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capital próprio no montante de R$ 11.692, R$ 55,85 por ação ordinária, em reais por ação, correspondendo ao valor 
líquido do imposto de renda de R$ 9.938, R$ 47,47 por ação ordinária, em reais por ação, atribuídos ao dividendos 
mínimos obrigatórios sobre o lucro líquido do exercício de 2020 e dividendos no montante de R$ 1.755 ambos pagos 
no dia 28 de maio de 2021. c) Reserva Legal: De acordo com a legislação societária brasileira, foram destinados 
5% do lucro líquido do semestre para constituição da reserva legal, até que a mesma atinja a 20% do capital. Esta 
reserva tem como finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compen-
sar prejuízos ou aumentar o capital. d) Reserva Estatutária: O saldo remanescente do lucro líquido do semestre 
foi destinado para a reserva para reforço de capital de giro, com a finalidade de garantir os meios financeiros para a 
operação do Banco PSA, limitada a 100% do capital social, podendo ser utilizada para futuros aumentos de capital.
17. PARTES RELACIONADAS: a) Remuneração de Pessoal-Chave da Administração: A Ata de Assembléia 
Geral Ordinária, de 30 de abril de 2021, fixou para o exercício social de 2021, a remuneração anual e global dos ad-
ministradores de até R$ 4.690 (2020 - R$ 4.190). A remuneração total do pessoal chave da Administração paga no 
semestre findo em 30 de junho de 2021, foi de R$ 2.743 (30/06/2020 – R$ 2.093). b) Benefícios de Curto Prazo: 
Salários e Honorários da Administração 01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Remuneração Fixa 1.600 1.360
Remuneração Variável 1.143 733
Total 2.743 2.093
Adicionalmente, no 1º semestre de 2021, foram recolhidos encargos sobre a remuneração da Administração no 
montante de R$ 805 (30/06/2020 - R$ 677). c) Operações de Crédito: O Banco PSA poderá efetuar transações 
com partes relacionadas, alinhadas com a legislação vigente no que tange aos artigos 6º e 7º da Resolução CMN nº 
4.693/18 e o artigo 34 da “Lei das Sociedades Anônimas”, sendo consideradas partes relacionadas: (i) seus contro-
ladores, pessoas naturais ou jurídicas, nos termos do art. 116 da Lei das Sociedades Anônimas; (ii) seus diretores 
e membros de órgãos estatutários ou contratuais; (iii) em relação às pessoas mencionadas nos incisos (i) e (ii), seu 
cônjuge, companheiro e parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau; (iv) pessoas naturais com participa-
ção societária qualificada em seu capital; (v) pessoas jurídicas com participação societária qualificada em seu capi-
tal; (vi) pessoas jurídicas que possuam diretor ou membro do Conselho de Administração em comum com o Banco 
PSA. d) Participação acionária: O Banco PSA é uma joint-venture, cujo capital pertence 50% ao Banque PSA 
Finance (empresa do Grupo Peugeot Citröen) e 50,00% da Aymoré CFI. e) Transações com Partes Relacionadas: 
As operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso normal dos negócios e 
em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e não envolvem riscos maiores que os 
normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens. As principais transações e saldos são conforme segue:

 Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
   01/01 a  01/01 a
 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2020
Disponibilidades 4.726 179 - -
Banco Santander (6) 4.726 179 - -
Valores a Receber de Sociedades Ligadas  (nota 9) 226 525 974 858
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (3) 64 383 - -
PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda (1) 162 142 974 858
Depósitos Interfinanceiros (nota 12) (913.209) (1.012.276) (24.897) (34.413)
Banco Santander (6) (913.209) (1.012.276) (24.897) (34.413)
Depósitos à Prazo (nota 12) (26.589) (29.748) (326) (881)
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (5) (26.589) (29.748) (326) (881)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar (15.000) (11.692) - -
Banco Santander (6) (7.500) (5.846) - -
Banque PSA Finance  (2) (7.500) (5.846) 
Valores a Pagar à Sociedades Ligadas (nota 14) (17.808) (2.617) 66 12
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (3) (17.808) (2.617) 66 12
Resultados de Exercícios Futuros (4.473) (6.130) 4.004 11.375
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda (4) (4.473) (6.130) 4.004 11.375
(1) Referem-se a despesas administrativas - convênio operacional.
(2) Controlador direto da Instituição.
(3) Valores a receber da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de juros.
(4) Valores recebidos da PCBA (montadora), referente a equalização de taxas de juros, para reconhecimento 
de Receita Diferida
(5) Captação de Recursos junto a  PCBA  (montadora), para Garantias das operações de atacado.
(6) Controlador indireto da Instituição.
18.  OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 3.331 3.120
Serviços de Processamento de Dados 4.977 3.649
Propaganda e Publicidade 1.085 1.941
Sucumbências 362 1.254
Serviços do Sistema Financeiro 897 1.308
Transportes e Viagens 222 357
Outras 1.191 1.774
Total 12.065 13.403

19. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS:  01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Despesas com Comissões Comerciais e de Agenciamento 4.550 3.935
Rateio de despesas - Peugeot Citroen Brasil Automóveis (Nota 17.e) 66 (12)
Outras 132 86
Total 4.748 4.009
20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:  01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 21.285 20.096
Participações no Lucro (66) (793)
Resultado antes dos Impostos 21.219 19.303
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social 
às Alíquotas de 25% e 20%, Respectivamente (1) (9.548) (8.686)
Demais Ajustes 98 (2.991)
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente (9.450) (11.677)
(1) Inclui ajuste relacionado à majoração da aliquota da CSLL para o crédito tributário diferido (nota 3.I).
21. OUTRAS INFORMAÇÕES: a) Conglomerado Financeiro: Em consonância à Resolução do CMN 
3.198/2004, o Banco PSA Brasil aderiu ao comitê de auditoria único, por intermédio da instituição líder, Ban-
co Santander. As instituições integrantes do Conglomerado Financeiro Santander optaram pela constituição 
de estrutura única de gerenciamento de risco de crédito, que opera de acordo com a regulamentação do BA-
CEN e as boas práticas internacionais, visando proteger o capital e garantir a rentabilidade dos negócios. O 
resumo do relatório do comitê de auditoria e o resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco 
de crédito foram divulgados e publicados em conjunto com as demonstrações financeiras do Banco Santan-
der, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri. b) Resultados Recorrentes/Não Recorren-
tes: Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 não houve resultados não recorrentes. c) Efeitos 
da pandemia – COVID 19: A Administração monitora os efeitos da pandemia do COVID-19 que afetam suas 
operações e que possam afetar adversamente seus resultados.  A Companhia mantém suas atividades operacio-
nais, observando os protocolos do Ministério da Saúde e das demais Autoridades. Até a data desta divulgação, 
a Companhia não identificou impactos significativos em suas operações. Os impactos futuros relacionados à 
pandemia, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua duração e severidade e que, portanto, não 
podem ser mensurados com precisão neste momento, continuarão a ser acompanhados pela Administração. 
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Aos Administradores e Acionistas Banco PSA Finance Brasil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“Institui-
ção”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco PSA Finance Brasil S.A. 
em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse Relatório está, de forma relevante, in-
consistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 

concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Insti-
tuição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.• 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de agosto de 2021

 PricewaterhouseCoopers Paulo Rodrigo Pecht
 Auditores Independentes Contador
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Amplifon South America Holding Ltda.
C.N.P.J. nÀ 20.317.025/0001-20 - NIRE 3522843775-9

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 07 de julho de 2021.
Data, Horário e Local: Aos 07/07/2021, às 11 hs, na sede social. Presença: Totalidade do capital social, a saber:
(i) Amplifon S.P.A., CNPJ 20.162.545/0001-01, presente por sua procuradora, Sra. Tatiana Oddone Corrêa Costantini;
(ii) Amplifon Nederland B.V., CNPJ 20.162.547/0001-09, presente por sua procuradora, Tatiana Oddone Correa
Costantini. Mesa: Presidente: Tatiana Oddone Correa Costantini; Secretária: Tatiana Oddone Correa Costantini.
Ordem do Dia: Exame, discussão e votação dos seguintes assuntos: a) Redução de Capital Social por ter se tornado
excessivo em relação ao objeto da sociedade. Redução do Capital Social por se apresentar excessivo em relação
ao objeto social da sociedade: Consoante à cláusula 4… do contrato social, os sócios resolvem reduzir o capital social no
valor de R$ 829.521,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capi-
tal social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de
R$ 940.966,00, passará a ser de R$ 111.445,00. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do
Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas ao sócio Amplifon
S.P.A.. Deliberação: Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição - Aprovado a redução de capital
conforme a pauta da ordem do dia. Encerramento: Formalidades Legais. São Paulo, 07/07/2021. Mesa: Tatiana Oddone
Correa Costantini - Presidente e secretária. Sócios: Amplifon S.P.A. e Amplifon Nederland B.V. Presentes por sua procu-
radora Tatiana Oddone Correa Costantini. Está ata será registrada em seu inteiro teor junto a JUCESP após o legal exigido.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVROS DIÁRIO
CASA DA PRECE CHICO XAVIER, inscrita no CNPJ sob o nº 15.520.250/
0001-20, com sede na Rua Capitão Macedo, 438 - Vila Clementino - São
Paulo, informa, para os devidos fins, o extravio do Livro Diário nº 01 refe-
rente ao exercício de 2015. São Paulo, 27 de agosto de 2021

