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É fato: 2 entre cada 3 empresas, em média, seguem “a onda” eco-
nômica e não trabalham de forma correta e inteligente na hora de 
contratar ou rever estratégias. E o que isso quer dizer? Que a grande 
maioria das companhias contrata quando a economia está “indo bem” 
e acaba deixando para ajustar a estrutura quando a situação pede, ou 
seja, quando o cinto já precisa ser apertado.     

De cada 3 empresas, 2 (em média) contratam 
sem planejamento

Análise de riscos, tecnologia x capital humano, Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) e qualificação profissional são alguns dos temas diários 
no radar dos profissionais de Facility Management - FM.     

Gestão dos sistemas de segurança na  
preservação do patrimônio das empresas

Os custos com energia é um dos diversos elementos que travam o 
crescimento da indústria brasileira. Sondagem da CNI realizada no último 
trimestre de 2021 mostra que para 24,7% das empresas consultadas pela 
confederação, os elevados custos com energia estão entre as principais 
dificuldades para retomada da atividade.   

Eficiência energética na indústria: união de 
saberes e digitalização

O e-commerce tem apresentado um movimento crescente nos últi-
mos anos, sobretudo com a pandemia, que acelerou a digitalização dos 
comércios.   

Como sanar os conflitos entre canais de  
venda online e vendedores externos

studioroman_CANVA

Inteligência Ativa melhora a experiência do 
cliente e impacta o ambiente de negócios

O advento da tecnologia tem 
proporcionado mudanças 
profundas na sociedade ao 
longo dos últimos anos. 

Devido ao avanço da transformação digi-
tal, a forma de se comunicar, relacionar 

e consumir mudaram completamente. Tais 
mudanças na esfera privada impactaram, 
também, o âmbito corporativo. 

Neste sentido, é interessante destacar que 
“agilidade” é a expressão que melhor define 
as relações entre público e empresas no 
atual momento. Ainda na esfera privada, o 
consumo de conteúdo, o tempo de resposta 
das plataformas sociais, tudo isso tem sido 
atualizado para ganhar mais agilidade. 

Recentemente, inclusive, um dos apli-
cativos de comunicação mais populares 
do Brasil ganhou uma nova atualização 
que permite acelerar áudios. Em suma, 
as pessoas não querem perder tempo. E 
na esfera empresarial não é diferente. O 
consumidor demanda mais rapidez em 
toda a sua jornada de compras, o que inclui 
desde o atendimento até a entrega do seu 
produto ou serviço. 

Em meio à necessidade de se ofertar ser-
viços altamente qualitativos e eficientes, é 
evidente que não existe espaço para falhas. 
Assim, realizar uma gestão corporativa efi-
ciente é imprescindível para se conseguir 
bons resultados e a tomada de decisão é 
uma das principais ações deste processo. 

O fato é que, para que a tomada de deci-
sões seja assertiva, é preciso que ela esteja 
amparada na análise dos dados gerados 
diariamente. Todavia, a enorme quantidade 
de informações produzidas torna a tarefa 
um desafio enorme para as companhias. É 
neste sentido que a Inteligência Ativa vem 
ganhando espaço no âmbito corporativo e 
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promovendo um novo modelo de análise 
de dados. 

Inteligência Ativa gera insights mais 
ágeis e atualizados para a tomada 

de decisões  
Atualmente, os dados são um dos prin-

cipais ativos da maioria das organizações. 
Aliás, é a partir da análise dessas informa-
ções que os líderes conseguem tomar as 
decisões estratégicas na organização com 
mais segurança. 

Portanto, contar com recursos que pos-
sibilitem a entrega ágil de relatórios para 
a tomada de ação é crucial para assegurar 
maior assertividade às decisões. É justa-
mente para atender a essa necessidade 
que o conceito de Inteligência Ativa vem 
dominando o mercado. Diferentemente dos 
recursos tradicionais, a Inteligência Ativa 
permite a análise dos dados em tempo real, 
produzindo relatórios no momento em que 
as ações se desenvolvem. 

Consequentemente, isso tende a elevar 
a efetividade das empresas na tomada de 

decisão, uma vez que as análises são mais 
ágeis, dinâmicas e, até mesmo, mais pre-
cisas. Mas para além disso, a Inteligência 
Ativa fornece um fluxo contínuo de insi-
ghts, já que a análise é constante e acontece 
durante todas as etapas do processo. 

Jornadas mais personalizadas e 
de valor -  A jornada de compra ainda 
é um dos maiores diferenciais no âmbito 
corporativo. Independente do segmento, 
oferecer uma experiência de valor que a 
torne mais satisfatória é condição elemen-
tar para conquistar o público. Graças ao 
avanço tecnológico, esse processo evoluiu 
muito, isto é fato. E a Inteligência Ativa é a 
evolução lógica e necessária desse modelo 
de contato com o consumidor. 

Resumidamente, essa maior velocidade 
no processamento dos dados possibilita, 
por exemplo, que as equipes acompanhem 
em tempo real a demanda dos clientes. E 
a partir disso, que possam oferecer desde 
soluções para tais demandas a produtos e 
serviços. Dessa forma, além de otimizar a 
jornada dos clientes, as organizações po-
dem, ainda, apoiadas em dados, aumentar 
o ticket médio de vendas. 

Para concluir, é importante reforçar que 
a Inteligência Ativa é mais uma evolução 
necessária no ambiente de análise de da-
dos. Dotada de recursos inovadores, tem 
capacidade para apoiar as organizações 
não apenas na tomada de decisões, mas 
até mesmo na antecipação de tendências 
mercadológicas. 

Além de garantir um ambiente mais segu-
ro, esse novo conceito pode garantir ainda 
processos mais dinâmicos e eficientes em 
qualquer ambiente de negócios, seja ele 
Jurídico, Tributário ou Administrativo. 

 
(Fonte: Bacharel em Administração, com MBA em 

Sistemas de Informação, é CEO da Oystr  
(https://www.oystr.com.br/).

AmazingDream_CANVA

Futuro da privacidade e como estabelecer 
cultura de proteção de dados no Brasil

@Em parceria com o Comitê Privacy BR, o Peck Advogados vai re-
alizar um evento online, no dia 19 de agosto, das 9h às 11h, para 

debater o tema “Privacidade em Foco”. O tema central das discussões 
versará sobre um benchmark de mercado e das referências e indicado-
res no Brasil e no mundo sobre este assunto. As inscrições podem ser 
feitas pelo link:  https://bit.ly/3BaifMp. “Buscamos apoiar os DPOs com 
iniciativas para fortalecer o Programa de Privacidade nas empresas 
e fomentar a cultura de proteção de dados. Sabemos da importância 
de levantar debates e pensar em estratégias para colocar em prática 
ações que favoreçam a cibersegurança, principalmente agora com o 
início da fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) e a proximidade das multas que devem começar em outubro, 
por isso decidimos realizar este debate”, comenta Patricia Peck, CEO e 
sócia-fundadora do escritório Peck Advogados.      Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI

CINCO PASSOS FuNDAMENTAIS 
PARA TRANSFORMAR uMA 
STARTuP EM uNICóRNIO

    Leia na página 4

Foto: turkishairlines.com

Projeto para combater as mudanças climáticas
Com o objetivo de minimizar as emissões de carbono causadas pelos 

voos, a Turkish Airlines lançou um programa Co2mission. O projeto 
visa equilibrar as emissões causadas por viagens. O programa garantirá 
que a compensação de carbono torne-se viável e prática, para qualquer 
pessoa com consciência ambiental. Os passageiros que desejam mini-
mizar a emissão de seu voo podem fazê-lo contribuindo com o valor 
desejado para projetos do portfólio de sua escolha, adquirindo assim 
a certificação de redução de emissões credenciada pelas Nações Uni-
das. As contribuições dos passageiros serão utilizadas para apoiar os 
projetos credenciados pela VCS e pelo Gold Standard e podem enviar 
suas avaliações e análises de terceiros sem cortes pela Turkish Airlines. 
Saiba mais em: (https://turkishairlines.co2mission.com/en).    Leia 
a coluna completa na página 5
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Vestibular na uSP
Os vestibulandos interessados 

em concorrer a uma vaga na USP 
já podem fazer as inscrições para o 
Concurso Vestibular Fuvest 2023. 
Podem participar aqueles que já 
concluíram o ensino médio, que 
vão concluir este ano ou quem já 
tem diploma de ensino superior. 
Estudantes do 1º ou 2º ano do ensino 
médio podem prestar o exame para 
avaliar seus conhecimentos, o trei-
neiro. Saiba mais: (www.fuvest.br/).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cinco-passos-fundamentais-para-transformar-uma-startup-em-unicornio/?swcfpc=1
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/de-cada-3-empresas-2-em-media-contratam-sem-planejamento/?swcfpc=1
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Na crise, investimento 
em marca some 

e dificulta 
captação futura

O ano de 2022 tem 
sido desafiador para o 
caixa das startups 

Com menos rodadas 
de investimento 
para as grandes 

e maior necessidade de 
provar sustentabilidade 
para as pequenas, a ex-
pectativa é de que o mer-
cado de inovação passe a 
adotar uma postura mais 
cautelosa e preventiva, 
principalmente pela ne-
cessidade de redução de 
custos. 

Nessas situações, em-
preendedores acabam 
dando um famoso e his-
tórico tiro no pé: secar o 
investimento em marca. 
Com isso, o investimento 
em branding, reputação 
e credibilização fica em 
segundo plano, e a prio-
ridade se torna vender, 
vender e vender e, ao 
mesmo tempo, enxugar 
para fazer o dinheiro 
durar até o cenário ficar 
mais favorável para uma 
nova captação.

Essa solução, histori-
camente (e aprendido a 
duras penas no início da 
pandemia) gera alguns 
cenários: aumento do 
custo de aquisição via 
marketing digital, uma 
vez que o mercado é inun-
dado pelos concorrentes 
fazendo o mesmo, o que 
leva todos para uma briga 
por preço; diminuição das 
taxas de retenção, já que 
todo cliente pagante é 
bem-vindo e não neces-
sariamente é ICP (perfil 
ideal de cliente), que 
ainda saem falando mal 
da empresa, por motivos 
óbvios; e uma dura bata-
lha por equilíbrio entre 
crescimento e operação, 
com maior dificuldade 
nas contratações estra-
tégicas.

