foi deliberada a transferência da sede social da: Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 2500, bloco 
06 apartamento 2502 - RJ - Barra da Tijuca - CEP: 22631-051, para: Avenida Paulista, 807, Conjunto 2315, 23º andar, Bela Vista, SP/SP, 
CEP: 01310-300. (ii) Aprovada a renúncia da atual Diretoria, neste ato são eleitos, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. José Vicente 
Maraucci Vassimon, identidade nº 4731574, SSP-SP, CPF nº 000.461.238-81, e para o Cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. Douglas 
Lima de Carvalho, identidade nº 21.522.066-6 DETRAN/RJ, CPF nº 113.355.737-63; os Diretores ora eleitos tomam posse de seus 
cargos, neste ato, assinando ao final desta Ata. (iii) A remuneração global mensal para cada Diretor da Companhia ficou estabelecida 
em até R$ 1.000,00. Nada mais. JUCERJA sob nº 2976646 em 24/11/2016. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral. Jucesp sob NIRE 
nº 3530049981-6 em 04/01/2017. Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1030742-13.2018.8.26.0114. O Dr. Eduardo Bigolin, Juiz de 
Direito da 3ªVC do Foro de Campinas S/P. Faz Saber a Ednei Antonio Cruz CPF Nº 248.683.198-33 
que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.780,64, referente à faturas vencidas e não pagas. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
quantia especificada na inicial devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Campinas, 12 de julho de 2021.  
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000554-57.2020.8.26.0602. O Dr. Mario Gaiara Neto, Juiz 
de Direito da 3ªVC do Foro de Sorocaba S/P. Faz Saber a Tri Pack Filmes Beneficiamento de 
Plásticos Ltda, na pessoa de Francisco Roberto Vilela CNPJ Nº 06.039.533/0001-63 que lhes foi 
proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando 
o recebimento da quantia de R$ 13.790,77. Referente as faturas Vencidas e não quitadas, devida 
mente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra 
o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Sorocaba, 21 de Julho de 2021 

 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021484-11.2018.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Bauru, Estado de SP, Dr(a). José Renato da Silva Ribeiro, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdir Transportes Jose Nascimento - ME, CNPJ 07.406.469/0001-74, com 
endereço à Rua Alziro Zarur, 2-20, Núcleo Residencial Presidente Geisel, CEP 17033-370, Bauru - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.566,30 referente as faturas 
vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 06/08/2021  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1005530-98.2019.8.26.0099 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Bragança Paulista, Estado de SP, Dr(a). Frederico Lopes Azevedo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdomiro da Cruz, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 016.069. 
438-80, com endereço à Rua Felipe Saad Zalaf, 207, Jardim Residencial Granja Machado, CEP 
13485-200, Limeira - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro 
de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: Que lhes foi proposta ação de 
Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 10.581,37 Referente as faturas vencidas e não pagas. devidamente 
atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Bragança Paulista, aos 28 de julho de 2021 

Faresa Fazendas Reunidas S/A
CNPJ nº 02.151.090/0001-47 - NIRE 3530009688-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. acionistas de Faresa Fazendas Reunidas S/A para reunirem-se em A.G.E., que se realizará
no dia 31/08/2021, às 11hs, na sede social na Alameda Santos, 1293, 7À andar, conjunto 72/74, sala 04, em
São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) aprovação dos termos
e condições do Protocolo de Intenções e Justificativa de Cisão, celebrado em 09 de fevereiro de 2021, entre as
administrações da Companhia e da Empreendimentos Litorâneos S/A („Protocolo‰); b) aprovação do Laudo
de Avaliação; c) a cisão parcial da Empreendimentos Litorâneos S/A NIRE 3530002696-9 com versão da
parcela cindida para esta companhia e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. George de Paula Ribeiro e
Izabel de Toledo Piza Alves da Motta - Diretores.                                                                         (21, 24 e 25)

