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Companhia Mascote de Empreendimentos
CNPJ/MF nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS a 
se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 12 de abril de 2022, às 11:00h, na sede social na Av. 
Paulista, 352, 11º andar, sala 112, 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. Destinação 
do resultado auferido no exercício social findo em 31.12.21; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 
e, 4. 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), 07 de 
março de 2022. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Cia. Natal - Empreendimentos, Participações, 
Indústria e Comércio

CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 13 de abril de 2022, 

às 09:00h, na sede social na Av. Paulista, 352, 10º andar, sala 106-C, 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), 08 de março de 2022. (a) Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para reunirem-se
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 15:00 horas do dia 21 de março de 2022, em sua
sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem
sobre a seguinte “ordem do dia”: a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31/12/2021; b) destinação do resultado do exercício 2021. São Paulo, 08 de março de 2022.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                                                                 (10, 11 e 12)

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1023856-06.2019.8.26.0100.  O Dr. Vítor Gambassi Pereira, 
Juiz de Direito da 23ªVC do Foro Regional de Caieiras S/P. Faz Saber a  Ana Carolina Ferreira 
Amaral CPF Nº 098.675.576,11, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de 
R$ 11.687,71. 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 edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1034144-19.2019.8.26.0001.  O Dr. Jorge Alberto Quadros 
De Carvalho Silva, Juiz de Direito da 3ª VC do Foro Regional de Santana S/P. Faz Saber a  
Dominique Lira Fagundes CPF Nº 439.494.668-94, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação 
Monitória no valor de R$ 2.318,54. 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 edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

 
Edital de Citação Prazo 30 dias. Proc. 1000022-68.2020.8.26.0704  A Drª. Sueli Juarez Alonso, 
Juíza de Direito da 2ªVC do Foro Regional de Itaquera – S/P. Faz Saber a  Elaine Santos Batista 
RG Nº 42.319.508-6, CPF Nº 340.385.108-75, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitó 
ria no valor de R$ 15.694,45. 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 edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A.
CNPJ/MF nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 13 de abril de 2022, às 10:00h, na sede 
social na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 121, 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), 09 de março de 2022. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Diretor Presidente.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

 Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de fevereiro de 2022
Data, Hora e Local: Aos 14 de fevereiro de 2022, às 14:00 no horário de Brasília, na sede social 
situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 
11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo - SP, CEP: 04794-000. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho 
de Administração da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”), tendo sido convidada 
Larissa Chaguri para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberações e Comentários acerca da: 
(1) Renúncia do Sr. Ryo Miyajima do cargo de Diretor Vice Presidente Financeiro e Administrativo; (2) 
Eleição do Sr. Noriaki Watanabe para o cargo de Diretor Vice Presidente Financeiro e Administrativo da 
Companhia. Deliberações e Comentários: As matérias a seguir foram aprovadas por votação unâni-
me dos membros: (1) a renúncia do Sr. Ryo Miyajima, japonês, casado, engenheiro, portador da carteira 
de identidade Registro Nacional de Estrangeiros (“RNE”) nº G374116-T e CPF/MF nº 239.891.618-90, 
com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 
14171,11ºandar, Brooklin Novo, CEP: 04794-000, do cargo de Diretor Vice Presidente Financeiro e 
Administrativo da Companhia. Os membros presentes agradeceram toda a colaboração e o trabalho 
do Sr. Ryo Miyajima durante o seu mandato; (2) a eleição do Sr. Noriaki Watanabe, japonês, casado, 
economista, portador da carteira de identidade RNE nº G374116-T e CPF nº 114.043.831-07, com 
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 
14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo - SP, CEP: 04794-000, para ocupar 
o cargo de Diretor Vice Presidente Financeiro e Administrativo da Companhia. A eleição do Diretor ora 
eleito estava condicionada à obtenção do respectivo visto de trabalho, conforme indicado na Ata de 
Reunião de Conselho de Administração realizada em 25 de agosto de 2021 e devidamente arquivada 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 02 de setembro de 2021, visto esse que foi concedido 
pelas autoridades imigratórias brasileiras em 09 de novembro de 2021. O Diretor ora eleito será em-
possado em seu cargo no com mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, sendo admitida a 
sua reeleição. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não está incursa em quaisquer dos 
crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-la de exercer atividades mercantis; 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. 
Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 14 de 
fevereiro de 2022. Assinaturas: Presidente da mesa, Katsutake Shiraishi, Secretária da mesa, Larissa 
Chaguri. Presentes: Yukinobu Nakano, Katsutake Shiraishi, Noriaki Watanabe, Taira Nozaki e Koichiro 
Nakao. Cópia transcrita do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Confere com o ori-
ginal. São Paulo, 14 de fevereiro de 2022. Katsutake Shiraishi - Presidente da Mesa, Larissa Chaguri 
- Secretária. JUCESP nº 112.410/22-4 em 25/02/2022.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de janeiro de 2022
Data e horário: Às 14 horas do dia 17 de janeiro de 2022. Local: Sede social, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin 
Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. Presença: 
Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando 
a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: 
Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de 
que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com o facultado pelo §4º 
do artigo 124 e pelo §4º do artigo 133 da referida lei. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a reeleição do 
Sr. Yukinobu Nakano para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade: Os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas, sem 
qualquer ressalva: (i) A reeleição do Sr. Yukinobu Nakano, japonês, casado, empresário, portador do Pas-
saporte Japonês nº TZ1155573, com escritório em 200 Park Avenue 35FL, Nova York, NY, Estados Unidos 
da América, para o cargo de Presidente do Conselho de de Administração da Companhia, com mandato de 
3 (três) anos a contar do dia 11 de março de 2022, data na qual encerrar-se-ia o seu mandato anterior. O 
conselheiro ora eleito declara, sob pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou 
sob efeitos de condenação a pena que vede, 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 nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivo Termo de Posse no devido livro societário. 
O membro do Conselho de Administração aqui reeleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é 
remunerado por outras empresas do grupo. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos 
e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, 
achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um 
só efeito. São Paulo, 17 de janeiro de 2022. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Larissa Chaguri 
- Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui 
Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, 
Diretor Financeiro. JUCESP nº 111.926/22-1, em 25/2/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

LUNA S.A.
CNPJ (Em Constituição)

