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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)

ILUMATIC S.A. ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA

CNPJ nº 61.276.226/0001-04 - NIRE nº 35.3.0003166-1 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Local e Data: na sede social da Companhia, na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, altura do Km 14,7 da Rodovia Raposo
Tavares, na cidade de São Paulo - SP, dia 20 de abril de 2021, às 16 (dezesseis) horas. Presenças: acionistas representando
a totalidade das ações com direito a voto. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão de todos
os acionistas estarem presentes na assembleia. Publicações: O Relatório da Administração, balanço e demais
demonstrações financeiras e Relatório dos Auditores Independentes Audilink & Cia. Auditores, CRC 2RS003688/O-2 ‘T’
SP, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em
data de 14.04.2021 e Jornal Empresas e Negócios, em data de 14.04.2021.  Mesa: Sr. Edson D’Arrigo - CPF nº
327.757.410-53 – Presidente, em representação da acionista majoritária Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos e Sr.
Marcus Antonio D’Arrigo - CPF nº 178.732.150-91 -  Secretário. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1)
Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o respectivo relatório dos
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2) Deliberar sobre a proposta de distribuição
de dividendos do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020 em valor superior ao dividendo mínimo obrigatório; 3)
Deliberar sobre a destinação resultado do exercício; Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Fixar a remuneração
global mensal dos diretores, válida até a próxima assembleia ordinária da Companhia; 2) Deliberar sobre a participação
dos diretores nos lucros apurados; 3) Outros assuntos de interesse social.  Deliberações Tomadas na Assembleia:
Aprovação unânime e sem reservas da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da
Lei 6.404/1976. Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação das Contas da Administração: Aprovação unânime, sem
reservas, das contas apresentadas pela Administração e do seu Relatório Anual, do Balanço Patrimonial e das demais
Demonstrações Financeiras, as quais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com
base na Lei das Sociedades por Ações, já contemplando as alterações estabelecidas pela Lei 11.638/2007 e Relatório dos
Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020. 2) Aprovação unânime e
sem reservas para que seja realizada a distribuição dos dividendos do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020 em
valor superior ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos da destinação do resultado aprovada no item 3 das deliberações
desta assembleia, com correspondente ajuste no saldo destinado à reserva de investimento. 3) Destinação do Resultado:
Aprovação unânime e sem reservas da destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R$ 16.105.570,00 (dezesseis
milhões cento e cinco mil, quinhentos e sessenta reais), a ser realizada nos seguintes termos: a) R$ 6.898.972,00, (seis
milhões, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e dois reais) são destinados à compensação com a conta
de prejuízos acumulados; b) R$ 460.330,00 (quatrocentos e sessenta mil, trezentos e trinta reais) são destinados para
reserva legal; c) R$ 687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil  reais) são distribuídos aos acionistas a título de juros
sobre o capital próprio, deduzindo-se R$ 103.050,00,00 (cento e três mil e cinquenta reais) referente ao IRFonte de 15%,
restando o valor líquido de R$ 583.950,00 (quinhentos e oitenta e três mil novecentos e cinquenta reais) a serem pagos
aos acionistas até 31 de dezembro de 2021; d) R$ 1.602.617,00 (um milhão, seiscentos e dois mil, seiscentos e dezessete
reais) são distribuídos aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório a serem pagos acionistas até 31 de dezembro
de 2021; e) R$ 2.397.383,00 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil ter, trezentos e oitenta e três reais) são distribuídos
aos acionistas a título de dividendos por conta da majoração de distribuição de dividendos aprovada pela assembleia, a
serem pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2021. Ao todo são distribuídos pela assembleia o total de R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) em dividendos; f) R$ 4.059.268,00 (quatro milhões cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e
oito reais) são destinados para reserva de investimentos. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Remuneração dos
Administradores: Fixada, por unanimidade e sem reservas, a remuneração global mensal dos administradores no valor de
até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) válida até a próxima assembleia ordinária da Companhia. 2) Aprovação unânime e
sem reservas do pagamento da participação estatutária aos diretores no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser
individualizada pelos acionistas que também estipularão a data para o pagamento. Encerramento: Como nada mais
houve a ser tratado, a assembleia foi encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo
assinada por todos os presentes, passando a constar do Livro nº 03, próprio da Companhia, folhas, 14v e 15. Acionistas
Presentes: Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos representada por seu Diretor Presidente Sr. Edson D’Arrigo, AGD
Administração e Participações Ltda, representada por seu Administrador Sr. José Francisco D’Arrigo, Sr. Marcus Antonio
D’Arrigo e Sr. Edson D’Arrigo. São Paulo – SP, 20 de abril de 2021. Edson D’Arrigo, Presidente, Marcus Antonio D’Arrigo,
Secretário. Edson D’Arrigo, Presidente. Marcus Antonio D’Arrigo, Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP - Secretaria de  Desenvolvimento Econômico.  Certifico o Registro sob o número 322.539/21-3 em 06 de julho de
2021. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/07/2021 a 31/07/2021
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A pandemia trouxe con-
sigo o distanciamento 
social e a necessidade 

