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Biodiesel do Vale do
São Francisco - BIOVASF - Ltda.

CNPJ 07.803.979/0001-85 - NIRE: 35.233.037.381
Convocação

Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, nos termos do contrato social, a
ser realizada no dia 04 de abril de 2022, ás 17:00 horas na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro,
São Paulo/SP - CEP 01010-010, com a seguinte ordem do dia: a) Exclusão de Sócios; e b) Assuntos
Diversos. São Paulo, 21 de março de 2022 - Administração.                                               (23, 24 e 25)

HOTEL MAJESTIC S/A
CNPJ - 43.121.946/0001-19

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCAÇÃO
São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que se 
realizará no dia 28 de Abril de 2.022, às 11:00 horas, na sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 
160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) 
prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações finan-
ceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Comunicamos que se 
encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refe-
re o Art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2021. 

Águas de Lindóia, 21 de Março de 2.022. José Artur Bernardi - Diretor Presidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE REGISTRO FORO DE
REGISTRO 2ª VARA. Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Centro - CEP 11900-000, Fone: (13) 3821-5125,
Registro - SP - E-mail: registro2@tjsp.jus.br Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min 502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC EDITAL
DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0002535-08.2019.8.26.0495
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Arrendamento Mercantil. Exequente: Ferraz, Cicarelli
& Passold Advogados Associados Executado: Marisa Idalina Pinto EDITAL DE INTIMAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002535-08.2019.8.26.0495 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara, do Foro de Registro, Estado de São Paulo, Dr(a). Elton Isamu Chinen, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) MARISA IDALINA PINTO, inscrita no CPF nº273.611.808-17, atualmente em lugar
incerto e não sabido, nos autos de cumprimento de sentença n°.0002535-08.2019.8.26.0495, que lhe
move ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, perante 02ª Vara Cível
do Foro de REGISTRO–SP, para pagamento do valor correspondente à condenação em honorários de
sucumbência (R$ 5.545,49), no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e
honorários advocatícios de 10% (art. 523 do CPC). Fica a parte devedora advertida de que, decorrido
prazo de quinze dias sem pagamento, terá início o prazo de quinze dias para, independentemente de
penhora e de nova intimação, oferecer impugnação. Resumo da Inicial: Trata-se de ação de
Reintegração de Posse, ajuizada em face de MARISA IDALINA PINTO, haja vista o inadimplemento
do contrato n.º 70007758593. Valor atribuído à causa R$ 37.229,40 (trinta e sete mil duzentos e vinte e
nove reais e quarenta centavos.) Adverte-se com base no art.257, IV do CPC, quanto a necessidade
de nomeação de curador especial em caso de revelia, requisito essencial da citação por edital.
Ademais o Prazo do edital, será de 20 (vinte) dias. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Registro, aos 09 de fevereiro de 2021. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS
DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Rowal S.A.
CNPJ(MF) nº 62.008.339/0001-91 - NIRE 35.300.018.982

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de fevereiro de 2022
Data, Hora e Local: Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h00min 
(nove) horas, na sede social da Rowal S.A., situada na Praça Califórnia, nº 83 Jardins América, CEP 01436-
070, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Presentes os acionistas representando a totali-
dade do Capital Social Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cris-
tiane de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada a Convocação conforme 
facultado pelo Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. Composição da Mesa Dirigente: Por aclamação 
tomou posse como Presidente da mesa a Senhora Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, a qual nomeou a 
Senhora Vanessa de Arruda Botelho Simonsen, como Secretária, compondo-se, assim, a mesa dirigente. Or-
dem do Dia: I. Reeleição dos Membros da Diretoria; II. Outros assuntos de interesse dos membros presentes. 
Instalação: Instalada a reunião, as matérias constantes da Ordem do dia foram submetidas, pelo presidente, 
a análise, discussão e aprovação dos Acionistas presentes. Deliberações: Foram analisadas, discutidas e 
aprovadas, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: I. Foram reeleitas para com-
por a Diretoria a Senhora Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, brasileira, viúva, empresária, portadora 
da Cédula de identidade RG nº 5.906.121 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 013.304.068-26, residente 
e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alaska, nº 141, para exercer o cargo 
de Diretora Presidente, e a Senhora Vanessa de Arruda Botelho Simonsen, brasileira, casada Empresária, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.626.019-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 215.201.188-
05, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Artur Ramos, nº 
583 Apartamento 101, para exercer o cargo de Diretora Vice - Presidente, as quais exercerão seus mandatos 
até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2025 (Dois mil e Vinte e cinco). As Diretoras, ora reeleitas, 
declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em Lei que os impeçam de exercerem 
suas funções na Companhia. Tendo em vista que no Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia está previsto 
que a sua administração será exercida por uma Diretoria composta de 02 (dois) a 04 (quatro) membros e, 
atualmente os Diretores eleitos e em exercício são apenas a Diretora Presidente e a Diretora Vice - Presiden-
te, os acionistas aprovaram a permanência de 02 (dois), cargos em aberto na Diretoria da Companhia, para 
preenchimento a posterior. II. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e 
ninguém se manifestando, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, 
reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, SP, 03 de fevereiro 
de 2022. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Presidente, Vanessa de Arruda Botelho 
Simonsen - Secretaria. JUCESP nº 124.016/22-4 em 09/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SP Nacional Proteção Automotiva
CNPJ/MF nº 41.677.589/0001-44,