Não fossem o bastante, 
esses cenários, mesmo 
acobertados por um con-
trole das contas momen-
tâneo e um crescimento 
de receitas a curto prazo, 
mascaram duas sequelas 
ainda mais danosas para 
o futuro da startup, per-
cebidas quando chega 
o momento de voltar 
às conversas com in-
vestidores: negociações 
baseadas apenas em 
performance financeira 
que derrubam drastica-
mente o valuation e uma 
dificuldade enorme de 
provar a capacidade de 
crescimento exponen-
cial do negócio sem uma 
queima dramática dos 
novos aportes. 

Esses desafios são cau-
sados pela escolha pre-
coce de interromper o 

investimento em marca. 
Para se ter uma ideia, a 
mais recente pesquisa da 
AMO Strategic Advisors 
revelou que a reputação 
da marca representa cer-
ca de 43% do valuation da 
empresa. O mesmo estu-
do ainda aponta que, em 
períodos de incertezas de 
mercado ou crise política/
econômica, esse valor 
chega a até 52%. 

Isso acontece uma vez 
que, durante a avaliação 
do preço de uma empresa 
de inovação, a capacidade 
de criar, educar e atingir 
o mercado consumidor 
é observado no futuro, 
ou seja, mesmo com as 
planilhas impecáveis, 
ainda falta a demonstra-
ção de que o público-alvo 
realmente vai abraçar a 
ideia, e a empresa terá a 
capacidade de liderar ou 
participar de um movi-
mento de expansão desse 
novo mercado.

Outro ponto importante 
destacado no estudo é 
que 77% dos profissio-
nais no Brasil buscam 
trabalhar em empresas 
que constroem e nutrem 
uma reputação positiva. 
Dessa forma, quando o 
novo processo de escala 
e captação vier, os melho-
res profissionais estarão 
engajados ou até mesmo 
indo trabalhar com os 
concorrentes que forta-
leceram suas marcas.

Sem contar ainda o 
óbvio (mas nem tanto 
para grande parte dos 
novos empreendedores) 
que, sumir do dia a dia 
dos seus consumidores 
e reaparecer só quando 
a tormenta passar deixa 
um estigma na relação. 
Para 92% dos brasilei-
ros, marcas que não se 
posicionaram ao longo da 
pandemia ou divulgaram 
ações de impacto social 
ou mesmo de novos pro-
dutos e funcionalidades 
que auxiliavam nos mo-
mentos de readaptação, 
poderiam simplesmente 
sumir do mercado sem 
deixar saudades.

É natural economizar 
para enfrentar o inverno 
com mais gordura para 
queimar, mas, nesses 
casos, não é inteligente 
abrir mão do que vai te 
fazer acelerar quando 
o oceano azul se abrir 
novamente, deixando a 
ferramenta apenas para 
os concorrentes mais 
experientes, que vão sair 
na frente na retomada e 
gerar uma nova crise para 
a sua empresa enfrentar.

(*) - É fundador e CCO da Motim, 
primeira aceleradora de reputação do 

mundo (https://motim.cc/).

Silas Colombo (*) Rafael Martins (*)
 

Ainda segundo o rela-
tório, em 2021, este 
mercado atingiu o 

valor de USD 6,8 bilhões 
no mundo. Esses números 
confirmam que a expectativa 
de vendas online, projetada 
durante a pandemia, atingiu 
também a relação de compra 
entre empresas e deve seguir 
em expansão. 

Para indústrias e distribui-
dores que ainda não aderi-
ram às transações online, 
este é o momento para in-
cluir tal serviço no escopo de 
atuação. Além de gerar uma 
experiência de compras sim-
ples, ágil e de maior alcance, 
as vendas virtuais promovem 
benefícios internos, como 
a integração de dados e o 
controle de estoque. Confira 
quatro benefícios de utilizar 
esse recurso:
 1) Aceleração dos pe-

didos - No universo 
do comércio eletrô-
nico B2B, quando dis-
tribuidores e indús-
tria estão conectados 
eletronicamente, é 
possível reduzir esto-
ques, obter melhores 
preços e reconciliar 
as contas em tempo 
real. Isso acontece 
porque o sistema po-
derá monitorar cons-
tantemente o nível 
de inventário dos 
produtos, e permitir 

É indispensável contar com um e-commerce B2B que tenha uma 
boa integração com a logística.

O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselha-
mento para empresas, anuncia os resultados do ‘Hype 
Cycle for Emerging Technologies 2022’, pesquisa que 
destaca as tecnologias emergentes a serem observa-
das nos próximos anos. O levantamento ressalta as 
tendências que permitem a evolução e a expansão de 
experiências imersivas, a aceleração da automação 
de Inteligência Artificial (IA) e a otimização a entrega 
de produtos, serviços e soluções.

“As tecnologias emergentes oferecem potencial 
de transformação para as empresas, mas, no mo-
mento, os CIOs e líderes de inovação ainda estão 
sendo desafiados a dimensionar os recursos digitais 
e, ao mesmo tempo, melhorar a sustentabilidade 
diante da expansão das restrições de recursos”, 
comenta Melissa Davis, Analista Vice-Presidente 
do Gartner. 

“É essencial para as organizações eliminarem o 
ruído em torno das tecnologias emergentes visando 
acelerar a mudança, aproveitando as novidades que 
impulsionam a diferenciação e a eficiência competiti-
vas”. O relatório avalia as inovações que têm potencial 
para fornecer um alto grau de vantagem competitiva 
nos próximos dois a 10 anos. 

“Todas as tecnologias do Hype Cycle estão em um 
estágio inicial, mas algumas são incipientes e existem 
incertezas sobre como elas evoluirão. Essas novidades 
apresentam riscos para a implantação, mas potencial-
mente benefícios aos primeiros usuários, que podem 
avaliá-las e explorá-las conforme a capacidade de sua 
organização de lidar com inovações não comprova-
das”, fala Gary Olliffe, analista de vice-presidente 
do Gartner. 

Confira três temas de tendências tecnológicas 
emergentes:
 1) Evoluindo e expandindo experiências imer-

sivas – Uma coleção de tecnologias emergentes 
oferece suporte a essas inovações por meio de 
representações virtuais dinâmicas, ambientes e 
ecossistemas de clientes e pessoas, bem como 
novos modos de envolvimento do usuário. Com 
essas inovações, os indivíduos podem controlar 
suas próprias identidades e dados e experi-
mentar ecossistemas virtuais que podem ser 
integrados a moedas digitais. 

  Tais ferramentas ajudam a alcançar os clientes 
de maneiras diferentes para fortalecer ou abrir 
outros fluxos de receita. As tecnologias a serem 
observadas que proporcionam experiências 
imersivas em evolução e expansão são Meta-
verso, Tokens Não Fungíveis (NFTs), Supera-
plicativos e Web3, identidade descentralizada, 
humanos digitais, Gêmeos Digitais dos clientes 
e mercados internos de talentos.

Quatro benefícios do 
e-commerce para o comércio B2B
O mercado global de e-commerce B2B (Business to Business) terá um crescimento anual de 19,7% entre 
2022 e 2030, de acordo com o estudo realizado pelo Grand View Research, empresa especializada em 
pesquisa de mercado

mento do status é 
um diferencial e uma 
vantagem competitiva 
tendo em vista que os 
clientes exigem ciclos 
de entrega mais rápi-
dos e precisos.

 4) Aumento da receita - 
Como consequência da 
troca e monitoramento 
de dados em tempo 
real proporcionado 
pelo e-commerce B2B, 
os processos de negó-
cios são auto desen-
cadeados, reduzindo 
substancialmente os 
ciclos de vendas, que, 
por sua vez, levam a 
uma maior produtivi-
dade, custos baixos, 
qualidade melhorada, 
entregas mais ágeis e, 
consequentemente, 
aumento da receita.

Ao adotar o e-commer-
ce B2B, os atacadistas e 
distribuidores não estão 
apenas acompanhando uma 
inovação do mercado, mas, 
sim, disponibilizando uma 
maneira rápida, segura e 
de maior alcance para com-
prar produtos e serviços, 
o que aumenta a lealdade 
do cliente e reduz custos 
para o negócio, garantindo 
o diferencial da empresa no 
mercado.

 
(*) - É CEO do Grupo Máxima, líder 

em soluções de força de vendas, 
e-commerce, trade marketing e 

logística (https://maximatech.com.br/).
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pedidos automáticos 
que ajudarão no con-
trole de produção. 

  Já entre distribuidor e 
varejo, esse benefício 
acontece a partir da 
compra por recorrên-
cia e com um timing 
menor de pedidos, 
tornando a compra 
mais constante e rá-
pida, tendo em vista 
que a plataforma está 
disponível a qualquer 
momento.

 2) Gestão das vendas 
- As transações B2B 
online ajudam os ataca-
distas e distribuidores 
a gerenciar os canais 
de vendas. Ao integrar 
o sistema de contabi-
lidade com a gestão 
de vendas online é 
possível garantir que 
não haja processo de 

reconciliação em gran-
de escala mais tarde. 
Além disso, o sistema 
permite monitorar os 
níveis de venda e do 
inventário em tempo 
real para tomar deci-
sões assertivas.

 3) Acompanhamento 
de pedidos - Conside-
rando que o fornecedor 
de logística não provi-
dencie uma plataforma 
para fazer pedidos e 
monitorar a entrega, 
as organizações podem 
perder o controle so-
bre a logística. 

  Por isso, é indispen-
sável contar com um 
e-commerce B2B que 
tenha uma boa integra-
ção com a logística e 
forneça as informações 
necessárias do pedido, 
já que o acompanha-

As principais tecnologias 
emergentes para o futuro

 2) Automação de Inteligência Artificial ace-
lerada – A adoção da IA está se expandindo 
como parte integrante de produtos, serviços 
e soluções. Isso está acelerando a criação de 
modelos de IA especializados que podem ser 
aplicados para automatizar o desenvolvimento, 
treinamento e implantação de modelos. 