Renato Soffiatti Mesquita de Oliveira - Presidente

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.
CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06 - NIRE nº 35300009720

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos dezenove dias do mês de abril de 2021, às 8 horas e 30 minutos, na 
sede social do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 
101, Parte, Bloco 01, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de edi-
tais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), 
por estar presente o único acionista da Companhia, Banco BMG S.A. (“Banco BMG”). 3. Publicações: Em conformi-
dade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Au-
ditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no Diá-
rio Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 31 de março de 2021, nas páginas 67 a 69, e no jornal Empresas e Ne-
gócios, em edição de 31 de março de 2021, na página 13 e 14. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco An-
tonio Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos 
administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) da destinação dos resultados 
apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) da fi xação da remuneração anual 
e global dos administradores da Companhia; (iv) da eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias como membro da Direto-
ria da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022; 
e, (v) ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberações: O acionista presente apreciou as ma-
térias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integral-
mente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Au-
ditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.2. Consignar que a 
Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 17.183.496,65 (de-
zessete milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), o qual terá 
a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 859.174,83 (oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e quatro 
reais e oitenta e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido, será destinado à con-
ta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 
4.081.080,45 (quatro milhões, oitenta e um mil, oitenta reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 25% (vin-
te e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título de 
dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no artigo 34, II do Estatuto Social da 
Companhia; e (iii) o montante remanescente de R$ 12.243.241,36 (doze milhões, duzentos e quarenta e três mil, du-
zentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) será destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos do arti-
go 34, III do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia 
ao recebimento de remuneração no exercício social de 2021. 6.4. Aprovar a eleição da Sra. Ana Karina Bortoni 
Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 605.649.701.15, com endereço comer-
cial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, para o cargo de Diretora sem Designação Específi ca da Companhia, com 
prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 6.4.1. A Diretora eleita, 
acima qualifi cada, declarara que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, em vir-
tude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecula-
to, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, con-
tra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declarara, ainda, que preenche as condições constantes do ar-
tigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, edi-
tada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. 6.4.2. A efi cácia da delibe-
ração aprovada no item acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil e a Di-
retora tomará posse em seu cargo somente após tal homologação. 6.5. Ratifi car a composição da Diretoria, a saber: (i) 
Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da car-
teira de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, na qualidade de Diretor sem 
designação específi ca; (ii) Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domi-
ciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade RG nº 20775312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 
275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca; (iii) Flavio Pentagna Guimarães Neto, bra-
sileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identida-
de RG nº MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem Designa-
ção Específi ca, e, (iv) Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em Química, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade (RG) nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no 
CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, sujeita à homologação pelo Banco Central, na qualidade de Diretora Sem Designa-
ção Específi ca, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, 
Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 
141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
de 2022. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente 
ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - 
Presidente; e Eduardo Mazon - Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e 
Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Eduardo 
Mazon - Secretário. JUCESP nº 394.393/21-1 em 18.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Alteração de nome: IRAN IVINSON BEZERRA DA SILVA, nascido aos 17/08/2003, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filiação Ivanildo Jose 
da Silva e Rosana Rufino Bezerra, alterou seu nome para: YARA LARISSA BEZERRA 
DA SILVA, de acordo com o Provimento 73/2018 do CNJ e Provimento 01/2021 CGJ.

Alteração de nome: MARIA MADALENA VAZ, nascida aos 14/07/1968, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filiação Joaquim Fidelis Vaz e 
Bernardina Franco Vaz, alterou seu nome para: MARIA MADALENA FRANCO VAZ, de 
acordo com o Provimento 82/2018, artigo 2º do CNJ e Provimento 01/2021 CGJ.

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1007867-23.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira Biolca 
ti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andrea Lucia Faria de Almeida RG Nº 8.130.030-MG, CPF 
Nº028.644.096-23,que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 7.346,42 
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, 
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, 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.  SP . 11/08/2021. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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A solução simplifica 
completamente o ro-
teamento e o geren-

ciamento de rede, melhora a 
segurança, ajuda as equipes 
de TI a reduzir custos e 
oferece um caminho mais 
simples para a nuvem hí-
brida, o nirvana para muitas 
empresas. Mas, a SD-WAN 
é apenas parte do quebra-
cabeça da colaboração. 