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
A SP Nacional Proteção Automotiva, sob o CNPJ/MF N° 41.677.589/0001-44,  Registro Civil de Pessoa
Jurídica de Praia Grande/SP, Registro N° 55746 de 14/04/2021. No edital de convocação da Assembleia
Geral Extraordinária, no termo do Capítulo III dos artigos 17º e 19º do seu Estatuto Social, ficam os
senhores diretores e associados convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada no dia 01 de abril de 2022, às 10:00hs, em primeira convocação, e às 10:30hs em segunda
convocação, que será realizada na Rua Alferes Magalhães, n° 92, Santana, CEP n° 02034-006,
na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo à fim de deliberarem as  seguintes ordem do dia:
(a) Deliberação dos cargos em vacância; (b) alteração do endereço da associação; (c) eleição de nova
diretoria; (d); definição e aberturas de novos benefícios e parcerias; (e) prazo e definição de prestação
de contas e demonstrações patrimoniais e financeiras do período de 2021; f) outros assuntos inerentes.
Informações Gerais: Os diretores e associados poderão ser representados na Assembleia Geral
Extraordinária por procurador, mediante procuração devidamente regularizada na forma da lei e do
Estatuto Social da Associação, que ficará arquivada na sede da Associação. A diretoria e os associados
ou seus representantes legais deverão comparecer à AGE munido de documentos que comprovem sua
identidade e capacidade para a representação do respectivo diretor ou associado. Ademais, encontram-se à
disposição dos diretores e associados na Associação, os documentos pertinentes aos itens da Ordem
do Dia. São Paulo/SP, 25 de março de 2022. Fábio Macedo - Diretor.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Prof. Ms Almir Vicentini (*)

Dez exemplos de liderança 
consciente para o século 22

Com isso em mente, estou sugerindo que a 
comunidade de líderes e empreendedores de 
pequenas empresas, apresentem um arquétipo para 
a liderança corporativa que querem que nossos 
bisnetos experimentem. Para que isso aconteça, 
devemos começar a projetar o plano para isso 
agora, hoje!

O século 22 está a apenas 80 anos de distância. Você 
e eu iremos embora. E os nossos filhos também, 
muito provavelmente. Mas nossos netos estarão 

aqui e nossos bisnetos definitivamente estarão aqui. Qual 
é o mundo que queremos que eles herdem?

Pense nisso por um momento. Qual é a experiência do 
nosso mundo que você quer que seus netos e bisnetos 
tenham?

Dado que as corporações praticamente comandam 
o mundo, não faz sentido que elas sejam lideradas por 
indivíduos altamente conscientes? Não faz sentido que 
as corporações conduzam a humanidade a um mundo 
equipado para promover o bem-estar de todos os seres 
humanos?

Acredito sinceramente no poder da liderança corpora-

tiva. E estou comprometido em desempenhar um papel 
na criação de um mundo onde as corporações levem a 
humanidade a um estado mais elevado de consciência, um 
mundo onde todos possamos prosperar, um mundo onde 
ninguém seja julgado ou descartado. O que você quer?

A seguir, uma lista inicial de qualidades que eu imagino 
compor um arquétipo do líder corporativo ideal.
 1) Discerne o que não é bom ou correto para toda a 

humanidade e se recuse a se envolver no que não é.
 2) Lidera através do exemplo, sem brincadeira, de forma 

consistente e sempre.
 3) Emula compaixão, perdão e compreensão em todos 

os níveis.
 4) Entende, sem reservas, que estamos todos conecta-

dos em todos os sentidos; que, sem exceção, o que 
experimentamos como indivíduo é experimentado 
por todos. Executa com base neste princípio.