  A automação de IA reorienta o papel dos hu-
manos no desenvolvimento de IA, resultando 
em previsões e decisões mais precisas e tempo 
mais rápido para os benefícios esperados. As 
tecnologias que suportam a automação de IA 
acelerada são sistemas autônomos, IA causal, 
modelos de base, IA de design generativo e 
geração de código de aprendizado de máquina.

 3) Entrega otimizada de tecnólogos – Negó-
cios digitais bem-sucedidos são construídos, 
não comprados. Um conjunto de tecnologias 
emergentes se concentra nas comunidades 
de construtores de produtos, serviços e 
soluções, como equipes de fusão e as pla-
taformas que elas usam. Esses recursos 
fornecem feedback e insights que otimizam 
e aceleram a entrega de produtos, serviços 
e soluções e aumentam a sustentabilidade 
das operações de negócios. 

As inovações críticas que estão otimizando a entrega 
de tecnólogos são FinOps aumentados, ecossistemas 
de dados em Nuvem, sustentabilidade em Cloud, ar-
mazenamento computacional, arquitetura de malha 
de segurança cibernética, observabilidade de dados, 
governança de risco dinâmico, plataformas de Cloud 
do setor, arquitetura mínima viável, desenvolvimento 
orientado à observabilidade, OpenTelemetry e enge-
nharia de plataforma. - Fonte e outras informações: 
(www.gartner.com).

São muitas as as tecnologias emergentes a serem observadas 
nos próximos anos.
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GENIVAL GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
pintor de autos, estado civil solteiro, nascido em União dos Palmares - AL, no dia 
(23/10/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julia 
Josefa da Conceição. A pretendente: SOLANGE MARQUES, de nacionalidade brasileira, 
profissão doméstica, estado civil solteira, nascida em União dos Palmares - AL, no dia 
(26/05/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Felisbino 
Francisco Marques e de Maria Vieira da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001956-35.2021.8.26.0281 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Itatiba, Estado de SP, Dr(a). Orlando Haddad Neto, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Faz saber ao réu, Elias Mariano Machado, inscrito no CPF Nº 192.713.788-81, 
ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária Rota das Bandeiras move contra si, por 
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que Ocorre que no dia 
08/01/2019, por volta das 13h33min, o condutor do veículo, ora Requerido, trafegava pela Rodovia 
SP - 332 km 146 + 50, Pista Sul, com o veículo de sua propriedade, que faz saber: marca/modelo: 
GM/Classic Spirit Ano: 2008, Placa: HJG1172, Cor: Prata, Renavam: 974419338, quando ao atingir 
o local dos fatos, perdeu o controle da direção de seu veículo e veio a chocar-se contra a defensa 
metálica Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência Nº 20190108 
1009687. Os Requerentes também alocaram pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis 
para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, 
sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a 
Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 4.542,50 conforme demonstrativo 
anexo. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Itatiba, aos 10 de agosto de 2022. 