Ata 1ª da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 19 de junho de 2017.
Data, Hora e Local da Reunião: Às 11h00min horas do dia 19/06/2017, na Rua Suecia, 145, Jardim das 
Nações, Taubaté, São Paulo, CEP 12030-208, Reunidos em primeira convocação os acionistas da Luna 
S/A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, representando a totalidade do capital social, conforme 
foi verificado na Lista de Presença, dispensada a convocação, conforme o artigo 124, parágrafo 4º, da 
Lei nº 6.404/76,: Assumiu a Presidência da Assembleia Simone Keiko Mizuta, que convidou a mim, 
para servir de secretária. Constítuida assim a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária com a seguinte ordem do dia: A - Deliberar sobre a constituição 
da sociedade anonima de capital fechado denominada Luna S/A., mediante aprovação do Projeto de 
Estatuto Social e Boletim de Subscrição de Ações. B - Deliberar sobre a nomeação da Diretoria. Inician-
do os trabalhos, Explanou o senhor presidente que o item “A” da Ordem do Dia, tem por finalidade 
deliberar sobre constituição da LUNA S/A, cuja leitura foi dispensada pelos presentes. Colocado em 
votação, foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Passando ao item “B” da Ordem do Dia, o 
Sr Presidente informou a necessidade de deliberar sobre nomeação da Diretoria, a qual foi aprovado por 
unanimidade a eleição da Diretoria, a saber: para o cargo de Diretor Presidente Simone Keiko Mizuta, 
brasileira, solteira, empresária, CPF nº 346.216.408-28 e RG nº 43.516.880-0, residente e domiciliada 
na Rua Suecia, 145, Jardim das Nações, Taubaté, São Paulo, CEP 12030-208; para o cargo de Diretora 
Superintendente Cyntia Yukari Mizuta, brasileira, solteira, empresária, CPF nº 230.535.198-44 e RG nº 
47.043.141-6 residente e domiciliada na Rua Suecia, 145, Jardim das Nações, Taubaté, São Paulo, CEP 
12030-208; para o cargo de diretor gerente Marcelo Massaru Mizuta, brasileiro, solteiro, empresário, 
CPF nº 230.535.178-09 e RG nº 47.783.563-6 residente e domiciliado na Rua Suecia, 145, Jardim das 
Nações, Taubaté, São Paulo, CEP 12030-208,informou o Sr Presidente que a declaração de desempedi-
mento dos eleitos esta arquivada na sede da companhia e que não tendo sido solicitada á instalação do 
Conselho Fiscal, e tendo o mesmo caráter não permanente, não foi instalado para o Exercício de 2017. 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, deliberan-
do-se por sua publicação na forma prevista no Art. 130, parágrafo 2º, da Lei 6404/76. Em sequencia o 
Estatuto Social da Companhia foi anexado que passará a ter a seguinte redação. São Paulo, 19 de junho 
de 2017. Assinaturas: Simone Keiko - Presidente, Cyntia Yukari Mizuta - Diretora Superintendente. 
Mesa: Simone Keiko - Presidente, Cyntia Yukari Mizuta - Secretária. Diretores nomeados: Simone 
Keiko - Presidente, Cyntia Yukari Mizuta - Diretora Superintendente, Marcelo Massaru Mizuta - Diretor 
Gerente. JUCESP NIRE 3530050697-9 em 01/08/2017.
ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Denominação, Sede, Objetivo e Prazo. Art. 1º - Sob a denominação 
de Luna S/A. Fica constituída uma sociedade anônima, que se regerá por este Estatuto e, nos casos 
omissos, pela Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais que lhe forem aplicadas. Art. 2º - A sociedade 
tem sede administrativa à Rua Suecia, 145, Jardim das Nações, Taubaté, São Paulo, CEP 12030-208, 
podendo por deliberação da Administração, instalar ou extinguir agências, filiais, escritórios, depósitos 
ou entrepostos em qualquer parte do Território Nacional, e seu Foro, é o da Cidade de Taubaté Estado 
de São Paulo. Art. 3º - O objeto da sociedade será Administração de Bens Próprios e Participação em 
outras sociedades como acionistas ou quotistas e a prestação de serviços de consultoria empresarial 
§ 1º - Para consecução do seu objeto social, a Companhia pode conduzir as operações por sua própria 
conta ou por conta de terceiros, em nome próprio ou de terceiros. §2 º - A sociedade não poderá outorgar 
fiança ou aval a terceiros. §3º Para o exercício de sua atividade, poderá ainda locar e explorar outras 
instalações industriais e de armazenagem. Art. 4º - A duração da sociedade é por tempo indeterminado. 
Capítulo II - Capital Social e Ações. Art. 5º - O capital social é de R$ 3.000,00 (três mil reais) divididos 
em 3.000 (três mil) ações ordinárias nominativas.
Acionistas Ações % Total (R$)
Simone Keiko Mizuta 1.500 50 1.500,00
Cyntia Yukari Mizuta  750 25  750,00
Marcelo Massaru Mizuta  750 25  750,00
Total 3.000 100 3.000,00
Parágrafo único - O desdobramento de cautelas e títulos múltiplos será efetuado pelo preço de custo. 
Art. 6º - As subscrições do Capital serão realizadas na proporção das necessidades exigidas pela socie-
dade e integralizadas de acordo com a chamada a cargo da Diretoria eleita. Parágrafo Primeiro - O 
Órgão competente para deliberar a emissão de ações será a assembleia geral ordinária e Extraordinária. 
Art. 7º - Cada ação ordinária dará direito a um voto na deliberação das Assembleias Gerais. As ações 
preferenciais não têm direito a voto. Art. 8º - Na proporção do número de ações que possuírem, os 
acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital. a) no caso de aumento, na mesma 
proporção, do número de ações de todas as espécies e classes existentes, cada acionista exercerá o 
direito de preferência sobre ações idênticas às de que for possuidor; b) se houver emissão de ações de 
espécie ou classe diversa das existentes, cada acionista exercerá a preferência, na proporção do núme-
ro de ações que possuir, sobre ações de todas as espécies e classes do aumento. c) No aumento me-
diante capitalização de créditos ou subscrição em bens, será sempre assegurado aos acionistas o direi-
to de preferência e, as importâncias por eles pagas serão entregues ao titular do crédito a ser capitaliza-
do ou do bem a ser incorporado. d) O prazo de preferência para a subscrição não poderá ser inferior a 
20 (vinte) dias, para o exercício do direito pelos acionistas. e) O acionista poderá ceder seu direito de 
preferência. f) No caso de subscrição particular, as sobras de valores mobiliários não subscritos, pode-
rão: 1) rateadas, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim 
ou lista de subscrição, reserva de sobras; nesse caso, a condição constará dos boletins e listas de 
subscrição e o saldo não rateado será vendido em bolsa, nos termos da alínea anterior. Art. 9º - As 
ações são indivisíveis em relação a sociedade. Art. 10º - As ações ordinárias serão integralizadas em 
dinheiro ou bens de interesse. Art 11º - As preferências ou vantagens das ações preferenciais serão: a) 
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio; b) direito de participar do dividendo a ser distribuído, 
correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, cf. art. 202 da 
Lei 6404/76; c) direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, de 10% (dez por cento) maior 
do que o atribuído a cada ação ordinária; d) Os dividendos não poderão ser distribuídos em prejuízo do 
capital social; Seção I - Das Debêntures. Art. 12º - Até o limite estabelecido em Assembleia Geral Ex-
traordinária, poderá a sociedade emitir debêntures nominativas conversíveis em ações ou inconversí-
veis. Parágrafo Único - Sem prejuízo da emissão de debêntures que se destina a absorção de recursos 
dos incentivos fiscais pela SUDAM, nos termos da Lei 8.167 de 16/01/91, do Decreto nº 101 de 17/04/91 
e da Resolução CONDEL/SUDAM nº 7.077 de 16/08/91, poderá a sociedade efetuar emissão pública ou 
privada de debêntures, na forma da Lei 6.404/76 e das Instruções baixadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. Art. 13º- A sociedade poderá emitir certificados múltiplos de debêntures e, proviso-
riamente, cautelas que a representem, satisfeitos os requisitos da Lei 6.404 de 15/12/76. Parágrafo 
Único - Será assegurado ao Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM, no tocante aos papéis por 
ele subscritos, o desdobramento, transferência, substituição, em qualquer época, e a conversão destes 

