
www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira 02 de junho de 2022

www.netjen.com.br

3

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/ME 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.09

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis (“Companhia”)
convocados, conforme disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 8 de junho de 2022, às
10:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a Assembleia Geral Ordinária
que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2023; e d) Fixação do limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2022. Os documentos de suporte necessários às deliberações constantes da ordem do
dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, nos termos dos avisos
publicados na forma do art. 133 da Lei no 6.404/76 e serão publicados até 5 (cinco) dias antes da realização
da Assembleia Geral Ordinária, em atenção ao §3º do referido artigo. Taboão da Serra, 30 de maio de 2022.
Riccardo Arduini - Presidente do Conselho de Administração.                                              (31/05, 01 e 02/06)

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 – NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29.04.2022
Data, Hora e Local: Aos 29.04.2022, às 11:00, em sua sede social, à Rua Álvares Cabral, 1210 Bairro 
Serraria, Diadema/SP, CEP 09980-160. Convocação e Publicações: Através de Edital de Convocação, 
publicada no jornal Empresas & Negócios, nos dias 30/03/22, 31/03/22 e 01/04/22. As Demonstrações 
Financeiras da Companhia foram publicadas nas edições do dia 24/03/2022 no jornal Empresas & Ne-
gócios. Presença: Foi verificada a presença de Acionistas, representando a totalidade do Capital Social, 
conforme registro em Livro próprio. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro 
Neves. Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinaria: A) Tomada de contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 
do Exercício findo em 31/12/2021. B) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; C) Ou-
tros assuntos de interesse social. Deliberações: Aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, 
conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º da lei nº 6.404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram 
postas em discussão e votação. A) Foram examinados, discutidas e aprovadas, pela unanimidade de votos 
presentes, sem ressalvas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
referente ao exercício social findo em 31/12/2021. B) Foi aprovada a proposta da Diretoria da destinação 
do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R$ 42.729.212,74 da seguinte forma: B.1) Reserva Legal 
R$ 1.986.460,63; B.2) Reserva de Lucros R$ 37.742.752,11. B.3) Juros sobre o Capital Próprio no 
valor de R$ 3.000.000,00; B.4) Foi ratificado a distribuição de dividendos, realizada durante o ano de 2021, 
no valor de R$ 41.000.000,00. Ordem do Dia da AGE: A) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
A) Deliberar sobre o encerramento das atividades da Filial do Rio de Janeiro, CNPJ nº 61.980.181/0003-
16. Deliberações: Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 
130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, 
tendo sido aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade. A) Fechamento da filial estabelecida 
na Rua General Almerio de Moura, 552, Bairro São Cristóvão, Município do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-
060, registrada no CNPJ/RJ sob o nº 61.980.181/0003-16, e na JUCERJ NIRE nº 33900413899. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presente assinada: 
Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri, pp. Edson Cordeiro 
Neves; Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson 
Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno, pp. Umberto Silvio Mosseri; 
Yasmin Mosseri, pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman Kaphan, 
pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten, 
pp. Monelle Mosseri; Charis Mosseri, pp. Monelle Mosseri. Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri: 
Secretário da Mesa: Edson Cordeiro Neves. Diadema, 29/04/2022. A presente é cópia fiel da ata lavra-
da no livro próprio. JUCESP nº 256.990/22-0 em 23/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Francisco Alberto Martins Touças, na qualidade de Presidente
da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores
sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores,
grande-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois)
anos no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos
Estatutos Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do
clube (Salão Nobre), à Rua Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 13 de junho de
2022 (Segunda-feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um
mínimo de 500 (quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com
qualquer número (art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembleia aberta
até às 18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia:
a) Votação da proposta da diretoria de criar a SAF - Sociedade Anônima do Futebol a
modalidade de cisão do departamento de futebol, tal como consta na lei 14.193/2021,
sendo a empresa constituída com 100% das cotas/ações em favor do clube e sem
qualquer transferência do patrimônio imobiliário pertencente a Associação Portuguesa
de Desportos. Esclarecimentos: 1) Não será permitido o voto por procuração, sendo
obrigatório o sufrágio secreto (art. 38, parágrafo 2º, dos Estatutos Sociais).