 5) Corajoso em um nível onde o medo de retribuição 
pessoal é inexistente e entra em plena autenticidade 
sem se importar com “boa aparência”.

 6) Confiança total na rentabilidade através da integridade 
absoluta.

 7) Gera abundância e prosperidade sem esforço e em 
alinhamento com a boa vontade para todos.

 8) Substitui as escolhas baseadas no ego e na persona-
lidade por aquelas que chegam de um conhecimento 
interior que está claramente alinhado com o propósito 
superior de servir a toda a humanidade.

 9) Compreende, através da clara consciência, que quan-
do um conflito aparece, ele o faz para nos ensinar 
ou nos lembrar de algo que precisamos reconhecer 
sobre nós mesmos para que possamos mudá-lo e 
transformá-lo internamente.

 10) Naturalmente vê, reconhece e aprecia profunda-
mente o valor inerente e profundo em todos os seres 
humanos, independente de idade, etnia, sexo, filiação 
religiosa, país de origem ou qualquer outro “rótulo” 
que possa mascarar essa verdade.

Juntos, podemos formular um modelo para compartilhar 
em todo o mundo corporativo e talvez acelerar a criação 
de um arquétipo de liderança para o nosso mundo do qual 
todos podemos nos orgulhar. Vamos ser os arquitetos do 
nosso mundo futuro.

(*) é mestre em Educação, Coordenador e Professor de Pós-Graduação 
de cursos na área da Educação, Curador do “Programa Escola 

da Família” e das LIVES “Universo Educação”, ambas da Full Sail 
University. Autor de livros sobre Gestão Escolar, Competências 

Socioemocionais e Comportamentais.

Notas Explicativas: Nota 1: Incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras 
de alta liquidez com vencimentos originais de três 
meses ou menos, que são prontamente conversí-
veis em um montante conhecido de caixa e que es-
tão sujeitos a um insignificante risco de mudança de 

CMA CGM LOG do Brasil Agenciamento de Cargas e Serviços Logisticos Ltda.
CNPJ 22.636.165/0001-97 - NIRE 35.229.205.843

Demonstrações Financeiras Findas em em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais - R$)
Balanços Patrimoniais Demonstração das Mutações

 do Patrimônio Líquido
 Capital Lucros/
 Integra-  Prejuízos
Saldo inicial lizado Acumulados Total
- 31/12/2020 105 596 701
Distribuição
 de Dividendos 0 (596) (596)
Lucro do Exercício 0 (19) (19)
Saldo Final -
 31/12/2021 105 (19) 86

Ativos Notas 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 1 86 702
Outras contas a receber  - 2
Total do ativo circulante  86 704
Total do ativo  86 704

Passivos Notas 2021 2020
Fornecedores  - -
Outras contas a pagar  - 3
Total do passivo circulante  - 3
Total do passivo não circulante  - -
Patrimônio Líquido
Capital social  105 105
Lucros acumulados  (19) 596
Total do patrimônio líquido  86 701
Total do passivo 
 e patrimônio líquido  86 704

Demonstrações de resultados
 Notas 2021 2020
Receita líquida de serviços  - 3.599
Custo dos serviços prestados  - (2.672)
Lucro bruto  - 927
Despesas gerais e administrativas 2 (19) (86)
Outras despesas, líquidas  - (270)
Lucro operacional  (19) 571
Resultado financeiro líquido  - 296
Resultado antes dos impostos  (19) 867
Correntes  - (271)
IR e contribuição social  - (271)
Lucro líquido do exercício  (19) 596
valor. Nota 2: Referem-se a serviços profissionais.

Regina Célia Pinheiro - Diretora Presidente
Miguel Marcelo Rio Torto 

 Contador - CRC-SP 183.992/O-0

Sergio Parca (*) e Flavio Gaspar (**)

Para atender às deman-
das de bancos públi-
cos, por exemplo, há 

que se cumprir várias exi-
gências e processos legais. 

No entanto, as etapas que 
antecedem a conquista des-
sas grandes contas exigem 
capacitação, preparação e 
trabalho de construção para 
esse atendimento. É um 
processo que deve entregar 
ainda mais valor ao extrair 
ao máximo sobre a real dor 
e necessidade da entidade 
que solicita o serviço. Nesse 
momento em que o olhar está 
voltado à análise do impacto 
da entrega para o público 
final, que são os cidadãos 

Cumprir os ritos formais com profundidade para atuar no setor 
público é fator preponderante.

