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Metalgráfica Giorgi S.A.
CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 -  NIRE 353.0005305-2

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da METALGRÁFICA GIORGI S.A. a se reunirem em 
assembleia geral ordinária, no dia 11 de abril de 2022, às 09:00h, na sede social na av. Paulista, 352, 
12º andar, sala 127, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.21; 2. Fixação dos honorários 
da Diretoria; e, 3. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 
24 de fevereiro de 2022. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Metalúrgica Aricanduva S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. a se reunirem em 
assembleia geral ordinária, no dia 11 de abril de 2022, às 10:00h, na sede social na av. Paulista, 352, 
11º andar, sala 115, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.21; 2. Fixação dos honorários 
da Diretoria; e, 3. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 
24 de fevereiro de 2022. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Agropecuária Oriente S.A.
CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. a se reunirem em 
assembleia geral ordinária, no dia 11 de abril de 2022, às 11:00h, na sede social na av. Paulista, 352, 
11º andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.21; 2. Fixação dos honorários 
da Diretoria; e, 3. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 
24 de fevereiro de 2022. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas
CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, para se reuni-
rem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 28/03/2022, às 10:30 horas, na sede social 
sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da 
diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020; (b) Aprovação das contas que compõem as demonstrações financeiras de 
31/12/2020; (c) Fixação do valor que será objeto da distribuição aos acionistas a título de dividendos; (d) 
Destinação do resultado daquele exercício; e, (e) Outros assuntos de interesse da sociedade. Barueri, 
23 de fevereiro de 2022. Patricia Beltran Fernandes - Diretor Presidente.

Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas
CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, para se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 28/03/2022, às 11:30 horas, na sede social 
sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, no município de Barueri, Estado de São Paulo, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) O adiamento até o mês de dezembro de 2022, 
do exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e respectivas 
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (b) Eleição dos 
Diretores e a fixação de seus honorários, para mandato de 3 (três) anos, contados de 1º de maio de 
2022 até 30 de abril de 2025; (c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Barueri, 23 de fevereiro 
de 2022. Patricia Beltran Fernandes - Diretor Presidente.

Raquel Santos (*)

Mas, felizmente, 
muitas iniciativas 
estão sendo for-

madas para estimular o 
empreendedorismo fe-
minino – incentivando 
sua capacidade de tomar 
a frente do negócio, ge-
renciar suas finanças sem 
delegá-las a terceiros e, 
principalmente, ressaltan-
do a importância do crédito 
para conquistar a saúde 
financeira da sua empresa.

Aquelas que comandam 
um negócio entendem per-
feitamente que a falta de 
gestão financeira pode ser 
fatal para a empresa, prin-
cipalmente em momentos 
de crise, como vivemos 
durante a pandemia. Em 
um estudo divulgado pelo 
IBGE, quatro em cada dez 
companhias que fecharam 
suas portas na pandemia, 
declararam que a falta de 
um planejamento financei-
ro foi o principal motivo 
que levou ao encerramento 
das atividades. 

Como forma de auxiliar 
este controle – principal-
mente na fase inicial da 
companhia – recorrer a um 
crédito é uma das medidas 
mais recomendadas. Ten-
tar construir o negócio com 
base nas finanças pessoais 
é um dos pensamentos 
mais equivocados que 
ainda é fortemente visto 
no mercado. Misturar as 
economias pessoais e pro-
fissionais é um dos maiores 
erros que uma empresária 
pode cometer, com altos 
riscos de levá-la à falência, 

É preciso estudar seu mercado de atuação, anseios dos clientes e, 
como aliá-los às suas metas profissionais.

Qual é a relevância do crédito para 
o empreendedorismo feminino?

Empreender é um dos investimentos de maior risco. Para o público feminino, a ameaça de um negócio 
não dar certo se torna ainda maior

futuro – seja por meses ou 
anos, a depender da com-
panhia – sem se limitar ao 
cenário atual.

Para facilitar essa aná-
lise, as empreendedoras 
devem contar com o apoio 
de um sistema de gestão 
moderno e completo, que 
ofereça o gerenciamento 
das contas internas em 
uma única plataforma, 
de forma simplificada e 
otimizada. 

