
Empresas humanizadas 
são mais procuradas 
pelos investidores

Vivemos num mundo 
competitivo onde 
as empresas focam 
na lucratividade e 
nos resultados para 
atender aos anseios 
dos investidores

Um fator que está 
sendo cada vez mais 
discutido no meio 

organizacional, é com re-
lação à liderança humani-
zada. Neste novo modelo 
de pensamento, a empresa 
além de buscar entregar 
resultados aos investido-
res busca beneficiar todas 
as partes interessadas, ou 
seja, empresas com uma 
gestão socialmente cons-
ciente.

De acordo com o Instituto 
do Capitalismo Consciente 
Brasil os pilares dos negó-
cios consciente são:
	 •	propósito	maior	- capaz 

de curar os problemas 
e dores da sociedade;

	 •	incentivo	 à	 liderança	
consciente;

	 •	relação	equânime	entre	
todos os envolvidos no 
negócio;

	 •	preservação	da	cultura	
consciente que sus-
tenta o propósito na 
prática.

Para ajudar na reflexão 
deste assunto, trago al-
gumas reflexões sobre a 
importância	 dos	 relacio-
namentos entre as pessoas 
dentro da organização. 
A primeira pergunta que 
gostaria de propor para 
reflexão: por que preci-
so criar relacionamentos 
saudáveis? Somos seres 
humanos sociáveis, ou seja, 
nascemos para viver uns 
com os outros e precisamos 
aprender a desenvolver re-
lacionamentos saudáveis. 
Não somos uma ilha para 
viver isolados e sem outras 
pessoas não conseguimos 
crescer. 

Você já parou para pen-
sar como dependemos das 
pessoas para poder viver? 
Pense naquele cafezinho 
que tomamos no escritório: 
existem várias etapas na 
cadeia do processo pro-
dutivo e quantas pessoas 
trabalharam para você ter 
aquele momento gostoso no 
seu dia a dia. E o pessoal da 
limpeza que se dedica para 

deixar o ambiente limpo, 
organizado e agradável. 

Mas alguns podem estar 
pensando: eles são pagos 
para isso. Trabalhei numa 
empresa onde o serviço de 
limpeza era terceirizado. 
Uma vez eles entraram 
em greve e nós pudemos 
perceber o caos que ficou 
o escritório e os banheiros - 
Como eles são importantes 
na organização! 

Percebo que algumas ve-
zes esses profissionais não 
recebem o tratamento que 
merecem: bom dia, boa tar-
de, um abraço e um pouco 
mais de atenção. Isso huma-
niza o trabalho e valoriza o 
ser humano. A reflexão que 
estou provocando é como 
colocar um olhar afetuoso 
para a pessoa que convi-
vemos no nosso trabalho. 
Muitas vezes esse discurso 
acaba sendo poético, pois 
existem pessoas agressivas, 
arrogantes, chatas, irritan-
tes e etc. 

Verdade, concordo ple-
namente que vivemos num 
mundo onde encontramos 
pessoas nos mais diversos 
níveis de evolução. Porém, 
acredito que pela lei da 
atração, ninguém passa 
pela nossa vida por acaso. 
Quando convivo com pes-
soas com os predicados 
acima, costumo me pergun-
tar: qual é a oportunidade 
de aprendizado com essa 
pessoa? Penso que cada 
um dá o que tem e lamento 
que essa pessoa ainda age 
assim (na verdade essa 
pessoa está sendo minha 
professora). 

Procuro não recriminar, 
pois num passado não 
muito distante também me 
comportava como ela. Na 
verdade, somos benfeitores 
uns dos outros na escala da 
evolução. Somos uma célu-
la no vasto campo da vida e 
estamos interligados a tudo 
e a todos. O convite que 
deixo aqui: podemos ser um 
anticorpo nesta sociedade 
doente, para combater a 
falta	de	tolerância,	respeito	
e amor? Quer humanizar 
sua Empresa, sua Equipe? 
Comece pelos relaciona-
mentos interpessoais.

(*) - Formado em Administração de 
Empresas, Psicologia Organizacional, 

Gestão Empresarial, Mestrado em 
Gestão Empresarial e Gestão de 

Pessoas pela Universidade de São 
Carlos, é especialista em Capacitação 

de Liderança.