Isso porque, embora te-
nha roteamento inteligente 
por conta própria, não é 
suficiente para resolver 
outros obstáculos que nor-
malmente ocorrem quando 
as aplicações são entre-
gues remotamente, como 
um serviço, especialmente 
agora, que os usuários estão 
se conectando de casa, a 
grandes distâncias e em uma 
infinidade de tipos de rede, 
tanto underlay quanto over-
lay. A distância física entre 
os usuários e os aplicativos 
está aumentando à medida 
que mais pessoas trabalham 
em casa ou de modo remoto. 

Muitas empresas conti-
nuam fazendo backhaul 
por meio de data centers 
regionais, o que significa 
que as equipes de TI estão 

O Analyst IDC estima que existam 20 mil conexões diferentes de 
usuários para as aplicações gerenciadas pelos departamentos de TI.

A SD-WAN não consegue melhorar 
o desempenho de aplicações?

A SD-WAN é uma tecnologia incrível, que aprimora a conectividade e permite que as organizações 
adotem uma economia de nuvem mais eficiente
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VA de Flexible SD-WAN - apri-
morado pela otimização 
de WAN, com a tecnologia 
de aceleração de aplicação 
da Riverbed, no produto 
chamado Enterprise Appli-
cation Management (EAM), 
que é baseado na tecnologia 
Riverbed Steelhead.

Você pode aumentar a 
produtividade da força de 
trabalho, despertar inova-
ção e novas maneiras de 
trabalhar, e fortalecer o 
crescimento e a vantagem 
competitiva - tudo com o 
mesmo desempenho previ-
sível dos aplicativos aos seus 
usuários, onde quer que es-
tejam, em todo o mundo. No 
exemplo mencionado acima, 
Landform usou a Riverbed 
Client Accelerator, disponí-
vel com o serviço gerenciado 
Orange Business Services 
EAM, para abrir arquivos 
em uma conexão doméstica 
de 100 Mbps em apenas 1,5 
minutos - a mesma conexão 
que, anteriormente, levava 
mais de 20 minutos para a 
abertura do arquivo. 

Alcançar essas velocida-
des semelhantes às de LAN 
remotamente por meio da 
tecnologia Riverbed ofere-
ceu um aumento de pro-
dutividade tão significativo 
ao negócio que a instalação 
pagou por si mesma em 
apenas um mês. De modo 
fundamental, a tecnologia 
de aceleração Riverbed au-
mentou significativamente a 
performance para melhorar 
a experiência do usuário 
(UX) e a produtividade - 
atividade que a SD-WAN 
não consegue fazer sozinha. 
Fonte e mais informações: 
(www.orange-business.
com/br). 

enfrentando problemas con-
sideráveis de latência. 

Isso não é bom para se-
tores como os de serviços 
financeiros, por exemplo, 
no qual segundos de atraso 
em uma aplicação de nego-
ciação podem ter grande im-
pacto nos custos. Também 
é importante considerar o 
grande número de instân-
cias de aplicação em execu-
ção em um típico negócio de 
trabalho remoto. 

O Analyst IDC estima que 
existam 20 mil conexões 

diferentes de usuários para 
as aplicações gerenciadas 
pelos departamentos de TI. 
Isso, sem dúvida, aumenta 
a complexidade e coloca 
em risco o desempenho 
da aplicação. E, é claro, o 
baixo desempenho de um 
aplicativo pode ser altamente 
prejudicial à produtividade. 
Quando os designers do CAD 
da Landform (um cliente da 
Riverbed, parceiro da Orange 
Business Services) mudaram 
para o trabalho remoto, eles 
enfrentaram grandes atra-
sos ao tentar abrir grandes 
arquivos de design. 

Um arquivo que levou 
apenas um minuto para abrir 
no escritório, demorou 20 
minutos remotamente - e 
ainda mais em casa. Horas 
da jornada de trabalho de 
um funcionário acabam 
sendo consumidas apenas 
para abrir um conjunto de 
arquivos. Na Orange Busi-
ness Services, é oferecida 
conectividade SD-WAN e 
gerenciamento de desempe-
nho de aplicativo - chamado 
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Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0032702-29.2019.8.26.0100. O Dr. Daniel D'emidio 
Martins, Juiz de Direito da 35ºVC do Foro da Capital /SP,  Faz Saber a Ricardo Sacayemura,  CPF 
Nº 040.739.928-30, RG Nº 012519334, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por  
União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 29.863,09, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 27/09/2021.  

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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