naqueles, para o aludido FUNDO, enquanto estes títulos permanecerem em nome do FINAM. Capítulo 
III - Da Administração. Art 14º - A Sociedade é administrada por uma Diretoria. Parágrafo Único - A 
Sociedade e Administrada por uma diretoria eleita, cabendo aos Diretores a representação da socieda-
de. Seção I - Da Diretoria. Art. 15º - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 02 
(Dois) membros, acionista ou não, residentes no país, eleitos em Assembleia Geral, assim designados: 
um Diretor Presidente e um Diretor Vice - Presidente. Parágrafo Primeiro - O mandato da Diretoria é de 
03 (Três) anos, devendo os Diretores permanecer em seus cargos até a posse dos novos eleitos, permi-
tida a reeleição. Qualquer diretor eleito fora da época em que os demais o foram terá o mandato findo na 
mesma data do término do mandato dos demais. Parágrafo Segundo - O Diretor Presidente e o Diretor 
Vice-Presidente se substituirão em suas ausencias temporárias ou impedimentos e, no caso de vaga 
definitiva, poderá a Diretoria nomear um substituto que preencherá o cargo até a realização da próxima 
assembleia dos Acionistas. No caso de vacância de todos os cargos, competirá ao representante do 
maior número de ações, praticar os atos vigentes de administração até a realização da Assembleia 
Geral. Parágrafo Terceiro - Os Diretores terão seus honorários fixados pela assembleia Geral que os 
eleger, com direito ao reembolso das despesas que fizerem no interesse da sociedade. Art. 16º - Os 
Diretores ficam dispensados da prestação de caução ou qualquer outra garantia, sendo investidos nos 
seus cargos, mediante as assinaturas de Termo de Posse no livro de Atas. Art. 17º - Os Diretores eleitos 
em Assembleia Geral dividirão entre si a responsabilidade pela direção da sociedade, e ficarão investi-
dos de todos os poderes necessários a realização dos fins sociais. Parágrafo Primeiro - Compete a 
qualquer Diretor a representação ativa e passiva da sociedade. Parágrafo Segundo - A sociedade 
através de qualquer Diretor poderá nomear procuradores com poderes especiais e de administração, 
estabelecendo o prazo de mandato. Parágrafo Terceiro - É vedado a todos os Diretores o uso da deno-
minação social em fianças, avais ou endossos de favor, bem como o aceite de qualquer título que não 
se refira aos negócios da sociedade. Parágrafo Quarto - Conceder fiança a seus membros. Parágrafo 
Quinto - Nomear representantes para qualquer localidade do País. Parágrafo Sexto - Aprovar a contra-
tação de gerentes para os diversos setores da sociedade. Art. 18º - Compete a qualquer Diretor isolada-
mente: Compete ao Diretor Presidente ou ao Diretor Vice Presidente, isoladamente: Tendo os mais 
amplos e gerais poderes, sem limite de valor, executar o Presente Estatuto e as deliberações da Di-
retoria e das Assembleias Gerais, decidir sobre todas as questões que digam respeito aos interesses 
sociais, cuja solução, por Lei ou por este Estatuto, não seja outorgada à Diretoria em conjunto ou a As-
sembleia Geral, convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, apresentando relatórios 
e balanços, observadas as disposições legais a respeito, praticar, qualquer ato de administração no in-
teresse social e especialmente representar a Sociedade em Juízo ou fora dele, ou perante autoridades 
e repartições públicas Estaduais, Municipais e Federais, obrigar a sociedade a praticar atos de Comércio 
e de Crédito, comprar, vender, apenhar, caucionar bens móveis, mercadorias, títulos federais, estaduais 
e municipais, quotas, ações, debêntures, comprar, vender, hipotecar bens móveis, dar Aval, Fiança, 
assinar documentos de qualquer espécie, tais como, escrituras públicas ou instrumentos particulares, 
transigir, firmar compromissos, emitir, aceitar, endossar, avaliar cheques, cambiais, notas promissórias, 
duplicatas, enfim, quaisquer títulos de crédito, movimentar contas em bancos e estabelecimentos de 
crédito público, nomear e demitir empregados. Capítulo IV - Da Assembleia Geral. Art. 19º - A Assem-
bleia Geral realizar-se-á ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exer-
cício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 20º - A Assembleia 
Geral será convocada por qualquer Diretor ou acionista, desde que respeitados os preceitos legais. Art. 
21º - A Assembleia Geral será presidida pelo acionista majoritario ou seu representante, na sua ausência 