São Paulo, 31 de maio 2022
Francisco Alberto Martins Touças - Presidente da Assembleia Geral

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc Nº 0006316-20.2022.8.26.0564. O Dr. Rodrigo Faccio da 
Silveira, Juiz de Direito da 3ªVC do Foro de São Bernardo do Campo/SP.  Faz Saber a Ana Maria 
Voyagioglou da Silva, CPF Nº 107.788.448-62 que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado 
por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 30.952,54, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias,(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorá 
rios de 10% (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Bernardo do Campo, 17/05/2022.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001233-08.2020.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a) Lucia Helena Bocchi Faibicher, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Danila Duca Cauas, RG Nº 63.589.77, CPF Nº 126.026.394-00, 
que União Social Camiliana ajuizou-lhe ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.904,61, 
decorrente de inadimplemento em contrato de prestação de serviços educacionais. Estando a ré 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por Edital, a fluir após o prazo do presente edital, 
pague(m) a importância indicada na petição inicial acrescida dos honorários advocatícios de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da causa, ou ofereça embargos nos próprios autos, sob pena de ser 
constituído, de pleno direito o título executivo judicial, observado que se cumprir voluntariamente 
ficará isento do pagamento das custas processuais, podendo, ainda, no prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do autor e comprovando o depósito de trinta por cento (30%) do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado de 10%(dez por cento), o executado 
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acresci 
das de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, o que importará na renúncia ao 
direito de opor embargos. Não sendo embargada a ação, a ré será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 02 de Maio de 2022.
Hora e Local: às 10hs na sede, Avenida Alcântara Machado, 906 e 910, CEP: 03.102-001, na cidade de 
São Paulo/SP. Quorum: presentes os acionistas representando a totalidade do Capital Social. Aviso Aos 
Acionistas: Art. 133 da Lei 6.404/76. Convocação: Dispensada a convocação prévia pela imprensa, 
pelo comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme facultado pelo 
§ 4º. do artigo 124 da Lei 6.404/76. Composição da Mesa: Presidente - Andréa Nora Felicitas Garde-
mann; Secretário - José de Souza Junior. Ordem do Dia: i). Deliberar sobre o Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício 2021, sendo dispensada a publicação 
do referido, de acordo com os itens I e II, parágrafo §1º e §2º do artigo 294 da Lei 6.404/76;  Delibera-
ções: i). Aprovado por unanimidade o Relatório da Diretoria, bem como o Balanço Patrimonial e as De-
monstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, sendo dispensada a 
publicação do referido, de acordo com os itens I e II, parágrafo §1º e §2º do artigo 294 da Lei 6.404/1976. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma sumária, que lida e 
achada conforme foi assinada. Acionistas: Village Participações e Eventos S.A. - representada por An-
dréa Nora Felicitas Gardemann; Engenho Administração, Empreendimentos, Tecnologia e Participações 
S.A.- representada por Andréa Nora Felicitas Gardemann. A presente ata confere com o original lavrado 
em livro próprio. São Paulo, 02/05/2022. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente; José de Souza 
Junior - Secretário. JUCESP nº 268.800/22-4 em 27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lucia Camargo Nunes (*)
Mais lojas Nissan vendem o Leaf

O Nissan Leaf foi o elétrico mais vendido no Brasil em 
2021. Dando continuidade ao seu plano de eletrificação, 
a montadora expande as concessionárias preparadas para 
receber o modelo. 

A nova fase fez o número de autorizadas homologadas 
para vender o Leaf passar de 7 para 44, incluindo lojas no 
Nordeste. Nessa região, O Leaf está disponível em Tere-
sina, Fortaleza, Mossoró, Salvador, Vitória da Conquista, 
Maceió e Recife. 

O projeto conta com três outros pilares: contribuir com 
a rede de infraestrutura de recarga, desmistificar dúvidas 
sobre a utilização e funcionamento dos carros elétricos e 
formar novas parcerias para permitir que o Brasil desen-
volva conhecimento e tecnologia ligados à eletrificação.

Nissan

Nissan Leaf.