de novas formas de trabalho. 
Dezessete meses após a 
adoção forçada do trabalho 
remoto pela maioria das 
empresas no país, o retorno 
ao escritório torna-se uma 
realidade cada vez mais 
próxima, e é um tema que 
impacta diretamente na 
retenção e contratação de 
talentos. É o que demonstra 
uma pesquisa da Robert Half, 
que entrevistou 358 pessoas 
entre 29 de junho e 19 de 
julho, considerando traba-
lhadores e desempregados 
que buscam recolocação.

A pesquisa revelou uma 
tendência de opção pelo 
trabalho híbrido na volta 
ao ambiente corporativo, 
decisão tomada com clareza, 
em especial, pelas mulheres. 
Quando perguntadas se 
buscariam uma nova opor-
tunidade, caso a empresa 
onde trabalhem atualmente 
decidisse não oferecer uma 
opção 100% ou parcialmente 
remota, as mulheres se mos-
traram mais determinadas 
a mudar de emprego. Entre 
elas, quatro em cada dez 
(44,1%) informaram que 
optariam por uma nova opor-
tunidade que oferecesse um 
modelo de trabalho remoto. 
Entre os homens, esse per-

O colaborador tem consciência de que está diante de um novo 
modelo de trabalho, disposto a mantê-lo e conciliá-lo com sua 

nova rotina.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Chamamos robôs humanoides 

aqueles cuja aparência lembra uma 
pessoa, com partes semelhantes à 
cabeça, ao tronco e aos membros. A 
Tesla, empresa conhecida por seus 
veículos elétricos, está construindo 
um robô humanoide chamado Tesla 
Bot, como revelou Elon Musk, o 
chefe da empresa. O robô terá como 
características ser amigável, lento e 
fraco, de forma a poder ser alcançado 
e dominado por uma pessoa caso saia 
do controle. 

O Tesla Bot será controlado por 
uma inteligência artificial, não muito 
diferente da tecnologia Autopilot, 
que a empresa usa para seus veícu-
los. Ele será projetado para realizar 
tarefas perigosas e repetitivas para 
humanos e navegar em nosso mundo 
sem ter que receber instruções passo 
a passo. Musk disse que ele deve ser 
capaz de seguir comandos simples, 
como “por favor, pegue aquele pa-
rafuso e prenda-o no carro usando 
aquela chave”. 

Também deve ser capaz de retirar 
compras em lojas e executar outros 

Tesla Bot deve fazer tarefas de risco no 
lugar de humanos.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação Ordinária

Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do regimento
interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de
Desportos para a realização de Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo, convocados para a Reunião
Ordinária, a ser realizada no Salão Nobre do clube”, localizado à Rua Comendador
Nestor Pereira número 33, Canindé, no dia 31 de agosto de 2021, com início às
19:00h, em primeira convocação, com a maioria dos seus membros, ou, em segunda
chamada, meia hora depois, com a presença mínima de 50 (cinquenta) conselheiros.
Será observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e a apreciação da
ata da reunião anterior; 2. Expediente; 3. Apreciação e deliberação do parecer
emitido pela comissão de ética a respeito da denuncia efetuada pelo conselheiro
Ricardo R. Costa em 12/12/2019; 4. Deliberar sobre oficio protocolado pelo
conselheiro Artur Cabreira sobre impedimento dos conselheiros inadimplentes de
votar assuntos de interesse do clube; 5. Tomar conhecimento da vida Administrativa
da Associação; 6. Deliberar sobre pedidos de suplementação de verbas, preços de
títulos patrimoniais e cadeiras cativas; 7. Varias; Seguiremos os protocolos
recomendados pelos órgãos de saúde com distanciamento mínimo de 1,50 m entre
as cadeiras, com medição de temperatura corporal dos conselheiros na entrada,
disponibilização de álcool gel 70%, e a obrigatoriedade do uso de máscaras
individuais de proteção. Será autorizada exclusivamente  a entrada de conselheiros
com mandato em vigor. Atenção : Nos termos estatutários, as ausências dos
conselheiros deverão ser OBRIGATÓRIAMENTE justificadas por escrito,
inclusive por e-mail para conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