 
Edital de Citação Processo Nº 1016561-15.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ªVC, 
do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. Edital de 
Citação Prazo 20 dias. Proc. 1016561-15.2019.8.26.0100. A Drª. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de 
Direito da 39ºVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Eduardo Takashi Tikasawa, brasileiro, 
casado, empresário, RG Nº 24.106.315-2 , CPF/MF Nº 163.083.218-93, que Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.218,80, referente às da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra BQ, do Loteamento STA.Cristina – 
Gleba VII – (atualmente denominado Riviera de Sta.Cristina XIII – Setor Marina). Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  04/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013249-82.2018.8.26.0003 A MM. Juíza de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dra. Michelle Fabiola Dittert 
Pupulim, na forma da Lei, etc. Faz Saber a cônjuge Maria Regina de Queiroz Cortizo, qualificação 
ignorada, e Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-44, e terceiros interessados que, por 
este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, move em face de Jaime Luis Perez Cortizo. 
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, do 
Executado e do Cônjuge quanto à avaliação e à penhora que recaiu sobre o lote 16 da quadra CH 
do empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba IV, objeto da matrícula Nº 32.531 do Cartório 
de Registro e Anexos da Comarca de Avaré/SP, do(s) qual(is) foi(ram)nomeado(a)(s) depositário 
(a)(s), Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-44. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
consequências do descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o decurso do prazo do presente edital, para que o executado e o cônjuge, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 06/07/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003910-55.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Seyu Teruya, RG Nº 3.473.507 e CPF Nº 645. 397. 178-04, seu 
cônjuge Florinda Maria Rodrigues Teruya, RG Nº 6.371.483 e CPF Nº 134.231.258-96 e terceiros 
interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-
se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, move em face de Seyu Teruya. Encontrando-se o Executado e seu cônjuge em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a intimação por edital quanto à penhora que recaiu sobre o lote 02 da 
quadra OK do empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba VII, objeto da matrícula Nº 42.654 
do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Paranapanema/SP do qual foi nomeado 
depositário, Seyu Teruya, CPF Nº 645.397.178-04. O depositário não pode abrir mão do bem depo 
sitado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após o prazo deste edital, para 
que o executado e seu cônjuge, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos 
autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001148-10.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a)Paulo Guilherme Amaral Toledo 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cristina André Mendes RNE Nº V615442-HE, CPF Nº 233.744. 
728-69, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 20.171,07. Devida 
mente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, 
Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, embargue a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 23/06/2021.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 053/2021; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de insumos a serem utilizados em reparos, 
sinalizações e manutenção das vias urbanas - Entrega das Propostas: a partir 
de 23/08/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Data de Abertura das Propostas: 03/09/2021 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;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 055/2021; Objeto: 
aquisição de tubo de concreto de seção circular para coleta de águas pluviais, na 
gleba “Y”, do sistema de lazer do Jardim Paulista, destinada a abertura de via pública, 
conforme consta na lei nº 4.494/2020 - Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das 
Propostas: 03/09/2021 às 14h00 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;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 056/2021; Objeto: 
Registro de Preços para contratações de serviços de locação de máquinas pesadas 
e caminhões com respectivos operadores e motoristas - Entrega das Propostas: a 
partir de 23/08/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Data de Abertura das Propostas: 02/09/2021 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;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras
*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/07/2021 a 31/07/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Jefferson Schiavon (*) 

Globalmente, as vendas 
de veículos elétricos cres-
ceram 140% no primeiro 
trimestre. De acordo com 
a Agência Internacional 
de Energia (IEA), foram 
1,1 milhão de unidades 
vendidas. O Brasil também 
teve aumento na eletrifi-
cação da frota em 2021: 
este ano tivemos o melhor 
quadrimestre da história no 
nosso mercado, com 7.290 
veículos vendidos – o que 
representa um aumento de 
29,4% comparado ao ano 
passado. 

Sabemos que a frota de 
carros elétricos ainda é 
pequena no Brasil, porém, 
os dados mostram que 
as vendas não param de 
crescer. Eles têm evoluído 
constantemente e trazem 
uma série de benefícios, 
como não emitir gases po-
luentes e ter um consumo 
de energia eficiente. Muitos 
países já adotaram metas 
agressivas de conversão de 
sua frota para veículos elé-
tricos e, embora no Brasil 
ainda não haja uma meta 
definida, o apelo de susten-
tabilidade tem promovido 
um aumento das vendas. 

Prova disso é que tem 
sido cada vez mais comum 
encontrar em shoppings 
e outros tipos de estabe-
lecimentos vagas que são 
exclusivas para recarga de 
veículos elétricos e híbri-
dos. Isso deixa claro que, 
se até pouco tempo atrás o 
tema era apenas uma ten-
dência, agora ele já começa 
a se tornar uma realidade 
– e que ainda colabora com 
o meio ambiente, a partir 
de tecnologias limpas e 
sustentáveis. 

O plástico de engenharia 

tornou-se um grande aliado 
nessa revolução dos elé-
tricos, pois esses modelos 
precisam ser cada vez mais 
leves, buscando a máxima 
eficiência energética. Além 
disso, o plástico de enge-
nharia oferece versatilida-
de de design, simplicidade 
na manufatura, rapidez 
no desenvolvimento e 
menor impacto ambiental 
na produção de cada com-
ponente. 