Cesar Giaconi (*)
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União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.
CNPJ/MF nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. 
a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 12 de abril de 2022, às 09:00h, na sede social 
na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 126, 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), 
03 de março de 2022. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Diretor Presidente.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 10:00 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil Seguros 
e Garantias S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 
7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) os acionistas detentores da 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Alessandro Deodato, Diretor 
Presidente, e Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico e Financeiro, em consonância com o teor do artigo 134, 
§1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”); e (c) o Sr. Guilherme Couto Galacine, Secretário 
desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, 
conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Francisco 
Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelege); Secretário: Sr. Guilherme Couto 
Galacine. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em 
razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. Publicações: As Demonstrações 
Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram 
publicados em 24 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, páginas 50 a 
55, e no Jornal Valor Econômico, páginas E18 a E20. 7. Anúncios: Considerada sanada a falta de 
publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA. 8. Ordem do Dia: 
(a)  examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) fixar a remuneração anual global 
dos administradores da Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. Resumo das 
Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto 
segue: 10. (a) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) aprovar a seguinte destinação do 
lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o qual 
totalizou R$40.862.115,07 (quarenta milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e quinze reais e sete 
centavos): (b.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R$2.043.105,75 (dois milhões, quarenta e três mil, 
cento e cinco reais e setenta e cinco centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, nos termos 
do artigo 193 da LSA; (b.2) o valor de R$ 61.545.580,57 (sessenta e um milhões, quinhentos e quarenta e 
cinco mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), referente a reservas anteriores, cumulado 
ao saldo de 2020, sendo R$ 38.819.009,32 (trinta e oito milhões, oitocentos e dezenove mil, nove reais e 
trinta e dois centavos) totalizando o montante de R$ 100.364.589,89 (cem milhões, trezentos e sessenta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) será distribuído aos acionistas a título 
de dividendos, observada a proporção de sua participação no capital social, na forma abaixo indicada. Os 
dividendos ora distribuídos deverão ser pagos até o dia 18 de maio de 2021. (i) R$ 100.351.870,49 (cem 
milhões, trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) para a 
acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) R$ 12.719,40 (doze mil, setecentos e dezenove reais e quarenta 
centavos) para a acionista Cardif Assurances Risques Divers S.A. e (c) fixar como verba remuneratória 
global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o 
exercício social de 2021, o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), além dos encargos 
sociais previstos na legislação brasileira; (d) aprovar a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária 
na forma de extrato. 11. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede social os documentos 
submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 12. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, 
achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia 
Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 31 de março de 2021. Mesa: Francisco Valenzuela Cornejo (representado por seu 
procurador Emmanuel Pelege) - Presidente; Guilherme Couto Galacine - Secretário. Acionistas 
Presentes: BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; Cardif Assurances Risques 
Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 214.563/21-2 em 12/05/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantia S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 08:30 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil Seguros 
e Garantias S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova 
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. 3. Presenças: Todos os membros 
efetivos do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Sr. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo (representado pelo seu procurador, Sr. Emmanuel Pelege), Sr. Emmanuel Pelege e Sr. Alessandro 
Deodato. Adicionalmente, o Sr. Guilherme Couto Galacine, Secretário da reunião do Conselho de 
Administração. 4. Composição da Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo seu 
procurador, Sr. Emmanuel Pelege), Presidente; e Sr. Guilherme Couto Galacine, Secretário. 5. Convocação: 
Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de  
15 de dezembro de 1976 (a “LSA”), em razão da presença de todos os membros efetivos do Conselho de 