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E. 35.300.175.051

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Outubro de 2020
1. Data e Hora: 20 de outubro de 2020, às 09:00h. 2. Local: Na sede social da Companhia, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e  
8º andares, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers,  
CEP 04543-907. 3. Presenças: Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente Ata. 
4. Composição da Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo seu procurador, Sr. 
Emmanuel Pelege), Presidente; e Sra. Ana Paula Schmidt, Secretária. 5. Convocação: Dispensada a 
convocação prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976  
(a “LSA”), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. Ordem do Dia: Ordem do 
Dia: (a) Deliberar sobre a aprovação da distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R$ 
97.869.375,22 (noventa e sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais 
e vinte e dois centavos); e (b) outros assuntos de interesse da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: 
Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, (a) a distribuição de dividendos, no valor total de R$ 97.869.375,22 (noventa e sete 
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos).  
Os dividendos serão pagos até o dia 30 de novembro de 2020, mediante crédito em conta corrente bancária 
em nome dos acionistas, de forma proporcional à sua participação no capital social da Companhia, 
conforme indicado a seguir: (i) R$ 97.862.800,74 (noventa e sete milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, 
oitocentos reais e setenta e quatro centavos) para a acionista BNP Paribas Cardif S/A; e (ii) R$ 6.574,48 
(seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) para a acionista Cardif Assurances 
Risques Divers S.A. (b) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de 
extrato. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a 
qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada 
pelos presidente e secretária da Assembleia e pelos acionistas da Companhia. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege; Sra. Ana Paula Schmidt - Secretária. 
Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador;  
BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 552.156/20-6 em 30/12/2020.  
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luizaseg Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2020
1. Data e Horário: 31 de março de 2020, às 11:00 horas. 2. Local: Nas dependências da sede social 
da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo 
Corporate Towers, 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, parágrafo 
1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária 
desta Assembleia Geral Ordinária; Dispensada pelos acionistas a presença do auditor independente, 
conforme autorizado pelo artigo 134, parágrafo 2º, da LSA. 4. Composição da Mesa: Presidente: 
Frederico Trajano Inácio Rodrigues; Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada a 
convocação prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 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 27 de 
fevereiro de 2019, no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, páginas 149 a 153, e no Valor 
Econômico, páginas E33 e E34. 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, parágrafo 4º, da LSA. 8. Ordem do Dia: (a) examinar 
as contas dos administradores refletidas no Relatório da Administração da Companhia; (b) examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia; (c) deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (d) fixar a remuneração anual 
global dos administradores da Companhia; (e) deliberar acerca da instalação do Conselho Fiscal; 
(f) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral 
Ordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou as contas dos 
administradores refletidas no Relatório da Administração; (b) aprovou as Demonstrações Financeiras 
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (c) aprovou a 
seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, o qual totalizou R$ 47.476.492,16 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e setenta 
e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos): (c.1) aprovou a utilização da 
opção de limitação de constituição de reserva legal de que trata o artigo 193 parágrafo 1º da LSA, na 
qual caso o saldo da rubrica de reserva legal acrescida do montante de reserva de capital exceder 30% 
(trinta por cento) do capital social, a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal, para não 
constituir os 5% (cinco por cento) de reserva legal sobre o lucro líquido; e (c.2) R$ 617.311,96 
(seiscentos e dezessete mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos) serão mantidos em 
reserva de lucros, que somados as reservas existentes no montante de R$ 306.791,89 (trezentos e seis 
mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), totalizam reservas de lucros de 
R$ 924.103,85 (novecentos e vinte e quatro mil, cento e três reais e oitenta e cinco centavos); e, (c.3) o 
respectivo saldo, no valor de R$ 46.859.180,20 (quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e nove 
mil, cento e oitenta reais e vinte centavos), a serem pagos até o dia 31 de março de 2020, será 
distribuído aos acionistas, a título de dividendos, da seguinte maneira: (i) R$ 23.429.590,10 (vinte e três 
milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa reais e dez centavos) a título de 
dividendos para a acionista NCVP Participações Societárias S/A; (ii) R$ 23.429.590,10 (vinte e três 
milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa reais e dez centavos) a título de 
dividendos para a acionista Magazine Luiza S/A; (f) fixou, para a verba remuneratória global anual dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, para o exercício social de 2020, em 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira; 
(h) aprovou a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social corrente; (i) aprovou 
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 tratar, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, 
achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pela Presidente e Secretário da 
Assembleia e pelos acionistas da Companhia. Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Presidente; Ana 
Paula Schmidt - Secretária. Acionistas Presentes: NCVP Participações Societárias S/A. - Alessandro 
Deodato - Diretor Presidente, NCVP Participações Societárias S/A.; Emmanuel Pelege - Diretor 
Vice-Presidente. Magazine Luiza S/A - Frederico Trajano Inácio Rodrigues. JUCESP nº 213.212/21-3 
em 25/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luizaseg Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Setembro de 2021
1. Data e Hora: 08 de setembro de 2021, às 09:30 h. 2. Local: Na sede social da Luizaseg Seguros 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) o Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues e a Sra. Ana Paula Schmidt, 
conforme item 4, abaixo. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues; 
Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
artigo 124, §4º, 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) Eleição do Sr. Erico Tadashi Yamamoto para o cargo 
de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (b) Outros assuntos de interesse da 
Companhia. 7. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a eleição do Sr. Erico Tadashi Yamamoto, brasileiro, 
casado, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.347.084-1 SSP/SP, inscrito 
no CPF sob o nº 079.295.438-62, residente e domiciliado na Avenida Parkinson, 42 - apto. 15, Gramercy 
Park, Alphaville Empresarial, Barueri, SP, CEP: 06.465-136, com escritório comercial no estado de São 
Paulo, município de São Paulo, 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 Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo 
mandato até 31 de março 2024; (b) o Membro do Conselho de Administração ora eleito aceita seu cargo 
e declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia 
por força de lei especial, não estando condenado 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. O 
Membro do Conselho de Administração ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do 
termo de posse, anexo à presente ata; e (c) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária na forma de extrato. 8. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede social os 
documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Extraordinária e mencionados nesta ata. 
9. 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 Extraordinária e pelos acionistas da Companhia. São Paulo, 08 de 
setembro de 2021. Mesa: Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Presidente; Ana Paula Schmidt - 
Secretária. Acionistas Presentes: NCVP Participações Societárias S/A - Emmanuel Pelege - Diretor; 
NCVP Participações Societárias S/A - Erico Tadashi Yamamoto - Diretor; Magazine Luiza S/A - 
Frederico Trajano Inácio Rodrigues. Membro do Conselho de Administração Eleito: Erico Tadashi 
Yamamoto. JUCESP nº 157.517/22-6 em 24/03/2022. 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 de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2020
Data e Hora: 30 de abril de 2020, às 12:00 horas. Local: sede da Companhia, localizada na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 8º andar, conjunto 81, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 04.543-907. Presença: (a) acionistas detentores da totalidade das ações com direito a voto da 
Companhia, conforme assinaturas do 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 
Vice-Presidente; e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Convocação: 
verificada, em 1ª convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com 
direito a voto (assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas"). Dispensada, portanto, a convocação por 
edital, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. Mesa: Alessandro Deodato, Presidente; Ana Paula 
Schmidt, Secretária. Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
e a distribuição de dividendos; (c) fixar a remuneração anual global da Diretoria; (e) outros assuntos de 
interesse social. Deliberações: instalada a Assembleia e dando início à discussão das matérias indicadas 
na ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto 
segue: (a) Foram aprovadas, sem reservas, as contas dos administradores e demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, de conformidade com as publicações 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 193 a 194, em 27 de fevereiro de 2020; e no jornal Diário 
Comercial, página 4, em 27 de fevereiro de 2020; (b) Em relação ao resultado do exercício de 2019, tendo 
sido apurado lucro líquido no valor de R$ 25.025.354,36 (vinte e cinco milhões, vinte e cinco mil, trezentos 
e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), foi aprovada a destinação de: (b.1) R$ 1.251.267,72 
(um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) 
para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; (b.2) do respectivo saldo, o 
valor de R$ 23.436.938,25 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e oito 
reais e vinte e cinco centavos) serão mantidos em reserva de retenção de lucros, nos termos do artigo 202, 
parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”); (b.3) do respectivo saldo, o valor de 
R$ 337.148,39 (trezentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) serão 
mantidos em reserva de retenção de lucros para futura distribuição de dividendos, nos termos do artigo 202, 
parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”), que somados à reserva de retenção 
de lucros existentes no montante de R$ 257.738,61 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e 
oito reais e sessenta e um centavos), totalizam reservas de retenção de lucros para futura distribuição de 
dividendos de R$ 594.887,00 (quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais); (c) A 
remuneração global anual da diretoria permanece no valor fixado em Assembleia Geral de Constituição; 
e, (d) Em relação ao item da pauta “outros assuntos de interesse social”, os acionistas deliberaram pela 
publicação desta Ata na forma de extrato. Leitura e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão foi 
lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Acionistas Presentes: BNP 
Paribas Cardif S.A. (p.p. Emmanuel Pelege); e Cardif Assurances Risques Divers S/A (p.p. Emmanuel 
Pelege). São Paulo, 30 de abril de 2020. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. 
Mesa: Alessandro Deodato - Presidente; Ana Paula Schmidt - Secretária. Acionistas Presentes: BNP 
Paribas Cardif S.A. - p.p. Emmanuel Pelege; Cardif Assurances Risques Divers S/A - p.p. Emmanuel 
Pelege. JUCESP nº 212.185/20-2 em 18/06/2020. 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 Extraordinária Realizada em 19 de Novembro de 2020
1. Data e Hora: 19 de novembro de 2020, às 10:00 horas. 2. Local: Na sede social da NCVP Participações 
Societárias S/A (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 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: Acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na 
presente Ata. Presentes, ainda, Sr. Alessandro Deodato, Sr. Emmanuel Pelege e a Sra. Deborah Uema 
Oliveira Escobar. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege; Secretária: Sra. Deborah 
Uema Oliveira Escobar. 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 da totalidade dos 
acionistas da Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) reeleição do Sr. Alessandro Deodato para o cargo de Diretor 
Presidente da Companhia; e (b) outros assuntos de interesse da companhia. 7. Resumo das Deliberações: 
A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a 
reeleição do Sr. Alessandro Deodato, italiano, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.N.E. 
nº G418232-0, inscrito no C.P.F. 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, 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. O Diretor ora eleito aceita o 
seu respectivo cargo e declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer a administração 
da Companhia por força de lei especial, não estando condenado 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.  
O Diretor ora eleito será investido em seu respectivo cargo mediante a assinatura do respectivo termo de 
posse a ser lavrado em livro próprio; (b) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
na forma de extrato. 9. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente deu por encerrada 
as assembleias, das quais 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, 19 de novembro de 2020. 
Mesa: Emmanuel Pelege - Presidente; Deborah Uema Oliveira Escobar - Secretária. Acionistas Presentes: 
BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; Cardif Assurances Risques Divers S/A - 
Emmanuel Pelege - Procurador. Diretor Reeleito: Alessandro Deodato. JUCESP nº 530.631/20-9 em 
10/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data, Hora e Local: 11 de julho de 2022, às 14 horas, na sede social da Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia” ou “Cia.
Ultragaz”), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP
01317-910. Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acionistas titulares de mais de 3/4 (três quartos) das ações que compõem
o capital social; (ii) o Diretores da Companhia; e (iii) Sr. Márcio Serpejante Peppe, inscrito no CRC sob o nº 1SP233.011/O-8,
representante da KPMG Auditores Independentes, Auditoria Independente da Companhia. Publicações: Aviso aos Acionistas:
Publicado no jornal “Empresas e Negócios” em sua edição de 30 de março de 2022, nas versões impressa e digital, em cumpri-
mento ao disposto no artigo 133 c/c artigo 289 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Edital de Convocação: Publicado no jornal
“Empresas e Negócios”, nas versões impressa e digital, nos dias 01, 02 e 05 de julho de 2022, em cumprimento ao disposto no
artigo 124 c/c artigo 289 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Mesa: Tabajara Bertelli Costa – Presidente. Ana Paula Santoro
Coria – Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto dos acionistas presentes, de for-
ma unânime, a lavratura da presente Ata em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Em
Assembleia Geral Ordinária: 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações finan-
ceiras, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 3. Apro-
var a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cujo montante total foi de R$
264.979.617,16 (duzentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e dezessete reais e dezesseis
centavos), nos seguintes termos: a. R$ 13.248.980,86 (treze milhões, duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e oitenta reais
e oitenta e seis centavos) destinados a reserva legal; b. R$ 112.737.636,20 (cento e doze milhões, setecentos e trinta e sete mil e
seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) destinados à conta de reserva de lucros; c. R$ 71.993.000,10 (setenta e um mi-
lhões, novecentos e noventa e três mil e dez centavos) referente juros a título de remuneração do capital próprio (os “JSCP”) decla-
rados pela Diretoria conforme segue: (i) o valor bruto de R$ 16.250.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta mil Reais),
aprovado conforme reunião da Diretoria de 31 de março de 2021; (ii) o valor bruto de R$ 17.352.000,00 (dezessete milhões e
trezentos e cinquenta e dois mil Reais), aprovado conforme reunião da Diretoria de 30 de junho de 2021; (iii) o valor bruto de R$
18.369.000,00 (dezoito milhões e trezentos e sessenta e nove mil Reais), aprovado conforme reunião da Diretoria de 30 de setem-
bro de 2021; e (iv) o valor bruto de R$ 20.022.000,00 (vinte milhões e vinte e dois mil Reais), aprovado conforme reunião da Dire-
toria de 30 de dezembro de 2021. O valor líquido dos JSCP, equivalente a R$ 61.194.050,14 (sessenta e um milhões, cento e
noventa e quatro mil e cinquenta Reais e catorze centavos) foi imputado ao valor do dividendo devido aos acionistas titulares de
ações ordinárias da Companhia; e d. R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais) foram destinados ao pagamento de
dividendos, cabendo aos acionistas detentores de ações ordinárias o valor de R$ 0,020458048 por ação e aos acionistas detento-
res de ações preferenciais o valor de R$ 0,038447108 por ação, de acordo com a deliberação em reunião de Diretoria realizada
em 3 de março de 2022. 4. Eleger, para membros da Diretoria, as pessoas abaixo qualificadas, com mandato de dois anos, até a
realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024 que examinar os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76,
pertinentes ao exercício social 2023: Como Presidente: · Tabajara Bertelli Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 17.304.700-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 127.682.738-56. Como Diretores: · André Luiz
Pedro Bregion, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.869.827-SSP/SP e inscrito
no CPF sob o nº 091.696.928-23; · Aurélio Antonio Mendes Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 13.243.387-4 e inscrito no CPF sob o nº 074.620.588-04; · Ana Paula Santoro Coria, brasileira, casada, admi-
nistradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.119.022—SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 130.325.788-25; · Daniel
Baring, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.223.452-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº
330.707.048-75. · Guilherme Simão Darezzo Netto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade
nº 30.151.470-7 e inscrito no CPF sob o nº 278.422.258-69; e · Ricardo Colpo, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade nº 30.651.302-74 e inscrito no CPF sob o nº 951.645.020-20; 4.1. Todos os Diretores possuem endereço
profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, na Cidade e Estado de São Paulo. 4.2. Consultados anteriormente, os
Diretores eleitos declaram que (a) não estão incursos em qualquer delito que os impeçam de exercer as atividades do cargo para
os quais foram designados; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no
mercado em que atua; e (c) não possuem interesses conflitantes com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76.
5. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R$
22.000.000,00 (vinte e dois milhões de Reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: 6. Aprovar a realização da 1ª (primeira)
emissão de debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Compa-
nhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com as seguintes características e condições principais, as quais serão deta-
lhadas e reguladas por meio da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”): (a) Valor Total da Emissão: O
valor total da Emissão será de até R$630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhões de reais) na data de emissão, qual seja, 28 de