Como uma das principais 
fornecedoras de plásticos 
de engenharia, a BASF 
possui um extenso portfólio 
para aplicação automotiva 
que são utilizados, por 
exemplo, na produção de 
sensores, conectores, siste-
mas de iluminação, painéis, 
carroceria, assentos, entre 
outros.  A expertise da em-
presa, em cocriação com os 
clientes, viabiliza iniciativas 
inovadoras e dedicadas na 
busca de novas aplicações, 
que são facilitadas através 
de programas de simulação 
próprios, acelerando o pro-
cesso de desenvolvimento e 
reduzindo custos do proje-
to, além promover menores 
impactos ambientais.

Sabemos que os veículos 
elétricos representam um 
grande avanço em termos 
de tecnologia e que ainda 
têm pela frente um campo 
amplo para desenvolvimen-
to de inovações, que ajuda-
rão a transformar a mobili-
dade para um futuro mais 
sustentável e econômico. 
Novos desafios à frente!  E 
a sua empresa, como tem se 
preparado para um futuro 
com produtos e serviços 
cada vez mais versáteis, 
econômicos e sustentáveis? 

(*) - É diretor de soluções para 
transportes do negócio de Materiais 

de Performance da BASF.

O plástico de engenharia tornou-se um grande aliado nessa 
revolução dos elétricos.

Esse cenário vem se 
tornando cada vez 
mais comum na nossa 

rotina. Segundo o Kantar 
Ibope Media, o comércio 
eletrônico adentrou em 2,3 
milhões de novos lares so-
mente no segundo semestre 
de 2020. 9,4% desse total vem 
do e-commerce, sendo que 
5% foram vendas realizadas 
pelo WhatsApp. 

Mas com toda essa deman-
da, as empresas devem estar 
preparadas para colocar suas 
operações, integral ou par-
cialmente, onde o público 
está, ou seja, nos canais prefe-
ridos por cada um. Pensando 
nisso, a Mundiale, empresa 
especializada em conversa-
tional commerce, elaborou 
um guia com seis lições im-
portantes para saber antes 
de implantar um chatbot nas 
empresas. Confira: 
 1) Tenha clareza dos 

seus objetivos com 
o chatbot - É possível 
explorar o uso de cha-
tbots de várias maneiras 
dentro do seu negócio. 
As possibilidades de in-
terações entre marcas e 
clientes promovidas pe-
los robôs podem apoiar 
sua empresa desde a 
otimização do atendi-
mento até na redução 
de custos operacionais. 

É possível explorar o uso de chatbots de várias maneiras dentro 
do seu negócio.

Reflexões para fazer antes de 
implantar um chatbot na sua empresa
Pegar seu celular, entrar em um aplicativo, mandar uma mensagem para sua loja favorita, ser atendido 
por um robô, escolher o que deseja e finalizar sua compra

a necessidade de um 
chatbot é real, é hora 
de escolher o parceiro 
ideal para o negócio. 
No mercado há várias 
empresas que oferecem 
apenas a ferramenta. 

  Mas, para que se alcance 
um nível de atendi-
mento que realmente 
resolva as questões 
dos clientes e gere 
experiências incríveis, 
é extremamente im-
portante escolher um 
parceiro de negócio re-
almente preparado para 
estruturar uma jornada 
do início ao fim, tendo 
ciência de todos os seus 
processos, entenda seu 
mercado e tenha exper-
tise no trabalho. 

 5) Integração e equipes 
- O sistema implantado 
na empresa pode pre-
cisar estar integrado a 
algum outro programa 
interno ou necessitar de 
uma equipe que acom-
panhe esse processo. 
Vale checar todos os 
pontos que envolvam 
uma nova funcionali-
dade, para não ter sur-
presas desagradáveis 
com custos extras, por 
exemplo. - Fonte e mais 
informações: (www.
mundiale.com.br).
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 2) Escolha o tipo de 
bot certo para sua 
empresa - A imple-
mentação de chatbots 
é um caminho natural 
para quem quer rapidez 
e previsão no relaciona-
mento com o cliente. 
Mas, antes, é preciso 
entender quais os tipos 
de robôs existem e os 
papeis que eles podem 
desempenhar dentro 
de sua empresa. O 
apoio de um parceiro 
especializado vai ajudá
-lo a definir se os seus 
processos precisam 
de apoio dos robôs no 
atendimento ao cliente, 
na geração de leads, 
vendas ou performance 

nas redes sociais, por 
exemplo. 

 3) Inteligência Artifi-
cial para solucionar 
problemas - A entrada 
da IA no desenvol-
vimento do chatbot 
vai tornar a solução 
mais prática, pois ela 
irá aprender com o 
atendimento humano 
como resolver soluções, 
gerando mais praticida-
de e dinamismo para a 
experiência do aten-
dimento, otimizando 
processos e podendo 
até ajudar na fidelização 
do cliente. 

 4) Escolha o parceiro 
certo para seu negó-
cio - Entendendo que 

Carros elétricos e o uso 
de plásticos nessa cadeia
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