ou impedimento, pelo Diretor Presidente. Art. 22º - A Assembleia Geral instalar-se-á com a presença de 
acionistas ou seus representantes que, regularmente convocados e formando o número legal, a fim de 
deliberarem sobre a ordem do dia constante do anúncio da respectiva convocação. Art. 23º - As delibe-
rações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos 
em branco. Art. 24º - As Atas das Assembleias Gerais poderão ser lavradas em forma de Sumário, 
contendo apenas as transcrições das resoluções tomadas, observando-se para tanto o disposto no Pa-
rágrafo 1º, do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Art. 25º - A Assembleia Geral Ordinária será instalada para: 
a - Tomar as contas dos Administradores; b - examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; c 
- deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d - eleger os 
membros, da diretoria quando for o caso; e - fixar a remuneração da Diretoria e do Conselho Fiscal, 
quando instalado. Capítulo V - Do Conselho Fiscal. Art. 26º - O Conselho Fiscal não terá caráter per-
manente e, quando instalado, será composto por 03 (três) membros efetivos, acionistas ou não, eleitos 
pela Assembleia Geral. Art. 27º - Os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, exercerão seus 
cargos até a primeira Assembleia Geral que se realizar e poderão ser reeleitos. Art. 28º - O Conselho 
Fiscal, quando instalado, terá as atribuições que lhe são conferidas por lei. Art. 29º - Os membros do 
Conselho Fiscal, quando instalado, perceberão a remuneração fixada pela Assembleia Geral, observa-
das as disposições legais. Capítulo VI - Do Exercício Social e Resultados. Art. 30º - O exercício social 
encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano com observâncias das prescrições legais. Art. 31º - Ao 
final de cada exercício proceder-se-á ao levantamento do Balanço patrimonial e das demonstrações fi-
nanceiras, apurando o saldo de lucros ou Prejuízos Acumulados. Art. 32º - Do resultado do exercício, 
serão deduzidos: (a) os prejuízos acumulados e (b) a provisão para o imposto de renda. Parágrafo Pri-
meiro - O Lucro Líquido verificado em cada exercício, após a dedução das provisões, amortizações e 
depreciações usuais, terá a seguinte destinação: a - 5% (cinco por cento) para constituição da reserva 
legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do Capital Social; b - 20% (vinte por cento) como reserva 
para reequipamento, até o montante que, somando as demais Reservas de Lucro, exceto as Reservas 
para Contingências e as de Lucro a Realizar, atinja o valor do capital social; c - 25% (vinte e cinco por 
cento) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas em geral, d - O saldo total rema-
nescente dos lucros será destinado integralmente, a proposta dos órgãos da administração, no pressu-
posto da aprovação pela assembleia geral. Parágrafo Segundo - O pagamento será efetuado no prazo 
de 90 (noventa) dias contados da sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Capítulo VII - Da 
Liquidação. Art. 33º - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à 
Assembleia Geral estabelecer o modo da liquidação e nomear o liquidante. Capítulo VIII - Das Disposi-
ções Gerais. Art. 34º - A Sociedade poderá, observando o que a respeito dispuser eventual acordo de 
Acionistas, mediante resolução da Assembleia Geral de Acionistas, na hipótese de terem sido subscritas 
ações preferenciais: 1. Transformar-se; 2. incorporar outras empresas; 3. ampliar ou reduzir seus objeti-
vos sociais. Art. 35º - Os casos omissos neste Estatuto são regidos pela Assembleia Geral, observadas 
as disposições da lei em vigor. Art. 36º - Este Estatuto entra em vigor após satisfeitas as exigências le-
gais. Terminada sua leitura, foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o Sra. 
Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes, e como ninguém se manifestou, considerou 
encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, é assinada 
por todos os presentes, deliberando-se por sua publicação na forma previsto no Art. 130, parágrafo 2º, 
da Lei 6404/76. Taubaté, 19 de junho de 2017. Acionistas: Simone Keiko - Presidente, Cyntia Yukari 
Mizuta - Diretora Superintendente, Marcelo Massaru Mizuta - Direto Gerente, Dr.Marcello Bassi de 
Melo - Advogado OAB nº 139.795.