Maturidade em contas públicas é fundamental
As finanças têm sua relevância na sociedade e no mundo corporativo e como tal exercem um papel valioso. Estar atento às nuances deste mercado exige 
maturidade, flexibilidade e agilidade para trabalhar de forma dinâmica e com resultados para todos os envolvidos nesse processo complexo

brasileiros, é fundamen-
tal entender como aquela 
tecnologia implantada vai 
beneficiar o consumidor. 

Outra credencial impor-
tante para atuar junto a 
órgãos públicos é estar 
habilitado para esse aten-
dimento. Não é qualquer 
empresa que pode vender 
para o governo; isso requer 
idoneidade e experiência 
comprovadas, além de ter 
executado projetos em 
grandes empresas que a 
atestem como uma prove-
dora de competência. 

Soma-se a esses pontos 
o melhor entendimento 
das diretrizes, contexto e 
propósito do que realmen-
te são as necessidades de 

determinadas áreas públi-
cas, o que cabe ou não à 
automatização de proces-
sos, sempre formatando 
os produtos ofertados de 
acordo com as exigências 
legais, porém com flexi-
bilidade para atender ao 
negócio, com atuação forte 
de compliance e agregando 
atendimento com total 
cobertura da área jurídica.

Cumprir os ritos formais 
com profundidade para 
atuar no setor público 
é fator preponderante, 
além de ter uma equipe 
experiente que conheça 
o funcionamento desses 
ritos. Saiba avaliar os riscos 
e garanta que o foi vendido 
foi entregue. Desta forma, 
é possível aumentar sua 
maturidade, fazendo isso 
com total segurança e com 
base no amplo conheci-
mento adquirido ao longo 
dos anos dedicados a esse 
importante atendimento 
por meio de sua estratégia 
bem-sucedida. 

Outro ponto importante é 
entender que a digitalização 
tem avançado exponencial-
mente nos serviços priva-
dos e, hoje, as instituições 
públicas têm investido e 
se tornado cada vez mais 
digitais. É essencial trazer 
a tecnologia para o contexto 
do governo, para que ele 
entregue o valor disso para a 
sociedade, transformando os 
serviços essenciais e dando 
mais agilidade na jornada 
para atender aos cidadãos 
brasileiros. O grande desafio 
é inserir a inovação nesse 
cenário também.

Ao trabalhar com o obje-
tivo de aperfeiçoar conti-
nuamente seus processos, é 
preciso buscar as melhores 
práticas de mercado, além 
de utilizar padrões reconhe-
cidos mundialmente. Essa 

padronização ajuda a acele-
rar o processo e as auditorias 
periódicas independentes. 
Isso demonstra a seriedade 
e autoridade que conferem 
à sua forma de atuar, seja 
no segmento público ou 
privado. Para ganhar mus-
culatura, também é de suma 
importância seguir regras 
de compliance e atualizá-las 
constantemente. 

Estar com as certificações 
também no patamar mais 
alto a ser atingido é valioso 
para quaisquer empresas 
que queiram atuar nesse 
cenário público, sejam elas 
voltadas para a qualidade 
de seus produtos, meio 
ambiente, serviços de TI, 
segurança da informação, 
saúde e segurança do tra-
balho. Todos os serviços 
devem estar estruturados e 
documentados por meio de 
processos e instruções de 
trabalho, com treinamentos 
constantes de suas equipes, 
além de implementações 
de vários mecanismos para 
aferir a qualidade, entre eles 
a pesquisa de satisfação dos 
clientes. 

Outra referência no Bra-
sil, exigida e recomendada 
por grandes empresas do 
governo, é o uso forte e res-
ponsável com metodologia 
de compliance DSC 10000, 
para a implementação de 
mecanismos a fim de manter 
um ambiente ético e ínte-
gro. A norma assegura que 
todas as leis de compliance, 
integridade e anticorrupção 
sejam atendidas e mecanis-
mos sejam dimensionados 
para evitar e tratar eventuais 
desvios. 

(*) - É diretor executivo da Stefanini, 
com experiência no atendimento às 
contas públicas e responsável pela 

iniciativa de Governo Digital;

(**) -  É diretor de Produtos da 
Topaz, empresa do Grupo Stefanini 

especializada em soluções 
financeiras. 
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