Administração da Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) reeleição dos membros da Diretoria Executiva da 
Companhia; (b) distribuição das responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da Diretoria 
Executiva da Companhia; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: 
O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou objeções,  
(a) aprovou a reeleição do Sr. Alessandro Deodato, italiano, casado, advogado, portador da Cédula de 
Identidade RNE nº G418232-0, inscrito perante o CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Presidente da 
Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (b) aprovou a reeleição do  
Sr. Emmanuel Pelege, francês, casado, engenheiro estatístico, portador da Cédula de Identidade RNE  
nº V307816-J, inscrito perante o CPF sob o nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (c) aprovou a reeleição do Sr. Marcel Dorf, 
brasileiro, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10152621-8 DIC/RJ, inscrito perante o  
CPF sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre 
Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers,  
CEP 04543-907, para o cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, estendendo-se o 
respectivo mandato até 31 de março de 2024; (d) aprovou a reeleição da Sra. Karina Martins Sabino, 
brasileira, divorciada, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 54.775.544-2 SSP/SP, inscrita 
perante o CPF sob o nº 046.575.656-56, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,  
nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate 
Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretora da Companhia, sem designação específica, estendendo-
se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (e) aprovou a reeleição do Sr. Erico Tadashi Yamamoto, 
brasileiro, divorciado, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.347.084-1  
SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 079.295.438-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo 
Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (f) aprovou a reeleição da Sra. Viviane 
Cristina Besani, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.516.070-7 
SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 248.779.098-93, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo 
Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretora da Companhia, sem designação específica, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (g) consignou que em razão das deliberações 
acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (g.1) Diretor Presidente: Alessandro 
Deodato; (g.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege; (g.3) Diretora sem designação específica: Karina 
Martins Sabino; (g.4) Diretor sem designação específica: Marcel Dorf; e (g.5) Diretor sem designação 
específica: Erico Tadashi Yamamoto; (g.6) Diretora sem designação específica: Viviane Cristina Besani;  
(h) distribuir as responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da Diretoria Executiva da 
Companhia, nos seguintes termos: (h.1) Sr. Alessandro Deodato, Diretor Presidente, como responsável 
pelos controles internos; (h.2) Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, como (h.2.1) responsável pelo 
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (h.2.2) 
responsável técnico; (h.2.3) responsável administrativo--financeiro; e (4.2.4) responsável pelo cumprimento 
das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de 27 de dezembro de 2005; (h.3) Sr. Marcel Dorf, Diretor sem 
designação específica, como (h.3.1) responsável pela contratação e supervisão de representantes de 
seguro e dos serviços por esses prestados; (h.3.2) responsável pela contratação de correspondentes de 
microsseguro e pelos serviços por eles prestados; (h.4) Sra. Karina Martins Sabino, Diretora sem 
designação específica, como (h.4.1) responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998; (h.4.2) responsável pela política institucional de conduta, nos termos da Resolução CNSP 
nº 382, de 4 de março de 2020; (h.5) Sr. Erico Tadashi Yamamoto, Diretor sem designação específica, como 
(h.5.1) responsável pelas relações com a SUSEP; (h.5.2) responsável pelo cumprimento das obrigações 
da Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020; (i) como outros assuntos de interesse social, os 
membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a publicação desta Ata de Reunião na 
forma de extrato. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente deu por encerrada 
a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2021.  
Mesa: Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelege) - 
Presidente; Guilherme Couto Galacine - Secretário. Membros do Conselho: Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelege); Alessandro Deodato; Emmanuel Pelege. 
JUCESP nº 478.627/21-0 em 05/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. n° 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 11:00 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil Vida e 
Previdência S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.909, Torre Sul, 
7° e 8° andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) os acionistas detentores da 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Alessandro Deodato, Diretor 
Presidente, e Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico e Financeiro, em consonância com o teor do artigo 134, 
§1°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”); e (c) o Sr. Guilherme Couto Galacine, Secretário 
desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, 