José Roberto Cordeiro - Presidente Conselho Deliberativo
Vital Vieira Curto - Vice Presidente Conselho Deliberativo
Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo

Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL -
 UASG 987231

Aviso de REABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 048/2021; Objeto: 
Registro de preços para contratação de exames de Videonasolaringoscopia, - 
Entrega das Propostas: a partir de 25/08/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 08/09/2021 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.

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, após 
não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessi-
dade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir 
da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvi-
das quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: C. DA S. C. 03642336302, 
CNPJ: **.*32.561/0001-**, Contrato: 4500043338; Empresa: F. C. M. 29961107810, CNPJ: **.*80.078/0001-**, Con-
trato: 4500032968; Empresa: R. P. C. 34609551802, CNPJ: **.*19.559/0001-**, Contrato: 4500031812; Empresa: 
M DOS S C. E. E C., CNPJ: **.*53.654/0001-**, Contrato: 4500037628; Empresa: A. J. H. C. 17430683878, CNPJ: 
**.*82.712/0001-**, Contrato: 4500028250; Empresa: A. L. V V. - ME, CNPJ: **.*55.463/0001-**, Contrato: 4500011747; 
Empresa: A. C. M. DE M., CNPJ: **.*73.078/0001-**, Contrato: 4500022316; Empresa: A. R. DA S. 16586289858, 
CNPJ: **.*36.196/0001-**, Contrato: 4500023365; Empresa: E. C. DA S. 29462529817, CNPJ: **.*58.411/0001-**, 
Contrato: 4500041064, Empresa: S. A. DA S. 28707300808, CNPJ: **.*59.136/0001-**, Contrato: 4500042427.

Colaboradores podem trocar de 
emprego para manter o trabalho remoto
A pesquisa revelou uma tendência de opção pelo trabalho híbrido na volta ao ambiente corporativo, 
decisão tomada com clareza, em especial, pelas mulheres

tados, mais da metade das 
empresas (58,1%) ainda não 
definiu como será o modelo 
de trabalho após a pande-
mia. Entre aquelas que já 
anunciaram a decisão, no 
entanto, o modelo híbrido 
é o mais adotado (65,4%). 

Entre as empresas que 
optaram pelo modelo hí-
brido, 46% definiram um 
esquema mais rígido de 
comparecimento, em que 
os funcionários trabalham 
alguns dias no escritório 
e outros em casa. Apenas 
19,4% oferecem um modelo 
totalmente flexível, no qual o 
colaborador opta pelo traba-
lho remoto ou no escritório, 
sem dias definidos. Também 
é alto o índice de retorno 
total ao escritório, indicado 
por 21,4% dos participantes. 

“Fica clara, ao longo da 
pesquisa, a necessidade de 
diálogo entre empregadores 
e colaboradores para definir 
como criar a melhor expe-
riência de trabalho daqui 
para frente. Cada pessoa se 
relaciona com o trabalho re-
moto de uma maneira muito 
particular, e a melhor forma 
de lidar com essas peculiari-
dades é por meio do diálogo 
aberto e da inclusão do co-
laborador nessa decisão de 
retorno”, conclui Mantovani. 
Fonte e outras informações: 
(www.roberthalf.com.br).
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centual é de 31,4%. 
De modo geral, quando 

perguntados sobre como 
gostariam que fosse o mode-
lo de trabalho adotado pela 
empresa após a pandemia, 
63,8% dos entrevistados 
declararam que, ao longo 
da semana, gostariam de 
trabalhar mais vezes em 
casa que no escritório. Já 
16,7% preferem inverter a 
frequência, e trabalhar mais 
vezes no escritório que em 
domicílio. 

