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COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/ME nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Edital 
de Convocação - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Pelo presente Edital, a administração da 
Companhia Brasileira de Fiação, sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 61.162.467/0001-22, com seus atos constitutivos arquivados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 353.0001403-1 (“Companhia”), em cumprimento 
ao disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), convoca 
os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de 
novembro de 2021, às 14:00 horas, excepcionalmente nos termos do artigo 124, parágrafo 2º, da LSA - em 
virtude de a sede da Companhia se encontrar inapta para realização do referido conclave na data indicada -, 
no município da sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, CEP 01310-905, a fim de analisar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) a 
aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Glicínea Empreendimentos 
e Participações Ltda. pela Companhia Brasileira de Fiação”, celebrado em 10 de novembro de 2021 entre a 
Companhia e a Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.378.928/0001-
04 (“Incorporada”) (“Protocolo e Justificação”); (2) a ratificação da contratação de 3 (três) peritos para elaborar 
o laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Incorporada, com data-base de 06 de outubro de 2021, 
para fins da incorporação da Incorporada pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (3) a aprovação do Laudo 
de Avaliação; (4) a aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia, com a consequente extinção 
da Incorporada, nos termos constantes do Protocolo e Justificação (“Incorporação”); e (5) a autorização para 
que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas 
na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2021. Companhia 
Brasileira de Fiação - Por: Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Cargo: Diretor Presidente.

Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar 
no dia 22 de novembro de 2021, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 
7°. Andar, Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar so-
bre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de dividendos aos acionistas; 2) Aumento do capital social. 
São Paulo, 11 de novembro de 2021. A Diretoria.                                                     (12, 13 e 17/11/2021)

Seixo Terraplanagem e Construções Ltda.
CNPJ/ME 48.155.162/0001-25 - NIRE 35.201,242.710

Redução de Capital
Em cumprimento ao disposto no artigo 1.084, § 1º do Código Civil, Seixo Terraplanagem
e Construções Ltda., com sede em Guarulhos, SP, na Rua Luiz Rodrigues de
Freitas, 599, Porto da Igreja, torna público que reduzirá seu Capital Social em
R$ 1.210.000,00, passando o capital social  de R$ 2.200.000,00 para o valor de
R$ 990.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade,
aguardando o período de 90 dias, a partir desta data, para pronunciamento de
eventuais credores quirografários contrários ao ato. Administração.

Moto Peças Transmissões S/A
CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 20/09/2021
Data: 20/09/2021; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convo-
cação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, de-
monstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de
caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019, relatório da administração
e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Publicado no Diário Oficial
Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 23 de julho de 2021; Presenças:
acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais;
Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim Paulo Atadaine Sobrinho; Ordem
do Dia e Deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos
Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, Notas Explicativas e
Demonstrações Contabeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstra-
ções Contabeis em 31/12/2020 e 31/12/2019 e Relatorio da Diretoria: - Aprovados por unanimidade com
abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Desti-
nação do Resultado à Disposição da Assembléia: b-1) Deliberado no sentido de que não haverá desti-
nação de resultado em razão do balanço encerrado em 31/12/2020 haver apurado prejuízo; b) Eleição da
Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo
Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade
RG. 18.668.989-5-SSP/SP, expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra.
Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de
identidade 12.632.161-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de
São Paulo em 08/05/1960, ambos residentes e domiciliados na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e
com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-000, na cidade de Sorocaba, estado de São
Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) valor
base 31/08/2021, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2021 e será corrigida e reajustada nas
mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos emprega-
dos da sociedade e nas mesmas proporções em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições
dos valores individualmente será objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta
finalidade específica; d) Deliberado por unanimidade no sentido de homologar a contratação da BLB Audito-
res Independentes SP; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assem-
bléia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no
exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercí-
cio das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que ve-
dem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (artigo 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi
também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu pre-
enchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não ha-
vendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da
presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os
acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia (aa.) Gilberto Cipullo -
Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drextom Finance S.A - p.p. Dr.
Gilberto Cipullo. Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 20 de setembro de 2021. Mesa: Dr.
Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário. Acionista: Drextom Finance S.A.
p.p. Dr. Gilberto Cipullo. Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato.
JUCESP nº 497.178/21-7 em 14/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Idea Empreendimentos 32 Ltda.
NIRE 35.229.71504-3 - CNPJ/MF 24.197.734/0001-70