julho de 2022 (“Data de Emissão”); (b) Quantidade: até 630.000 (seiscentas e trinta mil) Debêntures, sendo que as Debêntures
eventualmente emitidas e não integralizadas serão canceladas pela Companhia. O cancelamento de Debêntures eventualmente
emitidas e não integralizadas, conforme aplicável, será formalizado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem a neces-
sidade de deliberação societária adicional da Companhia ou aprovação por Assembleia Geral de Debenturistas; (c) Valor Nominal
Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”);
(d) Data de Vencimento das Debêntures: A data de vencimento das Debêntures será em 28 de julho de 2027 (“Data de Venci-
mento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de
Emissão; (e) Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, sem emissão de
cautelas ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro no Livro de
Registro de Debêntures; (f) Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações da Emissora; (g) Espécie: As
Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei 6.404/76; (h) Colocação. As Debêntures serão objeto
de colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qual-
quer esforço de venda perante investidores; (i) Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário; (j) Atualização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal
Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (k) Remuneração das Debêntures: A partir da data da primeira
integralização, as Debêntures farão jus a juros remuneratórios, sobre o Valor Nominal Unitário equivalentes a 115% (cento e quin-
ze por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
calculadas e divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão(“B3”) - Segmento CETIP UTVM, no Informativo Diário, disponível em
sua página na Internet (http://www.b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao
ano, calculada de forma pro rata temporis, por dias decorridos, e de acordo com a fórmula descrita na Escritura de Emissão (“Re-
muneração”); (l) Pagamento da Remuneração das Debêntures: A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, a
partir de sua emissão, nas datas a serem definidas na Escritura de Emissão; (m) Amortização das Debêntures: O Valor Nominal
Unitário das Debêntures será pago integralmente pela Emissora na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de vencimento
antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão; (n) Repactuação Programada: As Debên-
tures não serão objeto de repactuação programada; (o) Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá optar por realizar o
resgate antecipado parcial ou total das Debêntures, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada pro rata
temporis, desde a primeira data de integralização, ou a última Data de Pagamento da Remuneração, conforme aplicável, até a data
do efetivo resgate antecipado, sem qualquer prêmio ou penalidade; (p) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração,
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida conforme termos e condições a serem previs-
tos na Escritura de Emissão, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compen-
satória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (q) Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações constantes da Escri-
tura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se exigível da Companhia o pagamento integral devido
em decorrência das Debêntures, incluindo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata
temporis, desde a primeira data de integralização ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data
do efetivo pagamento em decorrência do vencimento antecipado, e de eventuais Encargos Moratórios, na ocorrência das seguin-
tes hipóteses, observados os prazos de cura, limites, valores (thresholds) a serem indicados na Escritura de Emissão (“Eventos
de Vencimento Antecipado”): (i) não pagamento do principal e/ou da Remuneração devida em virtude das Debêntures nas datas
de pagamento devidas; (ii) descumprimento de obrigações não pecuniárias assumidas pela Emissora; (iii) apresentação de pedido
de recuperação judicial ou extrajudicial pela Emissora; (iv) liquidação, extinção ou dissolução da Emissora ou de suas controladas;
(v) apresentação de pedido de autofalência da Emissora; (vi) apresentação de pedido de falência da Emissora, não contestado no
prazo legal; (vii) alteração do tipo societário da Emissora nos termos dos artigos 220 e 222 da Lei das Sociedades por Ações; (viii)
(a) incorporação (de sociedades e/ou de ações) da Emissora por quaisquer terceiros; (b) fusão ou cisão da Emissora; e/ou (c) a
realização pela Emissora de qualquer outra reorganização societária; (ix) a alienação do controle da Emissora; (x) distribuição de
dividendos, lucros, ou outros pagamentos a acionistas enquanto a Emissora estiver em mora com suas obrigações pecuniárias no
âmbito da Escritura de Emissão; (xi) verificação de que quaisquer declarações prestadas na Escritura de Emissão eram falsas ou
materialmente incorretas na data em que foram prestadas; ou (xii) protesto legítimo de títulos contra a Emissora. (r) Local de Pa-
gamento: Os pagamentos a que fazem jus o titular das Debêntures serão efetuados pela Emissora nas datas estabelecidas para
seus pagamentos, mediante depósito bancário em conta corrente da Debenturista (conforme definido na Escritura de Emissão), a
ser informada à Emissora oportunamente. (s) Destinação dos Recursos: Os recursos advindos da Emissão serão destinados
para a recomposição de capital de giro e financiamento das atividades constantes do objeto social da Emissora; e (t) Demais
características: serão definidas na Escritura de Emissão. 6.1. Fica a Diretoria autorizada a praticar todo e qualquer ato necessá-
rio e/ou conveniente à implementação e formalização da Emissão, direta ou indiretamente por meio de procuradores, incluindo
mas não se limitando (a) a discussão e negociação dos demais termos e condições das Debêntures, incluindo as exceções aplicá-
veis aos eventos de vencimentos antecipado; (b) à celebração da Escritura de Emissão, (c) contratação de prestadores de serviço
eventualmente necessários para a Emissão das Debêntures, e (d) as providências de publicação e registro dos documentos de
natureza societária perante os órgãos competentes, e quaisquer outras autarquias ou órgãos junto aos quais seja necessária a
adoção de quaisquer medidas para a implementação e divulgação da Emissão. 6.2. Ainda, ratificam-se todos os atos já praticados
relacionados às deliberações acima. 7. Aprovar a alteração do objeto social da Companhia, para incluir a atividade de locação de
equipamentos para distribuição de qualquer gás no item (iv) do Artigo 5º do Estatuto Social, de modo que referido item passará a
vigorar com a seguinte redação: “Objeto Social - Cláusula 2ª - A Sociedade tem como objeto social: (...) (iv) toda e qualquer
prestação de serviço relacionada à distribuição de qualquer gás, em especial, montagens e instalações de equipamentos para
viabilizar o uso do gás, manutenção preventiva e corretiva dos mesmos e de demais equipamentos e máquinas destinados à distri-
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buição e uso do referido gás, incluída também eventual locação de equipamentos para a distribuição de qualquer gás; (...)” 8. Tendo
em vista a aprovação das deliberações constantes dos itens acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com
as adaptações cabíveis, o qual passa a fazer parte deste instrumento como seu Anexo I. Observações: O Presidente da Mesa
informou que todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes. Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela Mesa e pelos acionistas
presentes. aa) Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de acionista; Tabajara Bertelli Costa, na qualidade de Presi-
dente e Presidente da Mesa; e Ana Paula Santoro Coria, na qualidade de Diretora e Secretária da Mesa. Certifico que a presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Ana Paula Santoro Coria - Secretária da Mesa. Anexo I - Estatuto Social - Compa-
nhia Ultragaz S.A. Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Companhia Ultragaz S.A. reger-se-á por
este Estatuto e Disposições Legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede e foro jurídico na cidade de São
Paulo, Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, podendo a Diretoria abrir ou extinguir filiais
em outras cidades do País. Artigo 3º - A Companhia tem como objeto social: (i) distribuição, assim entendido o armazenamento,
manipulação, engarrafamento e comércio no atacado e varejo, de qualquer gás, em especial, mas não se limitando ao GLP, apare-
lhos transportadores, reguladores de pressão e quaisquer outros equipamentos e materiais, necessários ao transporte e distribui-
ção de gases e ao seu uso, bem como a industrialização de tais aparelhos e a comercialização de hidrocarbonetos e éteres; (ii)
importação e exportação de qualquer gás, em especial, mas não se limitando ao GLP, aparelhos transportadores, reguladores de
pressão e quaisquer outros equipamentos e materiais, necessários ao transporte e distribuição de gases e ao seu uso, bem como
a industrialização de tais aparelhos e a comercialização de hidrocarbonetos e éteres; (iii) o comércio e a indústria de produtos
alimentares e bebidas, naturais ou industrializados; de produtos de higiene, limpeza e perfumaria; de equipamentos eletroeletrôni-
cos, utensílios e materiais de consumo, para uso doméstico; de livros, jornais e revistas, bem como qualquer outro produto relaci-
onado à sua atividade, no atacado ou no varejo, através da criação e operação de estabelecimentos comerciais destinados a fun-
cionar como lojas de conveniência, minimercados, lanchonetes, bar, fast food, sob a forma padronizada e a cessão de sua explo-
ração a terceiros; (iv) toda e qualquer prestação de serviço relacionada à distribuição de qualquer gás, em especial, montagens e
instalações de equipamentos para viabilizar o uso do gás, manutenção preventiva e corretiva dos mesmos e de demais equipa-
mentos e máquinas destinados à distribuição e uso do referido gás, incluída também eventual locação de equipamentos para a
distribuição de qualquer gás; (v) prestação de serviços de apoio técnico e consultoria administrativa, comercial e de marketing, em
especial, mas não se limitando aos serviços de otimização de consumo de energia, bem como leitura individualizada, em instala-
ções industriais, comerciais, agrícolas ou residenciais e para a operação de estabelecimentos comerciais sob a forma padroniza-
da, entre outros sob a forma de contrato de franquias e/ou cessão de uso de marca; (vi) prestação a terceiros de serviços técnicos
relacionados com as especialidades a que se dedica; (vii) prestação de serviços de intermediação de negócios, em especial, mas
não se limitando, aos serviços de distribuição de bens de terceiros e representação de qualquer natureza, inclusive comercial; e
(viii) prestação de serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, como correspondente bancário e assemelhados, assim
como qualquer prestação de serviços permitido por lei. Parágrafo Único - A Companhia poderá, também, participar como acionista,
sócia ou a qualquer outro título, em empreendimentos comerciais ou industriais. Artigo 4º - A companhia terá duração por prazo
indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito, é de R$ 1.035.385.011,07(um
bilhão, trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, onze reais e sete centavos), divididas em 3.233.178.232 (três bilhões,
duzentos e trinta e três milhões, cento e setenta e oito mil, duzentas e trinta e duas) ações, sendo 3.185.622.551 (três bilhões,
cento e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 47.555.681 (qua-
renta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e uma) ações preferenciais, todas nominativas, com
valor nominal de R$ 0,32023753 por ação. Parágrafo Único - Os desdobramentos e unificações de títulos múltiplos serão proce-
didos por solicitação do acionista, que suportará as respectivas despesas de custo. Artigo 6º - As ações preferenciais gozarão das
seguintes vantagens: (i) prioridade na distribuição de um dividendo fixo de 8% (oito por cento) ao ano sobre o seu valor nominal.
Esse dividendo será acrescido de até mais 4% (quatro por cento) do valor nominal das ações preferenciais, na conformidade do
que o saldo remanescente do lucro do exercício comportar; (ii) prioridade no reembolso do capital no caso de liquidação da Com-
panhia. Artigo 7º - As ações preferenciais não gozarão do direito a voto, salvo se não tiverem recebido dividendos durante três
exercícios consecutivos. Capítulo III - Assembleias Gerais - Artigo 8º - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4
(quatro) primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a
manifestação dos acionistas. Artigo 9º - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias quanto Extraordinárias, salvo as exceções pre-
vistas em lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do
capital social com direito a voto. Em segunda convocação, instalar-se-ão com qualquer número de presentes. Artigo 10 - A Assem-
bleia Geral será dirigida por uma mesa composta por um Presidente e um Secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. Arti-
go 11 - Além das matérias previstas em lei, caberá à Assembleia Geral: (i) eleger e destituir os diretores da Companhia, definindo
as suas atribuições, designando seus respectivos cargos e fixando a remuneração global a qual farão jus; (ii) tomar as contas dos
diretores, deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre a destinação do resultado do exercício; (iii)
deliberar sobre aumento do capital social e emissão de ações, estabelecendo, inclusive, as suas condições; (iv) deliberar sobre o
resgate, amortização, desdobramento, grupamento de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia; (v) deli-
berar sobre a redução do capital social; (vi) deliberar sobre qualquer reforma do estatuto social da Companhia; (vii) deliberar sobre
qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações envolvendo a Companhia, bem como a transferência de ativos
que resulte na descontinuidade das atividades da Companhia; (viii) deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial,
ou requerimento de falência da Companhia; (ix) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger o
liquidante; e (x) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. Capítulo IV - Administração - Artigo 12 -
A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo, 8 (oito) membros,
todos residentes e domiciliados no país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pela Assembleia
Geral, sendo necessariamente um Presidente e os demais sem designação específica. § 1º - A investidura no cargo far-se-á medi-
ante assinatura do termo lavrado no livro de Atas de Reuniões de Diretoria. § 2º - O prazo de gestão dos diretores, que continuarão
no exercício dos cargos até eleição e posse de seus substitutos, será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 13 - A Diretoria
reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos,
observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos, podendo o diretor temporariamente impedido ou ausente fa-
zer-se representar, mediante indicação escrita, por outro diretor, quer para a votação, quer para complementar o “quórum” de pre-
sença estabelecido nesse artigo. § 1º - Das deliberações tomadas pela Diretoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que será arquiva-
da no registro do comércio e publicada, quando tiver deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 2º - Caberá ao
Presidente, além de seu voto, o voto de desempate. Artigo 14 - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá as
atribuições que a lei lhe outorga para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Companhia, sendo esta
representada: (a) por 2 (dois) diretores em conjunto; (b) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por (2) dois
procuradores com poderes especiais. Artigo 15 - Caberá, também, à Diretoria, além das matérias legais: (i) convocar, por qualquer
de seus membros, as Assembleias Gerais da Companhia, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; (ii)
definir o esquema organizacional da Companhia, adotando uma estrutura organizacional eficiente, composta por profissionais
qualificados e de reputação ilibada; (iii) decidir sobre a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e escri-
tórios dentro do território nacional; (iv) a qualquer tempo, determinar a elaboração de balanços referentes a qualquer período de
tempo e aprovar a distribuição de dividendos, intermediários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos balanços ou
de lucros acumulados ou reservas de lucros, ad referendum da assembleia geral; (v) propor à Assembleia Geral a dissolução ou
liquidação da Companhia, ou ainda, reforma do Estatuto Social, fusão, cisão ou incorporação sob qualquer modalidade; (vi) cum-
prir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral; (vii) representar a Companhia, ativa e passiva-
mente, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e pela Assembleia Geral; e (viii) prestar
contas a todos os acionistas. Artigo 16 - Compete isoladamente ao Presidente as seguintes atribuições: (i) presidir as reuniões da
Diretoria; (ii) representar a Companhia em Juízo, ativa ou passivamente; (iii) supervisionar e coordenar atividades e deveres dos
demais diretores; (iv) gerir e administrar todos os negócios e atividades da Companhia, cumprir as determinações do Estatuto
Social, as decisões da Assembleia Geral de Acionistas e da Diretoria; e (v) propor a remuneração global dos diretores da Compa-
nhia, a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas. Artigo 17 - Os diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o
seguinte: (i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 (sessenta) dias, do Presidente, caberá aos
diretores, eleger seu substituto entre os membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporariamente as funções
de Presidente até o retorno deste; e (ii) em caso de vacância permanente de qualquer diretor, seu cargo permanecerá vago até a
próxima Assembleia Geral. Artigo 18 - Compete aos diretores cooperar com o Presidente no desempenho de suas atribuições.
Para esse fim, poderão ser designados, em conjunto ou separadamente, para supervisionar atividades específicas de interesse da
Companhia. Artigo 19 - A Companhia poderá, mediante assinatura conjunta de 2 (dois) de seus diretores, constituir mandatários,
especificando na procuração a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não excederá um ano,
salvo quando a procuração for outorgada com poderes da cláusula ad judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado.
Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 20 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, entre acionistas ou não, podendo ser reeleitos. Artigo 21 - O Conselho Fiscal funcionará
nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito
a voto ou cinco por cento das ações sem direito a voto. Parágrafo Único - A eleição, o funcionamento, a remuneração, a compe-
tência e os deveres e responsabilidades do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto nos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976. Capítulo VI - Exercício Social e Balanços - Artigo 22 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro,
encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Em 31 de dezembro de cada ano serão levantados o Balanço Patrimo-
nial e as Demonstrações Financeiras. Dos lucros líquidos então apurados, serão deduzidos: (i) 5% (cinco por cento) para a forma-
ção do fundo de reserva legal, até que atinja 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) a parcela necessária ao pagamento do
dividendo assegurado neste estatuo às ações preferenciais; (iii) a importância que permita o pagamento de um dividendo de 12%
(doze por cento) ao ano sobre o seu valor nominal às ações ordinárias, ou se insuficientes para tal pagamento os resultados, o
maior dividendo que o lucro remanescente do exercício comportar; e (iv) o saldo do lucro se houver, ficará à disposição da Assem-
bleia Geral, que poderá determinar a distribuição de dividendo adicional, a constituição de reservas facultativas ou sua manuten-
ção como lucros acumulados. § 1º - O dividendo previsto nas alíneas “ii” e “iii” deste artigo não será inferior a 25% (vinte e cinco
por cento) ao ano, calculados sobre o lucro líquido, ressalvadas as hipóteses previstas em lei e compensados quaisquer dividen-
dos pagos no exercício. Artigo 24 - Prescreverão em favor da Sociedade os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três)
anos, contados da data em que tenham sido à disposição do acionista. Capítulo VII - Liquidação - Artigo 25 - A Companhia entra-
rá em liquidação nos casos previstos em lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral determinará o modo de liquidação e nomeará
o liquidante que funcionará no período de liquidação.