conforme autorizado pelo artigo 134, §2°, da LSA. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Francisco 
Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelege); Secretário: Sr. Guilherme Couto 
Galacine. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em 
razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. Publicações: As Demonstrações 
Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram 
publicados em 24 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, páginas 44 a 
49, e no Jornal Valor Econômico, páginas E15 a E17. 7. Anúncios: Considerada sanada a falta de 
publicação dos anúncios mencionados no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo artigo 133, §4°, da LSA. 8. Ordem do Dia:  
(a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) fixar a remuneração anual global 
dos administradores da Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. Resumo das 
Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto 
segue: (a) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) aprovar a seguinte destinação do lucro 
líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o qual totalizou 
R$ 46.425.831,12 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais 
e doze centavos); (b.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R$ 2.321.291,56 (dois milhões, trezentos 
e vinte e um mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), serão destinados à reserva 
legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; (b.2) o valor de R$ 94.533,12 (noventa e quatro mil, 
quinhentos e trinta e três reais e doze centavos), referente a reservas anteriores, cumulado ao saldo de 
2020, sendo R$ 44.104.539,56 (quarenta e quatro milhões, cento e quatro mil, quinhentos e trinta e nove 
reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o montante de 44.199.072,68 (quarenta e quatro milhões, 
cento e noventa e nove mil, setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) será distribuído aos acionistas 
a título de dividendos, observada a proporção de sua participação no capital social, conforme abaixo 
indicado. Os dividendos ora distribuídos deverão ser pagos até o dia 18 de maio de 2021. (i) R$ 44.196.103,56 
(quarenta e quatro milhões, cento e noventa e seis mil, cento e três reais e cinquenta e seis centavos) para 
a acionista BNP Paribas Cardif S.A.; e (ii) R$ 2.969,12 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e doze 
centavos) para a acionista Cardif Assurances Risques Divers S.A.; (c) fixar como verba remuneratória global 
anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o exercício 
social de 2021, o valor de R$ 6.101.000,00 (seis milhões, cento e um mil reais), além dos encargos sociais 
previstos na legislação brasileira; (d) aprovaram a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na 
forma de extrato. 10. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede social os documentos 
submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 11. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, 
achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia 
Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. São Paulo, 31 de março de 2021. Mesa: Francisco Valenzuela Cornejo (representado por seu 
procurador Emmanuel Pelege) - Presidente; Guilherme Couto Galacine - Secretário. Acionistas Presentes: 
BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; Cardif Assurances Risques Divers S/A - 
Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 214.564/21-6 em 12/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. n° 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 08:00 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil Vida e 
Previdência S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova 
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. 3. Presenças: Todos os membros 
efetivos do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Sr. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo (representado pelo seu procurador, Sr. Emmanuel Pelege), Sr. Emmanuel Pelege e Sr. Alessandro 
Deodato. Adicionalmente, o Sr. Guilherme Couto Galacine, Secretário da reunião do Conselho de 
Administração. 4. Composição da Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo seu 
procurador, Sr. Emmanuel Pelege), Presidente; e Sr. Guilherme Couto Galacine, Secretário. 5. Convocação: 
Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de  
15 de dezembro de 1976 (a “LSA”), em razão da presença de todos os membros efetivos do Conselho de 
Administração da Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) reeleição dos membros da Diretoria Executiva da 
Companhia; (b) distribuição das responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da Diretoria 
Executiva da Companhia; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: 
O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou objeções,  
(a) aprovou a reeleição do Sr. Alessandro Deodato, italiano, casado, advogado, portador da Cédula de 
Identidade RNE nº G418232-0, inscrito perante o CPF sob o nº 240.241.338- 70, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova 
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Presidente 
da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (b) aprovou a reeleição do  
Sr. Emmanuel Pelege, francês, casado, engenheiro estatístico, portador da Cédula de Identidade RNE  
nº V307816-J, inscrito perante o CPF sob o nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (c) aprovou a reeleição do Sr. Marcel Dorf, 
brasileiro, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10152621-8 DIC/RJ, inscrito perante o CPF 
sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre 
Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers,  
CEP 04543-907, para o cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, estendendo-se o 
respectivo mandato até 31 de março de 2024; (d) aprovou a reeleição da Sra. Karina Martins Sabino, 
brasileira, divorciada, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 54.775.544-2 SSP/SP, inscrita 
perante o CPF sob o nº 046.575.656-56, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,  
nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate 
Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretora da Companhia, sem designação específica, estendendo-
se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (e) aprovou a reeleição do Sr. Erico Tadashi Yamamoto, 
brasileiro, divorciado, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.347.084-1  
SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 079.295.438-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo 
Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor da Companhia, sem designação específica, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (f) aprovou a reeleição da Sra. Viviane 
Cristina Besani, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.516.070-7 
SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 248.779.098-93, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo 
Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretora da Companhia, sem designação específica, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (g) consignou que em razão das deliberações 
acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (g.1) Diretor Presidente: Alessandro 
Deodato; (g.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege; (g.3) Diretora sem designação específica: Karina 
Martins Sabino; (g.4) Diretor sem designação específica: Marcel Dorf; e (g.5) Diretor sem designação 
específica: Erico Tadashi Yamamoto; (g.6) Diretora sem designação específica: Viviane Cristina Besani;  
(h) distribuir as responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da Diretoria Executiva da 
Companhia, nos seguintes termos: (h.1) Sr. Alessandro Deodato, Diretor Presidente, como responsável 
pelos controles internos; (h.2) Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, como (h.2.1) responsável pelo 
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade;  
(h.2.2) responsável técnico; (h.2.3) responsável administrativo--financeiro; e (4.2.4) responsável pelo 
cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de 27 de dezembro de 2005; (h.3) Sr. Marcel 
Dorf, Diretor sem designação específica, como (h.3.1) responsável pela contratação e supervisão de 
representantes de seguro e dos serviços por esses prestados; (h.3.2) responsável pela contratação de 
correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados; (h.4) Sra. Karina Martins Sabino, 
Diretora sem designação específica, como (h.4.1) responsável pelo cumprimento do disposto na Lei  
nº 9.613, de 3 de março de 1998; (h.4.2) responsável pela política institucional de conduta, nos termos da 
Resolução CNSP nº 382, de 4 de março de 2020; (h.5) Sr. Erico Tadashi Yamamoto, Diretor sem designação 
específica, como (h.5.1) responsável pelas relações com a SUSEP; (h.5.2) responsável pelo cumprimento 
das obrigações da Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020; (i) como outros assuntos de 
interesse social, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a publicação desta 
Ata de Reunião na forma de extrato. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente 
deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 
2021. Mesa: Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelege) - 
Presidente; Guilherme Couto Galacine - Secretário. Membros do Conselho: Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelege); Alessandro Deodato; Emmanuel Pelege. 
JUCESP nº 476.712/21-0 em 04/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 12:00 horas. 2. Local: Na sede social da NCVP Participações 
Societárias S/A (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre 
Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) acionistas detentores 
da totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas do Livro de Presença de Acionistas e na 
presente ata; (b) os seguintes Diretores da Companhia: Sr. Alessandro Deodato, Diretor Presidente, e 
Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Vice-Presidente; e (c) o Sr. Guilherme Couto Galacine, Secretário desta 
Assembleia Geral Ordinária. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Alessandro Deodato; Secretário: 
Sr. Guilherme Couto Galacine. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), em razão da presença da totalidade 
dos acionistas da Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) fixar 
a remuneração anual global da Diretoria; (d) reeleição dos membros da Diretoria Executiva da 
Companhia; e (e) outros assuntos de interesse da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: Os 
Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 
(a) aprovar, sem reservas, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, em conformidade com as publicações efetuadas no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, páginas 87 a 88, em 24 de fevereiro de 2021, e no jornal Diário 
Comercial, página 22, em 24 de fevereiro de 2021; (b) em relação ao resultado do exercício de 2020, 
tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 30.997.882,98 (trinta milhões, novecentos e noventa e 
sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), aprovou-se a seguinte destinação: 
(b.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R$ 1.549.894,15 (um milhão, quinhentos e quarenta e 
nove mil, oitocentos e noventa e quadro reais e quinze centavos), serão destinados à reserva legal da 
Companhia, nos termos do artigo 193 da LSA; e (b.2) o valor de R$ 551.292,13 (quinhentos e cinquenta 
e um mil, duzentos e noventa e dois reais e treze centavos), referente a reservas anteriores, cumulado 
ao saldo de 2020, sendo R$ 29.447.988,83 (vinte e nove milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, 
novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), totalizando o montante de R$ 29.999.280,96 
(vinte e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta reais e noventa e seis 
centavos) será distribuído aos acionistas, a título de dividendos, observado o respectivo percentual de 
participação no capital social, conforme abaixo discriminado. Os dividendos ora distribuídos deverão 
ser pagos até o dia 18 de maio de 2021. (i) R$ 29.999.280,64 (vinte e nove milhões, novecentos e 
noventa e nove mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos) para a acionista BNP 
Paribas Cardif S.A.; e (ii) R$ 0,32 (trinta e dois centavos) para a acionista Cardif Assurances Risques 
Divers S.A.; (c) A remuneração global anual da diretoria permanece no valor fixado em Assembleia 
Geral de Constituição; (d) aprovar a reeleição do Sr. Emmanuel Pelege, francês, casado, engenheiro 
estatístico, portador da Cédula de Identidade RNE nº V307816-J, inscrito perante o CPF sob o 
nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 
Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, 
CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia, encerrando-se o respectivo 
mandato dentro de 3 (três) anos contados a partir da presente data; (e) aprovar a reeleição do 
Sr.  Marcel Dorf, brasileiro, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10152621-8 DIC/RJ, 
inscrito perante o CPF sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor da Companhia, sem 
designação específica, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 (três) anos contados a partir 
da presente data; (f) aprovar a reeleição do Sr. Erico Tadashi Yamamoto, brasileiro, divorciado, 
cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.347.084-1 SSP/SP, inscrito 
perante o CPF sob o nº 079.295.438-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São 
Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor da Companhia, sem designação 
específica, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 (três) anos contados a partir da presente 
data; (g) aprovar a reeleição da Sra. Viviane Cristina Besani, brasileira, casada, psicóloga, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 25.516-070-7 SSP/SP, inscrita perante o CPF sob o nº 248.779.098-93, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse 
mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 
81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o 
cargo de Diretora da Companhia, sem designação específica , encerrando-se o respectivo mandato 
dentro de 3 (três) anos contados a partir da presente data; (h) aprovar a reeleição da Sra. Karina 
Martins Sabino, brasileira, divorciada, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 54.775.544-2 SSP/SP, inscrita perante o CPF sob o nº 046.575.656-56, residente e domiciliada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova 
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretora da 
Companhia, sem designação específica, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 (três) anos 
contados a partir da presente data; (h) aprovar, a fim de unificar a extensão do período de mandato dos 
Diretores da Companhia, a reeleição do Sr. Alessandro Deodato, italiano, casado, advogado, portador 
da Cédula de Identidade RNE nº G418232-0, inscrito no CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo 
município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, 
parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo 
de Diretor Presidente da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 (três) anos 
contados a partir da presente data. Os Diretores ora reeleitos aceitam seus respectivos cargos e 
declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer a administração da 
Companhia por força de lei especial, não estando condenados ou sob efeito 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. Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante a 
assinatura dos termos de posse, anexos a presente ata. 8. Documentos Arquivados: Foram 
arquivados na sede social da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia 
Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 9. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado o 
Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi por todos assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 
São Paulo, 31 de março de 2021. Mesa: Alessandro Deodato - Presidente; Guilherme Couto Galacine - 
Secretário. Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S/A: Emmanuel Pelege - Procurador; Cardif 
Assurances Risques Divers S/A: Emmanuel Pelege - Procurador. Diretores Eleitos: Alessandro 
Deodato; Emmanuel Pelege; Marcelo Dorf; Erico Tadashi Yamamoto; Viviane Cristina Besani; Karina 
Martins Sabino.  JUCESP nº 210.903/21-1 em 06/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Limeiratec Tecnologia S/A
CNPJ/MF nº. 07.929.157/0001-45 e NIRE 35300329830