Elétrico semiautônomo da Mercedes vai 
custar mais de R$ 1 milhão

A Mercedes-Benz confirmou a importação de seu segundo 
modelo elétrico no país. Em julho, começam a chegar as 
primeiras unidades do Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+, 
em versão única. 

Equipado com dois motores elétricos que geram 658 cv 
de potência, sua bateria de 107.8 kWh permite processos 
de carga AC/DC com uma autonomia de até 580 km com 
uma única carga (método WLTP). O desempenho é de 
superesportivo: acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 
segundos. 

O pacote de tecnologia inclui o eixo traseiro direcional, que 
é capaz de girar até 9° as rodas traseiras. E ainda conta com 
os radares, câmeras e sensores para condução semiautônoma 
(SAE nível 2), novos faróis LEDs, navegação com realidade 
aumentada e sistema de conectividade MBUX, entre outros.

e francês, o documento facilitará o uso em outros países.
A CNH ganha nova cor: verde, amarelo e novos ele-

mentos gráficos para dificultar falsificação e fraudes. O 
documento terá um QR Code e poderá ser expedido nos 
formatos físico e/ou digital.

A nova versão da CNH ainda trará uma tabela para iden-
tificar os tipos de veículos que o condutor pode conduzir, 
informações sobre o exercício de atividade remunerada 
do motorista e possíveis restrições médicas.

A substituição da CNH não é obrigatória. Ela será im-
plementada de forma gradual para novas habilitações, 
na medida em que os condutores renovem ou emitam a 
segunda via do documento.

Mercedes faz ação em Maringá
A Mercedes-Benz realiza até quinta-feira (3 de junho), 

em Maringá (PR), a 5ª etapa do “Circuito Ceasa”, ação de 
demonstração de caminhões para motoristas, operadores e 
transportadores das Centrais de Abastecimento. Ao todo, 
serão envolvidas, até o mês de agosto, mais 8 cidades de 
várias regiões do país.

Este ano, as principais atrações da marca no evento 
são os modelos Accelo 1016, do segmento de leves, e o 
semipesado Atego 3030 8x2, que serão disponibilizados 
para test-drive. 

 “Nosso maior objetivo é atender os clientes em seus 
próprios locais de operação, oferecendo soluções ren-
táveis para empresas e autônomos em várias regiões do 
País”, afirma Ebru Semizer, gerente sênior de Marketing 
Comunicação & Inteligência de Mercado Caminhões da 
Mercedes-Benz do Brasil. 

Mercedes-Benz

Atego.

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

Um dos destaques do seu interior é a grande tela central 
chamada Mercedes-Benz Hyperscreen, em três displays 
com tecnologia de alta definição.

Com todos esses predicados, o sedã elétrico esportivo 
será para pouco: o preço sugerido é R$ 1.350.900. 

Fábrica da BMW terá programa de visitas
A pequena cidade de Araquari, em Santa Catarina, fica 

próxima de Joinville e não é exatamente um destino turís-
tico. Com menos de 40 mil habitantes, sedia importantes 
fábricas, entre elas, a da BMW. 

Os interessados em conhecer como é feita a produção 
dos modelos BMW na fábrica catarinense poderão se ins-
crever em um programa de visitas, por meio da agência 
Serra Verde Express. 

A planta briga processos de carroceria, soldagem, pintura, 
montagem e logística, como também laboratórios, prédios 
administrativos e auxiliares.

Ali são fabricados os modelos BMW Série 3, X1, X3 e X4 
para o mercado brasileiro. Ao longo dos 7 anos de história, 
foram mais de 70 mil unidades manufaturadas na instalação 
catarinense do BMW Group. 

BMW

Fabrica BMW Araquari.

Nova CNH começa ser emitida em 1º de junho
A partir de 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) tem novo formato. Para cumprir determinações 
legais, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) passa 
a permitir o uso do nome social e da filiação afetiva do 
condutor que desejar.

Outra mudança é a incorporação do código internacional 
utilizado nos passaportes, que permite ao motorista em-
barcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos 
brasileiros. Como terá informações em português, inglês 

Dados da VarejOnline, 
empresa especializada 
em tecnologia para 

gestão de lojas, franquias e 
pontos de venda (PDV), apon-
tam que somente na semana 
do Dia das Mães, houve um 
crescimento de 11% no fatura-
mento das lojas. Para manter 
a crescente e obter melhores 
resultados, quando se trata do 
varejo físico, a experiência do 
cliente é essencial. 