Como Disney 
pode perder 
direitos do 

Mickey
A partir do ano de 

2024, os direitos de uso 
do personagem Mickey 
Mouse passam a ser de 
domínio público. “Isso 
significa que a Disney 
perderá a exclusividade 
de uso do Mickey Mouse, 
criado em 1928”, explicou 
o Presidente do Grupo 
Marpa, Valdomiro Soares. 
Porém, o uso por tercei-
ros não é tão simples. “É 
importante frisar que o 
único modelo que entra 
em domínio público é o de 
1928 que surgiu no filme 
‘O Vapor Willie’. Todas as 
outras variações e mo-
dernizações do Mickey, 
ainda estão protegidas 
e com exclusividade de 
uso”, explicou. 

Os registros de inven-
ções e propriedades inte-
lectuais possuem uma li-
mitação de tempo e, após 
esse período, entram 
em domínio público. “O 
direito de uso exclusivo 
é uma forma de premiar 
o trabalho de uma nova 
criação. Porém, também 
é visto que tais invenções 
e criações possuem inte-
resse público, por isso é 
concedido o domínio pú-
blico”, esclareceu Soares.  
Em 2024 será permitido 
que qualquer terceiro 
utilize o Mickey Mouse 
de 1928, mesmo tendo 
fins comerciais. 

Mas será muito difícil 
utilizar essa criação sem 
esbarrar em logomarcas, 
tipografias e outros ele-
mentos que foram regis-
trados em outro momento 
e ainda são protegidos. 
“É importante entender 
o que são obras de do-
mínio público para saber 
que existem limitações e 
direitos de uso por parte 
da criação de terceiros e 
desta forma garantir que 
os criadores receberão os 
méritos e lucros de sua 
obra”, finalizou. Fonte: 
(www.grupomarpa.com.
br).
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O sonho do unicórnio não acabou. Mesmo após demissões em massa no setor e diante da crise econômica mundial, é 
possível garantir um lugar nesse universo raro, e quase mítico, das unicórnios, startups que alcançam US$ 1 bilhão.  

Há cinco passos fundamentais para transformar a startup numa empresa de grande valor, afirma o presidente  
do Conselho de Administração BBM Logística e Conselheiro na Pathfind, Antonio Wrobleski. 

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 17 de agosto de 20224

yuriz_CANVA

dele. O produto precisa ser adequado e escalável para 
os próximos cinco anos.

 
Para estudar o produto, não existe atalho. O mantra é o 

conceito de costumer needs, necessidades dos clientes, que 
vale para B2B e B2C, e deve estar baseado no momento 
atual do mercado. Além da já citada escalabilidade, a dica 
é definir o mercado alvo, trabalhar um piloto e exercitar o 
CX, costumer experience (experiência do consumidor), 
para descobrir o que eles querem e precisam. 

 
Os produtos devem acompanhar o mercado alvo. O 

cenário da economia atual é de menor poder aquisitivo, 
ao mesmo tempo em que produtos voltados para a classe 
AA continuam vendendo sem crise. “Quem entende seu 
consumidor e o mercado ganha muito dinheiro”, diz o 
especialista.

 
1. - Business Case - Os cinco passos da empresa de 

sucesso precisam estar ancorados, com metas e objetivos, 
em um business case. Quando o empreendedor monta um 
business case ele está falando a linguagem que o mercado 
quer ouvir. O espaço para novas startups e eventuais uni-
córnios existe, basta definir o caminho que a empresa vai 
seguir, como o setor de commodities, alimentos, agrícola, 
que está em alta hoje, ou outro. Para chegar nele, é preciso 
conhecimento e estudo, reforça, Wrobleski. 

 
Feita a definição, o passo seguinte é montar o business 

case. Você fez essa definição, estudou esse mercado, 
montou seu business case, persiga esse mercado. Logística 
no Brasil hoje é muito cara. Quando você pega os quatro 
maiores operadores de logística no Brasil, num mercado 
de R$ 280 bilhões, eles têm 2,9% de participação. Não é 
nada. Esse é um mercado muito diluído que você tem que 
pinçar esse nicho de atuação e seguir em frente. 