to Paula Araújo segue como vice-presidente da New 
Holland Construction, posição que ocupa desde 2019. 

Trocas das cadeiras 2
A Sumitomo Rubber do Brasil, 

detentora da Dunlop, Falken e Su-
mitomo, está sob novo comando. 
Hisaya Kamohara assumiu a vaga 
deixada por Yoshinori Wakitani, que 
retorna ao Japão. Kamohara está há 
sete anos na companhia e ocupava 
o posto de diretor administrativo e planejamento corpo-
rativo, cargos que acumula com a presidência.

Trocas das cadeiras 3
A futura montadora Great Wall 

Motors do Brasil (GWB) indicou 
Oswaldo Ramos para cuidar da 
área de vendas e desenvolvimento 
de rede. O executivo será o novo 
diretor, com a responsabilidade de 
iniciar a comercialização dos pri-
meiros veículos da marca, previsto para o fim do segundo 
semestre.

A GWM Brasil também anunciou Andre Leite para a 
posição de Head do Brand Haval que terá o desafio de 
planejar e executar o lançamento da nova linha de SUVs 
híbridos on-road. A Haval é uma das três marcas que serão 
inicialmente oferecidas pela GWM no mercado brasileiro 
– as demais serão a Poer, especializada em picapes, e a 
Tank, focada em SUVs off-road de luxo, ambas eletrificadas.