A ferramenta deve en-
tregar a inteligência ne-
cessária para o controle 
das finanças, assim como 
a identificação do quanto 
está sendo gasto, investi-
do, e que pode ser econo-
mizado. Ainda, um cuidado 
especial deve envolver o 
pró-labore, que deve ser 
inserido como despesa 
do negócio para integrar 
o cálculo total. A gestão 
financeira é uma ação in-
dispensável para qualquer 
empresa – mas, não há 
como utilizar uma mesma 
fórmula a ser aplicada por 
todas as empreendedoras. 

Cada empresa é única, 
e possui suas próprias 
demandas e necessidades. 
Por isso, é preciso estudar 
seu mercado de atuação, 
anseios dos clientes e, 
como aliá-los às suas me-
tas profissionais. Quando 
administradas por um 
sistema eficiente, a saúde 
financeira do seu negócio 
será a melhor possível, 
conduzindo seu empreen-
dimento para o sucesso.

(*) - É fundadora da iDelas, plataforma 
de gestão financeira exclusiva para 

mulheres empreendedoras 
(www.idelas.com.br).

sem dinheiro para emer-
gência pessoal ou o fluxo 
de caixa da companhia. 

Ao buscar dinheiro de 
terceiros, por outro lado, 
todo o processo de em-
preendimento será mais 
facilitado e barato – con-
tribuindo para a criação 
de uma reserva financeira, 
uma boa saúde econômica 
do negócio e maior segu-
rança para redirecioná-lo 
às principais estratégias 
para o crescimento da 
empresa no mercado.

Os empréstimos são 
excelentes recursos para 
empreendedores em di-
versas situações, seja para 
investir no crescimento da 
companhia ou, destinado 
ao fluxo de caixa – este 
último, sendo aconselha-
do apenas como último 
recurso. 

Sua relevância vem se 
tornando tão evidente 
que diversas plataformas 
estão surgindo no merca-
do com foco no ofereci-
mento de microcréditos 
para as empreendedoras, 

como estímulo para que 
consigam conquistar seu 
devido espaço no mundo 
empresarial. Mais de 30 
milhões de empreende-
doras já ganharam espaço 
no mercado nacional, de 
acordo com dados do 
Global Entrepreneurship 
Monitor. 

O protagonismo feminino 
está crescendo cada vez 
mais e, para estimular a 
crescente participação 
dessas profissionais, a bus-
ca pelo crédito financeiro 
pode ser um grande dife-
rencial de destaque. Para 
aquelas que iniciam essa 
procura, o planejamento 
é parte indispensável do 
processo. Ao realizar uma 
solicitação de crédito, o 
valor necessário deverá 
ser pensado com base na 
análise das entradas e saí-
das previstas da empresa. 

Ou seja, o montante 
esperado para arcar com 
as despesas da empresa 
e, também, para quitar 
o empréstimo. É preciso 
abranger o olhar para o 
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Lucia Camargo Nunes (*)
PL7 faz novas ‘vítimas’ e Volks atualiza 
portfólio

Fiat, Honda, Renault e até a Volvo, entre outras, tiveram 
de mudar seus portfólios por causa das novas regras de 
emissões do Proconve, a L7. É mais rigorosa que regras 
europeias, para se ter ideia, e vale tanto para modelos 
nacionais quanto importados.

Recentemente, a Volkswagen anunciou atualizações 
de suas linhas para atender às novas normas. O PL7 
exigiu novos testes e análises para reduzir as emissões 
em, no mínimo, 38% para compostos orgânicos voláteis 
e óxidos de nitrogênio, em 23% para monóxido de car-
bono e em 25% para aldeídos em relação à legislação 
anterior, o PL6.

Para isso a Volks promoveu atualizações de softwares 
de motor, transmissão e ar-condicionado, sistemas 
de combustível, escapamento e catalisadores, além 
de incluir Start-Stop e ar-condicionado Climatronic 
para quase todos os modelos. Também melhorou a 
aerodinâmica dos carros e ampliou a adoção de pneus 
com compostos de baixa resistência ao rolamento (ou 
pneus verdes).