 
2. - Turnover - Nos três primeiros anos de operação, 

a empresa deve estar particularmente atenta ao produto 
e às pessoas. Cuidar das pessoas não se limita ao salário. 
A remuneração é fundamental, mas não basta. O empre-
endedor precisa saber como manter sua equipe para os 

O principal deles é nunca descuidar dos dois grandes pa-
trimônios que levam uma empresa ao sucesso: o produto 
e as pessoas. De acordo com estudo da consultoria CB 

Insights, em maio o mundo tinha 1.104 unicórnios, que valem 
US$ 3,7 trilhões juntos. A primeira startup brasileira de US$ 1 
bilhão foi o aplicativo de transportes 99, em 2018. Desde então, 
quatro anos depois, o Brasil soma 22 unicórnios e dez deles 
entraram para esse grupo no ano passado. 

 
O segredo do sucesso de uma startup é sua capacidade 

de se consolidar e crescer no mercado. Quando esse cres-
cimento é exponencial, ela se transforma em unicórnio. 
Para guiar esse crescimento, segundo Wrobleski, as cinco 
regras são produto escalável, caixa, pessoas, mercado e 
a principal, que reforça duas delas, jamais descuidar do 
produto e das pessoas. “É o mais precioso, se o gestor se 
descuidar do produto e das pessoas, todo o restante vai 
deixar de existir”

 
Isso vale não só para uma potencial unicórnio, mas para 

as empresas em geral. “É preciso conhecer e estudar muito 
bem o produto, entender as pessoas que a empresa tem e 
que estão ao alcance dela”, afirma o especialista. Apesar 
da aridez do mercado financeiro atual, em que o custo é 
alto e o dinheiro está caro, há outras possibilidades de 
obter recursos. 

Segundo Wrobleski os três caminhos possíveis para 
capitalizar a empresa e potencializar o crescimento são 
vender parte das ações, se associar a outras empresas 
ou ir para uma IPO, quando ações de uma empresa são 
vendidas ao público em geral numa bolsa de valores pela 
primeira vez. “O gestor precisa trabalhar muito o processo, 
sentar em cima do caixa, desenvolver parcerias. Tem que 
pensar grande, o processo precisa ser escrito, seguido, 
modificado, dirigido”. 

De acordo com ele, é necessário conhecer bem o 
produto, estudar, estar antenado às novidades, buscar 
mercados diferentes. O empreendedor deve mensurar 
o mercado em que vai atuar e definir o nicho dentro 

funcionários não saírem um ou dois anos depois e levarem 
junto parte da companhia. 

 
As pessoas da empresa se tornam um bem precioso em 

um cenário de volatilidade de funcionários dedicados 
como o atual. O especialista comenta que o turnover, a 
rotatividade de profissionais, é muito alto hoje no Brasil, 
varia entre 30% e 50%. Nas empresas consolidadas é de 
30%, mas nas startups certamente o número é muito 
maior, há uma grande rotatividade, principalmente entre 
os profissionais jovens.

 
Pesquisa recente da consultoria Gartner com líderes 

de RH mostrou que a preocupação de atrair e engajar 
talentos aumentou em curto período de tempo. Segundo 
o estudo, 16% dos líderes de RH percebiam sinais ex-
pressivos de turnover nas empresas em maio de 2021, 
número que subiu para 26% em junho e para 34% em 
julho. A pesquisa apontou que os setores mais afetados 
são operações e tecnologia.

 
Dos líderes entrevistados pela Gartner, 38% disseram 

que a rotatividade é ocasionada pelas mudanças constan-
tes nas expectativas dos candidatos sobre determinada 
função. Já levantamento feito pelo Instituto Gallup indica 
que o engajamento dos colaboradores depende 70% da 
liderança. 

 
A estratégia para manter e preservar o profissional é 

simples, conforme Wrobleski, exige clareza, empatia, pro-
jeto desenvolvido compartilhado para que a pessoa possa 
entender onde está e para onde pode ir e, principalmente, 
trabalho em equipe. “É entender que, se cada um faz uma 
coisa, juntos todos fazem muito mais”, resume. 

 
3. - Retorno - Em qualquer empresa, inclusive nas 

potenciais unicórnios, o retorno do capital investido, seja 
ele intelectual ou físico, é o melhor aliado para medir o 
desempenho. É bom ser unicórnio, mas é muito melhor 
ser uma empresa com retorno muito positivo e fora da 
curva. Alguns fatores são relevantes no valuation (valo-
ração) da empresa. De acordo com ele, a MRR conduz ao 
ARR e ao Growth. 

 
A MRR (Monthly Recurring Revenue), receita mensal 

recorrente, é uma métrica para quantificar o faturamento 
mensal, ajuda a identificar problemas e a otimizar os re-
sultados. A ARR (Annual Recurring Revenue) é a receita 
recorrente anual, que possibilita uma visão mais ampla da 
situação financeira da empresa para adoção de eventuais 
medidas necessárias. 

O Growth é o crescimento baseado em experimen-
tos que possam apontar as práticas mais efetivas para 
melhorias rápidas e contínuas do negócio. “As startups 
que conseguem crescer mais de 40% ao ano têm melhor 
valorização no mercado. O que faz uma empresa receber 
investimento são esses três dados e quanto ela cresceu 
nos últimos três anos”, diz Wrobleski. 

 
4. - Vida útil - Pesquisa da CB Insights aponta que 

30% das startups chegam ao segundo ano após o investi-
mento inicial. Levantamento da Bunch Ai mostra que se 
destacam no mercado as empresas focadas em propósitos 
e bons princípios, e que 21% dos negócios preocupados 
demais com minúcias tendem a fracassar, uma vez que o 
mercado exige agilidade. Ainda segundo o levantamento, 
as startups com foco no resultado têm 15% mais chances 
de sucesso. - Fonte e outras informações, acesse: (https://
www.pathfind.com.br/).
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Qual a 
nova juventude?

Nos últimos anos 
temos visto o 
envelhecimento 
sendo tratado como 
um problema tanto 
econômico quanto 
social no mundo 
todo

Quando olhamos para 
países desenvolvi-
dos, isso fica eviden-

te ao analisarmos o déficit 
de população economi-
camente ativa e a grande 
necessidade de assistência 
às pessoas idosas. Entre-
tanto, segundo um estudo 
recente divulgado pelo 
IBGE, a população econo-
micamente ativa - entre 17 e 
70 anos - vem apresentando 
aumento constante desde a 
década de 90. 

Mesmo que encarar o en-
velhecimento como um pro-
blema seja estrutural, pois 
não estamos adaptados a 
flexibilizar o ganho de idade 
como algo normal e parte da 
sociedade, é possível notar 
um grande avanço quando 
falamos de valorização da 
experiência, longevidade e 
aumento da expectativa de 
vida. O mercado de trabalho 
talvez tenha sido um dia o 
grande vilão dessa história. 

Até pouco tempo atrás, a 
experiência era facilmente 
descartada para a jovialida-
de nos recrutamentos. O 
preconceito e a descrimi-
nação tomavam conta dos 
departamentos responsá-
veis pelas contratações e 
afastava cada vez mais as 
pessoas com mais idade do 
mercado de trabalho. Mas 
isso tem mudado. 

Segundo o IBGE, em 
2012, a porcentagem de 
indivíduos 60+ ativos era 
de 5,9%. Já em 2018, 
o índice aumentou para 
7,2%, o que representa 7,5 
milhões de idosos atuando 
como força de trabalho 
no Brasil. A atuação dos 
profissionais seniores está 
em crescimento graças ao 
entendimento da própria 
capacidade e da força de 
trabalho experiente. 

O preconceito é movido 

pela desinformação e ainda 
que o fator etário esteja 
associado à experiência 
e à sabedoria, por muito 
tempo o “envelhecimento” 
foi tratado como fragilidade 
e falta de autonomia. 

Movimentos de empresas 
abrindo vagas afirmativas 
para pessoas com mais de 
50 anos representam um 
chamado e uma necessida-
de de mudança de pensa-
mento do mercado focado 
na inclusão de pessoas com 
mais idade, valorizando a 
experiência e oferecendo 
novas oportunidades para 
que essas pessoas se sin-
tam úteis e continuem no 
mercado de trabalho.

A questão da juventude 
está atrelada à criatividade 
e ao desejo de aprender, o 
tamanho do nosso desejo 
de aprender é a vitalidade 
da juventude que a gente 
tem. Tornou-se comum 
vermos pessoas com mais 
idade sendo arrimo de 
família, começando novos 
cursos, mudando de área 
de atuação, aprendendo 
coisas diferentes e ficando 
economicamente ativas por 
muito mais tempo.

Tempos atrás era comum 
encontrarmos profissionais 
com mais de 30 anos na 
mesma empresa ou, até 
mesmo, aqueles que tive-
ram apenas um emprego a 
vida toda, marca registrada 
na geração que ganhou 
o nome de Baby Boomer 
(nascidos de 1940 a 1960). 
Porém, com o aumento 
da expectativa de vida 
relacionado ao Índice de 
Desenvolvimento Humano, 
foi permitido ao ser huma-
no se reinventar, mudar e 
recomeçar quantas vezes 
for necessário. 

Afinal, a nova juventude 
não tem idade, não tem 
validade e não tem precon-
ceito. O grande X da ques-
tão está em abrir espaço 
para que todos possam se 
sentir pertencentes, úteis 
e capazes. 

(*) - Formada em Administração 
de Empresas, pós pela PUC-AR e 

especialista em gestão de projetos 
pela ESPM, PMO Agile, Design 

Thinking e Service Design, é COO na 
MCM Brand Experience.

Renata Ankowski (*)

D - Negócios Transformadores
Entre os próximos dias 22 e 24, no Pro Magno, acontece o TDC Business, 
16ª edição do The Developer’s Conference em São Paulo, maior evento 
de profissionais de tecnologia do Brasil.  Entre os temas: Arquitetura, 
API & Microservices, Cloud & DevOps; Design; Inovação & Transforma-
ção Digital; Inteligência Artificial & Dados, Web & Mobile, entre outros. 
Além disso, pela primeira vez, o TDC apresenta a trilha ESG e Negócios 
de Impacto Social, que pretende mostrar o que está sendo feito no 
mercado e como a inovação é um propulsor de novas oportunidades 
socioeconômicas. As trilhas de Engenharia de Dados e UX Writing, que 
estão em alta no segmento de tecnologia, também estreiam no evento. 
Saiba mais: (https://thedevconf.com/tdc/2022/business/).