Errata - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24/06/2021
Na publicação do dia 28/07/2021, no Diário Oficial do Estado de SP - página 26, e no jornal Empresas 
& Negócios - página 5, ONDE SE LÊ: Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) redução de capital 
no valor de R$ 4.270.000,00, passando o capital social dos atuais R$ 4.280.000,00 para R$ 10.000,00, me-
diante o cancelamento de 4.270.000 quotas sociais, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social 
da Sociedade... LEIA-SE: Deliberações Aprovadas por Unanimidade: redução de capital no valor de R$ 
4.270.000,00, passando o capital social dos atuais R$ 4.280.000,00 para R$ 10.000,00, mediante o cancela-
mento de 427.000.000, quotas sociais, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021
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https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/
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Ruth Guimarães – Faro – Uma das mais lídimas 
e gloriosa representante da literatura brasileira re-
cebe nesta edição, um tratamento no mínimo digno. 
Emblemática participante da Academia Paulista de 

Letras, com sua forte e determinada personalidade, ajudou a 
elevar o nome da instituição. Tradutora impecável, trouxe do 
idioma grego grandes obras. Ferrenha defensora do pátrio 
idioma. Este escriba teve a honra de privar um pouco com ela. 
Suas obras, particularmente as folclóricas, estimulam sonhos aos 
seus leitores. Os contos compilados nesta obra enaltecem sua 
genialidade. Há que ressaltar-se o esmerado trabalho gráfico da 
Faro Editorial. Relevante. Seguramente um belo e inesquecível 
presente. Uma justa e merecida homenagem!!

Contos do Céu e da Terra

Loo Burnett – Paulus - De início temos um título 
aparentemente auto explicativo. Trata-se muito mais 
que isso. Suas páginas recebem além das críveis in-

formações, lindas fotos que causam admiração aos profissionais 
da matéria. As obras de arte, particularmente as esculturas, 
possuem uma realística expressão que efetivamente aguça o 
desejo de visitá-las, mesmo não sendo o leitor, um sectário. 
Além dos fatos e atos religiosos, todos muito bem documen-
tados, temos um verdadeiro manancial arqueológico. A obra 
recebeu tratamento gráfico primoroso, inconteste. O eterno 
e sempre venerado arcanjo foi devida e dignamente depurado 
pela teóloga autora. Naturalmente com viés católico, poderá ser 
apreciado por amantes de arte bem como de história. Também 
um qualificado presente.

São Miguel Arcanjo: 
Um tratado sobre angelologia

Andréa Naccarati de Mello e Fábio Dias 
Monteiro (Orgs) – Caio Oishi (Ilustr) Robecca 
– Verdadeiros manuais (são 02 volumes) de proce-
dimentos comerciais e gestão de pessoas e imagem 

pública. Simples assim! Seu âmago é completo. Os profissionais 
que assinam seus artigos exprimem suas experiências com total 
maturidade. Em suma: todos os esforços e políticas, internas 
ou externas das corporações, qualquer que seja seu tamanho, 
devem ser voltados à fidelização dos clientes. Parece um mero 
chavão, todavia, a obra atinge uma profundidade ímpar. Seus 
verdadeiros “ditames”, eivados de bons exemplos, se levados 
a sério, com disciplina, seguramente levarão a empresa a con-
cretizar o grande sonho que é o de ter sempre junto de si o 

imperador máximo: o cliente! Absolutamente factível.

Experiências que Deixam Marcas: 
Jornada, dados e métricas para um 
customer experience bem-sucedido

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

As descobertas do 
Connected Shoppers 
Report revelam que, 

à medida que fica cada vez 
mais indefinida a fronteira 
entre os pontos de contato 
físicos e digitais, os com-
pradores esperam que as 
marcas e os varejistas cum-
pram suas regras, com pouca 
paciência para experiências 
abaixo da média. 

Para atender às expecta-
tivas, varejistas e marcas 
adotaram uma variedade de 
novos canais e opções, mas 
ainda estão se adaptando 
às atuais jornadas de com-
pras mais complexas. Para 
oferecer experiências mais 
conectadas, os executivos do 
varejo planejam empregar 
mais cientistas de dados para 
operacionalizar os dados e 
desenvolver seus stacks de 
tecnologia. Com base nas 
respostas dos consumidores 
e executivos do varejo que 
participaram da pesquisa, o 
Connected Shoppers Report 
concluiu que: 
	 •	A	participação	de	tran-

sações em sites e aplica-
tivos de marcas, sites e 

Compradores abandonam 
um varejista após 

três experiências ruins
B

et
_N

oi
re

_C
A

N
VA

Marcas e varejistas mudaram o que os clientes esperam de sua 
experiência de varejo.