“O comportamento do 
consumidor mudou muito 
nos últimos dois anos. Com 
a pandemia, as vendas on-
line se fortificaram e, para 
manter o sucesso das vendas 
físicas, as lojas tiveram que se 
reinventar e trazer soluções 
atrativas”, explica Juliano 
Mortari, CEO e fundador da 
VarejOnline. Confira algumas 
dicas do especialista para o 
varejo físico atrair consu-
midores e se destacar dos 
concorrentes:
 1) Invista no omnichan-

nel - A convergência 
entre o online e o físico 
promete ser o caminho 
mais promissor para os 
resultados do varejo. O 
omnichannel permite 
que o varejista esteja 
presente em mais de 
um canal de venda e 
proporcione uma expe-
riência diferenciada, ex-
plorando as tecnologias 

É no ponto de venda que ocorre toda a experiência de compra.

Quatro dicas para aprimorar a 
experiência do cliente em seu PDV

O varejo físico está retomando seu ritmo de vendas pós pandemia

disponíveis e planejando 
estratégias multicanais.

  Além de fazer o atendi-
mento tradicional da-
quele cliente que prefe-
re a compra presencial, 
o lojista também opera 
de outras formas, dentro 
dos conceitos do varejo 
moderno, com opções 
de entrega, estoque lo-
cal para atender pedidos 
online, compra online 
com retirada na loja e 
vendas pelo Whatsapp, 
por exemplo.

 2) Ofereça diferentes 
formas de pagamento 
- Hoje em dia, pagamen-
to por cartão de crédito 
ou dinheiro nem sempre 
são as primeiras opções. 
Pagamentos por Pix 

possível criar ações pro-
mocionais mais asserti-
vas, saber quais produ-
tos estão parados e fazer 
uma ação direcionada e 
também identificar os 
produtos em destaque 
para atender a demanda 
dos clientes. A gestão 
dos estoques é uma 
vantagem competitiva e 
pode ser decisiva para os 
resultados de qualquer 
negócio.

 4) Aproveite o PDV de 
forma inteligente - É 
nele que ocorrerá toda 
a experiência de com-
pra. Nesse momento, 
é importante levar em 
consideração tudo que 
o consumidor passa 
dentro de uma loja e 
percebe nela: vitrine, 
disposição dos produ-
tos, atendimento, esto-
que, formato de compra, 
fila dos caixas, forma de 
pagamento, etc.

“Antes de pensar em gran-
des experiências, é funda-
mental simplificar as etapas 
básicas da jornada de compra 
e facilitar essa experiência”, 
orienta o CEO. - Fonte e outras 
informações: (www.varejonli-
ne.com.br).

e QR Code estão cada 
vez mais popularizados. 
Sua facilidade de uso 
torna as compras mais 
rápidas, logo o fluxo da 
loja fica mais fluído. 

  As transações via pix 
também oferecem taxas 
menores comparadas a 
outras formas de paga-
mento, sendo mais van-
tajoso para os lojistas. 
Apesar do Pix ainda não 
ser muito popular no va-
rejo físico, a expectativa 
para este ano é de alto 
crescimento desse meio 
de pagamento no setor.

 3) Fique de olho no es-
toque - Ao visualizar os 
produtos disponíveis, é 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5071-D56B-FCE7-AA9C ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 5071-D56B-FCE7-AA9C

Hash do Documento 

62BF6EA79F63B8DC496B542C2E04C8F9ACC01ECE7066CFEFB1FB7E418D710A2B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/06/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 01/06/2022 20:53 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Wed Jun 01 2022 20:53:11 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.5032135 Longitude: -46.7031577 Accuracy: 11.527 

IP 189.79.68.114

Hash Evidências: 
 702D376FBC38D271A7FCE910DEA8B8E205035033674D7D233648469338C6FE4B



LEIA O QRCODE ABAIXO E ACESSE A PUBLICAÇÃO EM NOSSO PORTAL

https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/cinpal-cia-industrial-de-pecas- 
para-automoveis-6/