Essas mudanças consumiram parte do investimento de 
R$ 7 bilhões que a Volkswagen realiza na América Latina 
até 2026.

Volkswagen

Novo portfolio Volkswagen 2022.

Veterano motor 1.6 dá adeus
Entre as baixas, os modelos Gol e Voyage deixam de ter 

o motor 1.6 8V (EA111) e 1.6 16V (EA211). Com isso, 
hatch e sedã agora só estão à venda com uma opção de 
motor: o três cilindros 1.0 12V de até 84 cv de potência 

(SP), perdeu espaço para o Tiggo 3x, lançado em 2021, 
mais moderno e eficiente – traz motor turbo 1.0 de 102 cv. 

O motor aspirado 1.5 de 115 cv do Tiggo 2 não atende 
às novas normas de emissões.

Stellantis foca na eletrificação
Durante a apresentação do plano estratégico do Grupo 

Stellantis até 2030, em Amsterdã (Holanda), o CEO Carlos 
Tavares antecipou o primeiro Jeep 100% elétrico, que será 
lançado no primeiro semestre de 2023. 

A ideia do grupo é utilizar nele a plataforma CMP, do 
Grupo PSA e usada nos Peugeot 208 e 2008 e Citroën 
C3. Seria a solução para todos os carros compactos, 
porque se trata de uma arquitetura moderna, que acei-
ta versões elétricas.  Outros dois modelos totalmente 
elétricos serão lançados até 2025 – um SUV médio e 
um modelo off-road. 

O futuro das marcas sobre o guarda-chuva Stellantis 
(Fiat, Jeep, Chrysler, RAM, Opel, Peugeot e Citroën) 
será a eletrificação. O conglomerado pretende expandir 
dos atuais 19 para 45 elétricos até 2024 e mais de 70 
modelos até 2027. Outra meta é ter 100% de seus carros 
na Europa e 50% nos EUA elétricos até 2030. 

O mercado brasileiro não foi citado, mas a marca já havia 
antecipado que um elétrico está a caminho. Especula-se 
que seja a versão 4xe do Jeep Compass. 

Stellantis

Jeep eletrico.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

com câmbio manual de 5 velocidades. Já a picape Saveiro, 
com a carroceria de cabine simples e dupla, manteve o 
motor 1.6 16V de 116 cv. 

Esse mesmo motor deixa de ser oferecido em Polo e 
Virtus. Enquanto o hatch conta com opções de motor 1.0 
aspirado, o sedã parte da 1.0 turbo (200 TSI) também 
ofertado no Polo, além da versão esportiva GTS para am-
bos com motor 1.4 turbo. Todas as versões Comfortline e 
Highline passam a vir de série com o sistema Start-Stop, 
que desliga e liga o motor automaticamente quando o 
carro para. 

Por fim, a Volks informa que o motor 250 TSI do Taos 
passou por novas calibrações que o deixaram mais eficiente, 
assim como o motor V6 da picape Amarok (que perdeu 1 
cv e agora rende 257 cv) e o 350 TSI 2.0 disponível no Jetta 
GLI – o sedã agora entrega 231 cv (houve 1 cv de ganho). 

Caoa tira três modelos de linha
Sem alarde, a Caoa tirou de campo três carros, dois da 

Hyundai montados no Brasil e um da Chery, por não aten-
derem às novas normas do Proconve L7. Dois deles saem 
de cena – o ix35 e o Tiggo 2 – enquanto o Tucson teria sua 
produção suspensa. 

Produzido em Anápolis (GO), ix35, sem substituto, não 
justificaria maiores investimentos. Já o Tucson, que sai 
da mesma planta, tem planos de ser renovado ainda para 
este semestre. 

CAOA

Fabrica CAOA - Chery Jacarei.

Tiggo 2 também dá adeus
O Grupo Caoa também aposenta o primeiro Chery que 

lançou no país, em 2018: o Tiggo 2. Com produção em Jacareí 

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para
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