Soluções de curto prazo implementadas por marcas e varejistas durante o auge da pandemia - como 
retirar compras na calçada da loja e assessoria de moda digital - mudaram o que os clientes esperam 
de sua experiência de varejo

	 •	Enquanto	 66%	 dos	
clientes esperam que 
as empresas entendam 
suas necessidades e ex-
pectativas exclusivas, 
apenas	 32%	 dos	 exe-
cutivos de varejo dizem 
que suas organizações 
têm a capacidade total 
de transformar dados 
em preços, ofertas e 
produtos personaliza-
dos em tempo real em 
todos os canais e pontos 
de contato. 

“A pandemia mudou  as ex-
pectativas do consumidor”, 
disse Rob Garf, Vice-Presi-
dente e Gerente Geral de 
Varejo da Salesforce. “Nossa 
pesquisa mostra uma neces-
sidade crescente de remover 
o atrito entre os nove pontos 
de contato de uma jornada 
de compra típica. Marcas 
e varejistas precisarão au-
mentar os investimentos que 
unificam os mundos digital 
e físico para fornecer uma 
experiência contínua e per-
sonalizada”. - Fonte e outras 
informações: (https://www.
salesforce.com/br/).

aplicativos de varejistas 
e mercados online, em 
cada uma delas teve um 
crescimento de quase 
40%	entre	2019	e	2021,	
à medida que os com-
pradores adotaram uma 
variedade de canais digi-
tais para fazer compras. 

	 •	As	Gerações	Y	e	Z	valori-
zam o acesso exclusivo a 
produtos e experiências 
limitadas quase duas 
vezes mais do que os 

Silents/Baby Boomers 
quando se trata de pro-
gramas de fidelidade. 

	 •	80%	 dos	 compradores	
abandonarão um varejis-
ta após três experiências 
ruins. 

	 •	A	organização	de	varejo	
média usa cerca de 44 
sistemas diferentes para 
gerenciar as experiências 
do cliente, o que dificulta 
a entrega de experiências 
de compra unificadas. 

O avanço da vacinação no Brasil e a 
queda no número de mortes, unidos 
à flexibilização das restrições de fun-
cionamento de comércios e serviços, 
fizeram com que muitas empresas já 
começassem a retomar suas atividades 
presenciais. Esses dados passam a sen-
sação de que a pandemia está perto do 
seu fim, o que não é verdade. 

Pensando nisso, a healthtech Cuidas 
preparou um material gratuito que 
pode servir como guia para institui-
ções planejarem um retorno seguro e 
eficiente. A volta iminente ao trabalho 
presencial pode causar estranheza 
para os colaboradores, levando em 
conta este período percorrido no re-
gime de home office. 

No entanto, o avanço nas medi-
das sanitárias já proporcionam uma 
maior autonomia e flexibilidade para 
que certas decisões sejam tomadas, 

principalmente quando em relação 
ao retorno de serviços e reabertura 
de escritórios.

“Não há fórmula mágica para uma 
retomada das atividades nas empresas. 
Cada qual possui suas particularidades 
e especificidades. Porém, alguns fatores 
são bem importantes para se manter em 
mente enquanto gestores de equipes. A 
primeira delas é que um retorno seguro 
e adequado acontece somente quando 
há muito planejamento e é executado 
de maneira gradual”, descreve a Head 
de Pessoas e Cultura da Cuidas, Jen-
nifer Tinti. 

O período da pandemia fez com que a 
realidade de muitas pessoas mudassem 
abruptamente e, portanto, o retorno ao 
escritório demanda adaptação e cau-
tela. O guia desenvolvido pela Cuidas, 
apresenta dicas para a elaboração de 
um planejamento que pode ser usado 

dentro das empresas, bem como ações 
que auxiliem o RH a promover e estru-
turar este retorno. 

De acordo com levantamento feito 
com empresários de todo o país e rea-
lizado pela consultoria KPMG no Brasil, 
39%	dos	respondentes	têm	a	intenção	de	
voltar às atividades presenciais ainda no 
segundo	semestre	de	2021.	Além	disso,	
34%	preveem	que	este	retorno	deverá	
ocorrer em 2022. 

“É normal que haja erros e acertos 
nesta jornada de retorno. De qualquer 
maneira, as empresas devem sempre 
manter uma comunicação clara, trans-
parente e focar no planejamento das 
ações. Queremos ajudá-las e colaborar 
com seus times com este conteúdo 
desenvolvido por especialistas”, pontua 
Jennifer. Interessados podem acessar 
o material no link. (https://materiais.
cuidas.com.br/).

Planejando o retorno seguro aos escritórios
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