“Antes da pandemia, a 
percepção geral dos colabo-
radores era de que o home 
office era um benefício ofe-
recido pelas empresas, um 
diferencial de contratação. O 
que a pesquisa nos mostrou 

é que, hoje, o colaborador 
tem consciência de que está 
diante de um novo mode-
lo de trabalho, disposto a 
mantê-lo e conciliá-lo com 
sua nova rotina”, afirma 
Fernando Mantovani, dire-
tor-geral da Robert Half para 
a América do Sul, ao destacar 
que 76,5% dos profissionais, 
após vivenciar o trabalho 
remoto por mais de um ano, 
passaram a considerá-lo 
como um novo modo de 
trabalho. 

A pesquisa ainda demons-
tra que as empresas estão 
atentas ao desejo dos cola-
boradores, embora muitas 
ainda não tenham um plano 
de retorno totalmente defi-
nido. Segundo os entrevis-

A nova atualização 
do aplicativo bene-
ficia  aposentados e 

pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) que recebem via 
Caixa que poderão, a partir 
de agora, consultar infor-
mações sobre a parcela do 
seu benefício,prova de vida 
pelo aplicativo Caixa Traba-
lhador, além de informações 
a respeito do calendário 
de pagamentos e dúvidas 
frequentes. Estima-se que 
o novo serviço beneficiará 
cerca de 6,1 milhões de 
pessoas.

Para ter acesso ao aplicati-
vo,basta o beneficiário fazer 
o download gratuito através 
das lojas de aplicativos do 
seu respectivo celular com 
o nome Caixa Trabalhador. 
Tais serviços também po-
dem ser acessados por meio 
da central de atendimento 
telefônico no número 0800 
726 0207, opção 7.

Para se cadastrar no Cai-
xa Trabalhador, o usuário 
deverá informar CPF, nome, 
data de nascimento e e-mail.

No app, o beneficiário do 
INSS tem acesso às seguin-
tes opções:
	 •	benefício	 (número	 do	

benefício; quantidade 
de parcelas; dados da 
conta bancária para 
crédito);

	 •	parcelas	 (se	 a	 parcela	
está disponível, paga, 
bloqueada, devolvida ao 
INSS ou não localizada, 
valor, competência, va-
lidade, canal e data de 
pagamento);

	 •	prova	de	vida	(data	da	
última prova de vida 
realizada);

	 •	calendário	de	pagamentos
	 •	perguntas	frequentes

Basta o beneficiário re-
alizar corretamente o seu 
cadastro para ter as infor-
mações que necessita no seu 
celular. É a informatização 
a serviço do contribuinte.

Eduardo Moisés

Caixa atualiza o App 
Caixa Trabalhador 

com novidades para 
beneficiários do INSS

Tesla anuncia robô humanoide
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o atrasos não sejam uma surpresa em 
projetos ambiciosos como esse. 

Anúncios desse tipo fazem-nos lem-
brar de Isaac Asimov, o genial escritor 
de ficção científica que em seu livro 
“Eu, Robô “, enunciou as Três Leis da 
Robótica, criadas como condição para 
a coexistência dos robôs com os seres 
humanos, prevenindo qualquer perigo 
que a inteligência artificial possa trazer 
à humanidade. São elas: 

1ª Lei: Um robô não pode ferir um 
ser humano ou, por inação, permitir 
que um ser humano sofra algum mal. 
2ª Lei: Um robô deve obedecer às 
ordens que lhe sejam dadas por seres 
humanos, exceto nos casos em que 
tais ordens entrem em conflito com 
a Primeira Lei. 
3ª Lei: Um robô deve proteger sua 
própria existência desde que tal 
proteção não entre em conflito com 
a Primeira ou Segunda Leis. 

Se o Tesla Bot for desenvolvido 
dentro do espírito dessas leis, será 
muito bem-vindo. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

trabalhos braçais. Musk apresentou 
uma imagem do robô durante um 
evento da Tesla. Ele terá cerca de 
1,75 m. de altura e pesará 56 quilos, 
graças ao uso de materiais leves em 
sua construção. Seu rosto será uma 
tela que poderá ser usada para exibir 
informações. 

A máquina será capaz de se mover 
com uma velocidade de 8 km/h e terá 
capacidade de carregar cargas de até 
20 quilos. Musk disse que a empresa 
planeja ter um protótipo do Tesla 
Bot pronto no próximo ano, embora 
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