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
para Transformação de Sociedade Anônima em Sociedade Limitada

Realizada em: Data: 23/11/2021. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social, na Alameda Santos nº 960,
19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a
totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no livro de presença.
Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma do Estatuto Social, o Sr.
André Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para
Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a
Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo
124 da Lei 6.404/76. “Ordem do Dia”: a) Fixar o valor das ações ora sem valor nominal para R$1,00 (um
real) cada uma, com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Capital Social; b) Transformação
da forma jurídica de sociedade anônima para sociedade empresária limitada; c) Das condições da
transformação e aprovação do contrato social da sociedade transformada; d) Substituição das ações por
cotas na mesma quantidade e valor. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos
constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por
unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, observadas as abstenções legais, o seguinte:
Deliberações: 1) Foi aprovada a fixação do valor das ações ora sem valor nominal, para valor nominal
da R$1,00 (um) real cada uma, representativas do capital social integralizado de R$7.400.000,00 (sete
milhões e quatrocentos mil reais), alterando-se por conseguinte o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social,
o qual passa a ter a seguinte redação: Artigo 5º - O Capital Social, totalmente integralizado, é de
R$7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 7.400.000 (sete milhões e
quatrocentos mil) ações ordinárias, todas nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma.
2) Foi aprovada a transformação do tipo jurídico da Companhia que, de sociedade por ações de capital
fechado, passa a ser o de sociedade empresária limitada, com as seguintes características: a) A
Sociedade passa a denominar-se Limeiratec Tecnologia Limitada. b) A transformação é deliberada
independentemente de dissolução e sem solução de continuidade, não havendo, portanto, nova sociedade,
mas apenas a transformação do tipo social, mais consentâneo com os seus interesses e finalidade; c) A
Sociedade resultante da transformação sucede a Sociedade até então existente para a qual passam
automaticamente todos os direitos e obrigações da sociedade ora transformada; d) Substituir as ações
por quotas representativas do capital social, atribuindo-se a cada quota o mesmo valor de cada ação da
sociedade transformada, ou seja, R$1,00 (um real) cada uma, recebendo cada acionista, tantas quotas
quantas forem às ações possuídas, como segue: (i) Comercial e Empreendimentos Brasil S/A -
1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) quotas; (ii) Vanda Kissajikian Mordjikian - 616.611 (seiscentos e
dezesseis mil e seiscentos e onze) quotas; (iii) Suely Kissajikian da Silveira - 616.611 (seiscentos e
dezesseis mil e seiscentos e onze) quotas; (iv) Asdghig Kissajikian - 349.832 (trezentos e quarenta e
nove mil e oitocentas e trinta e duas) quotas; (v) André Kissajikian - 719.768 (setecentos e dezenove mil e
setecentos e sessenta e oito) quotas; (vi) Companhia Iniciadora Predial - 241.263 (duzentos e quarenta e
um mil e duzentos e sessenta e três) quotas; e, (vii) AA-Empreendimentos e Participações S.A. -
3.255.915 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e quinze) quotas, que
correspondem à totalidade do capital social de R$7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais),
inteiramente integralizado. 3) - Foram aprovados, também, por unanimidade e sem quaisquer restrições
ou ressalvas, todos os termos e condições do contrato social apresentado e assinado nesta data, a ser
arquivado juntamente com esta Ata na JUCESP, ficando transformada esta empresa em sociedade
empresária limitada, com a denominação de Limeirtec Tecnologia Limitada, que passará a ser regida,
pelo Contrato Social e pelas disposições inseridas no capítulo próprio das sociedades limitadas no
Código Civil (Lei 10.406/02), ficando o sócio Administrador, na obrigação de providenciar o seu registro
junto aos demais Órgãos Públicos. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a
suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual,
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por
encerrada a Assembleia. São Paulo, 23 de novembro de 2021. André Kissajikian - Presidente da
Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: Comercial e Empreendimentos Brasil S.A., por seu
Diretor Superintendente, André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian; Suely Kissajikian da
Silveira; Asdghig Kissajikian; André Kissajikian; Companhia Iniciadora Predial, por seu Diretor
Executivo, André Kissajikian e AA-Empreendimentos e Participações S.A., por seu Diretor
Presidente, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o
nº 98.186/22-0 e NIRE 3523301080-6, em 17/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não 
regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na sus-
pensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendên-
cias, favor ligar para (11) 2394-0201”. Empresa: A. M. DA S. I., CNPJ: **.*70.594/0001-**, Contrato: 
4500024105; Empresa: A. DE O. P., CNPJ: **.*49.348/0001-**, Contrato: 4500034017; Empresa: A. G. 
DE O. - M., CNPJ: **.*83.687/0001-**, Contrato: 4500030723; Empresa: G. M. C. DE A. P. LTDA, CNPJ: 
**.*04.374/0001-**, Contrato: 4530050151; Empresa: J. C. T. DA P. 44706410819, CNPJ: **.*25.968/0001-
**, Contrato: 4530050900; Empresa: T. V. A. LTDA, CNPJ: **.*73.363/0001-**, Contrato: 4500027886.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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