Trocas das cadeiras 4
Vicente Marino foi nomeado pre-

sidente da Bridgestone América 
Latina Sul. Marino chegou à empresa 
em 2019 como diretor comercial na 
Bridgestone EMIA (Europa, Rússia, 
Oriente Médio, Índia e África).

Riscos da guerra
Ao mesmo tempo, Luiz Carlos Moraes, presidente da 

Anfavea, indicou as principais preocupações que as asso-
ciadas têm em relação a desdobramentos mais graves nos 
conflitos do leste europeu. 

Entre elas, a valorização de commodities (aço, alumí-
nio, níquel, cobre); riscos ao agronegócio (impactos na 
importação de fertilizantes, potássio, ureia e nitrogênio); 
prolongamento da crise de semicondutores (Ucrânia e 
Rússia são responsáveis por matérias-primas desses com-
ponentes); riscos logísticos (congestionamentos de portos, 
falta de contêineres, atrasos de navios, fretes pressionados 
e alteração de rotas aéreas para transporte de carga); e 
riscos econômicos, como pressão inflacionária e aumento 
das taxas de juros. 

Melhora em fevereiro
Nos números de fevereiro, a Anfavea registrou pequena 

alta de 2,2% nos licenciamentos de fevereiro sobre o mês 
anterior e uma retração de - 24,4% no bimestre. 

Moraes aponta que a conjunção de problemas como ômi-
cron, férias coletivas e falta de componentes foi responsável 
pelo fraco desempenho e tudo indica que o mercado se 
recuperará logo. 

A produção avançou 14,1% entre os dois meses, também 
com acumulado desfavorável, de -21,7%. 

Trocas das cadeiras 1
A CNH Industrial, dona das 

marcas Case IH, New Holland Agri-
culture, Case Construction Equip-
ment, New Holland Construction e 
do Banco CNH Industrial Capital, 
agora se dedica exclusivamente 
aos segmentos de Agricultura e 
Construção. Em sua nova estrutu-
ra, Roque Reis deixa a vice-presi-
dência da Case para liderar todo 
o segmento de construção da CNH Industrial na região 
Latam. Carlos França assume a posição dele, enquan-

Lucia Camargo Nunes (*)
Conflito na Ucrânia pode arrefecer benefícios 
da queda do IPI

Há mais de 20 anos, quando a indústria automotiva 
caminhava a passos largos com a chegada dos chamados 
newcomers (novas montadoras), um antigo presidente da 
Anfavea costumava dizer que o setor crescia sob soluços, 
referindo-se a curtos momentos de expansão e reivindi-
cando redução de carga tributária junto a programas de 
renovação de frota. 

De volta a 2022, assim que a indústria recebeu no final 
de fevereiro o grato comunicado de uma redução de IPI 
por parte do governo federal, que por mais que não re-
presente uma redução expressiva nos preços finais dos 
veículos leva a um cenário mais positivo, o conflito entre 
Rússia e Ucrânia, ainda sob incertezas, gera preocupação.

Nesta quarta (9), o governo editou o decreto e estendeu 
a redução do IPI aos modelos em estoque de quando a 
medida foi decretada. De acordo com a Fenabrave, 83 mil 
veículos seriam beneficiados. As lojas poderão emitir nova 
nota fiscal com o valor de IPI mais baixo, sem precisar 
devolver os veículos fisicamente à montadora. 

O impacto sobre os preços é estimado entre -1,4% e 
-4,1%. Enquanto poucas marcas anunciaram redução de 
preços por aqui (Kia, Ford, Toyota, Lexus, Jeep e Nissan), 
sabe-se que tudo é motivo para reajustes (para cima). 
Então, é preciso observar o quanto a baixa do IPI chegará 
ao bolso do consumidor.

Stellantis

Fábrica Fiat Betim.

CNH Industrial

Roque Reis.

Sumitomo Rubber do Brasil

Hisaya Kamohara.

GWM Brasil

Oswaldo Ramos.

Bridgestone

Vicente Marino.
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