E - Economia Digital
Nos próximos dias 24 e 25, acontece, no São Paulo Expo, o Digitalks 
Expo 2022, principal evento de negócios da economia digital e tecnolo-
gia, que traz uma programação rica e atual com as maiores referências 
do mercado no Brasil e no mundo. O evento abordará temas atuais e 
necessários para a economia digital, tais como Inteligência Artificial, 
Liderança, Marketing, ESG, Inovação, Criação de Conteúdo, Marketing 
e tendências. Vai ressaltar os impactos da tecnologia e inovação em 
diversas vertentes da economia digital, além de passar pelas principais 
tendências de cada setor nos mais de 12 palcos e 144 horas de conteúdo, 
dividindo conhecimentos específicos e agregando ainda mais valor às 
discussões. Outras informações: (https://digitalks.com.br/expo/). 

F - Caminhão Não Tripulado
A Andrade Gutierrez, pioneira em inovação no setor de engenharia 
e construção, tem uma nova aposta: um caminhão não tripulado de 
alta precisão para obras de maior risco no mercado de mineração e 
construção pesada. O veículo, batizado de 4.Zero, em referência à 
engenharia do futuro, foi criado pela construtora, em parceria com a 
Volvo e a ACR. O caminhão é operado remotamente a partir de sete 
câmeras veiculares, que têm suas imagens transmitidas para dois tele-
visores no cockpit, a cabine de operação. Lá, um profissional treinado 
controla o equipamento por controle remoto com sinal de rádio a até 
2 km de distância, sendo o único do mercado que permite a imediata 
alternância entre os modos tripulado e não tripulado, sem necessidade 
de adequações mecânicas. 

A - Ampro Awards
A Associação de Marketing Promocional (Ampro) anuncia que as 
inscrições para o AMPRO Globes Awards 2022, a maior premiação 
do Live Marketing do Brasil, foram prorrogadas até o próximo 
dia 29. O processo de inscrição de cases ficou mais fácil e rápido 
neste ano, basta acessar o site da premiação, cadastrar e inserir os 
trabalhos - tudo num único lugar. Para eventuais dúvidas, a Ampro 
também disponibilizou um tutorial: (www.amproglobesawards.
com.br/a-premiacao). No regulamento, há outras mudanças que 
facilitaram a participação para este ano, como a flexibilidade na 
apresentação das pranchas, no formato e envio dos video-cases, 
entre outros.

B - Ações Sociais
SIM é uma palavra tão simples, porém, com diversos significados. 
Um “sim” pode mudar um estado de ânimo, mudar planos, até 
mesmo atitudes, assim como pode transformar vidas de diferen-
tes formas. E quanto àqueles que dependem de um “sim” para 
sobreviver? Quanto vale ter alguém que zela por nós? Enquanto 
pessoas anseiam ir bem nos negócios, na vida, nos estudos, nos 
relacionamentos, há aquelas que necessitam de um acolhimento, 
um ombro amigo, uma palavra de conforto, de razões para con-
tinuar a lutar e viver, mesmo diante das adversidades. Às vezes, 
tudo que precisa é de um apoio. A Legião da Boa Vontade convida 
para sua mobilização intitulada “Diga Sim!”. Outras informações: 
(www.lbv.org.br).

C - Benefícios Flexíveis 
Apesar de ser uma novidade distante da realidade da maioria das 
organizações brasileiras, a ‘four-day week’, ou semana de trabalho 
de 4 dias, já foi implantada em várias empresas estrangeiras. A Eva 
Benefícios, RH Tech de benefícios flexíveis, iniciou no mês de julho 
a jornada de trabalho de 32 horas por semana. Segundo Marcelo 
Lopes, CEO na empresa, a mudança visa uma melhora na qualidade 
de vida dos colaboradores, além de acompanhar também uma ten-
dência que só cresce no exterior. Os funcionários irão contar com a 
sexta-feira livre para aproveitarem tempo com amigos, familiares, 
além de terem um dia útil livre para resolver pendências pessoais 
(https://evacard.com.br/).  

G - Área dos Fertilizantes 
A cerimônia de abertura do 9º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, 
promovido pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), 
contará com a participação do ministro da Agricultura, Marcos Montes. 
O evento, o maior do segmento no Brasil, será realizado no próximo dia 
23 (terça-feira), no Renaissance São Paulo Hotel. Contará com especia-
listas, empresários e formadores de opinião, que abordarão as melhores 
práticas de ESG, inovação e a importância da diplomacia brasileira para 
a área dos fertilizantes. Painéis: “Fertilizantes e segurança alimentar”; 
“Reflexos da crise internacional para o mercado brasileiro”; “Logística 
e infraestrutura: desafios para o agro Brasileiro”; “Investimentos e 
produção nacional de fertilizantes”; e a apresentação “Nutrientes para 
a vida”. Saiba mais em: (https://congressoanda.com.br/).

H - Mulheres Cientistas
O Ministério das Relações Exteriores da Itália anunciou a primeira edição 
do prêmio “Science, she says”, que visa reconhecer mulheres cientistas 
internacionais que realizaram projetos de relevância em seus países. Todos 
os campos científicos e de tecnologia serão considerados para o prêmio 
e o requisito básico é que a profissional esteja atuando em sua nação há, 
ao menos, quatro anos. O prêmio será uma medalha e um diploma do 
ministério italiano que será entregue em cerimônia presencial em Pádua, 
no mês de outubro. Será escolhida uma candidata em cinco áreas geo-
gráficas: África e Oriente Médio; Ásia e Pacífico; Europa; América do Sul, 
América Central e Caribe; e América do Norte. Para mais informações, é 
só acessar o site da Embaixada da Itália no Brasil (ANSA).

I - Vulnerabilidade Social
Quase seis meses após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, região 
serrana do estado do Rio de Janeiro, no início do ano, a população ainda 
sente os impactos da calamidade, com a carência de cestas básicas e 
destruição de moradias. Com o objetivo de atenuar e repor as perdas das 
pessoas afetadas, a Eternit – companhia focada no setor de materiais 
de construção e líder de mercado no segmento de coberturas –, em 
parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), realizou, na última 
quinzena de julho, a doação de 5 mil telhas de fibrocimento e cerca de 
7 toneladas de alimentos. Cerca de 800 famílias foram beneficiadas. 

J - Estruturas e Fundações 
O Comitê de Tecnologia e Qualidade (CTQ) e o Comitê de Meio Ambiente 
(Comasp) do SindusCon-SP realizarão o 23º Seminário Tecnologia de 
Estruturas e Fundações no próximo dia em 31, em formato híbrido. O 
tema dessa edição é novas tecnologias nas estruturas dos edifícios. Há 
mais de duas décadas, o Seminário vem identificando e tratando as ne-
cessidades das incorporadoras e construtoras em relação aos projetos e 
execuções de contenções, fundações e estruturas. As inscrições já estão 
disponíveis no formato presencial ou remoto no link (https://sindusconsp.
com.br/eventos/23o-seminario-tecnologia-de-estruturas-e-fundacoes/).
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O número de queixas 
apresentadas junto 
ao serviço de aten-

dimento ao consumidor 
representa um volume 6,5% 
menor do que o registrado no 
segundo semestre de 2021. 
Segundo a agência, o Índice 
de Reclamações (IR), que é 
calculado a partir o número 
de reclamações mensais das 
prestadoras por mil acessos 
caiu de 0,55 para 0,51 entre 
o segundo semestre de 2021 
em relação ao primeiro se-
mestre de 2022.

“O resultado do primeiro 
semestre deste ano retoma 
a tendência de queda nas 
reclamações desde o recor-
de de 4 milhões de queixas 

Queixas foram contra serviços de telefonia, internet e TV.
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O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse 
ontem (16) a empresários 
do setor que o grande lucro 
obtido pela indústria farma-
cêutica no Brasil durante a 
pandemia deveria servir de 
estímulo para a ampliação 
de investimentos privados 
na área de inovação do 
país. A afirmação foi feita 
durante a abertura do 1º 
Fórum Global do Complexo 
Industrial da Saúde, em 
Brasília.

Queiroga lembrou que, 
seguindo linhas liberais do 
ponto de vista econômico, o 
governo parte do princípio 
de que “quem tem de inves-
tir é a iniciativa privada”, 
e que “o papel do governo 
é o de não atrapalhar a 
iniciativa privada”, além 
de fomentar a pesquisa. 
“Por que a indústria inova-
dora não vem ao Brasil de 
maneira mais definitiva? É 
um desafio. A indústria far-
macêutica lucrou bilhões 
e bilhões de reais durante 
a pandemia. Isso é ótimo. 
Que venham lucrar aqui 
no Brasil porque queremos 
vocês aqui conosco”, disse 
o ministro.

Ele lembrou ainda que 

Marcelo Queiroga: o governo parte do princípio de que quem 
tem de investir é a iniciativa privada.
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Curitiba, 
Goiânia e 
Salvador 
recebem 5G

Desde ontem (16), a 
rede 5G de telefonia móvel 
começou a funcionar em 
Curitiba, Goiânia e Salva-
dor. A decisão para ativar 
o sinal de 5G foi tomada 
pelo Grupo de Acompa-
nhamento da Implantação 
das Soluções para os Pro-
blemas de Interferência 
(Gaispi), ligado a Anatel 
e responsável por acom-
panhar a implantação da 
nova tecnologia.

A avaliação do Gaispi é que 
essas capitais atenderam os 
requisitos mínimos necessá-
rios à liberação da faixa de 
3,5 GHz, como a realização 
de testes preliminares para 
identificar e sanar a possibi-
lidade do sinal do 5G afetar a 
recepção das antenas para-
bólicas domésticas ou mes-
mo sistemas profissionais, 
tais como sinais por satélite 
emitidos em frequências 
adjacentes.

Com a decisão as capi-
tais acompanham Brasí-
lia,  Belo Horizonte, João 
Pessoa, Porto Alegre e São 
Paulo. A previsão da Anatel 
é que o sinal 5G chegue até 
29 de agosto nas cidades de 
Florianópolis, Palmas, Rio 
de Janeiro e Vitória (ABr).

Consumidores apresentam quase 
1 milhão de reclamações na Anatel
Relatório divulgado esta semana pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostra que 
durante o primeiro semestre de 2022, foram registradas um total de 951,3 mil reclamações contra 
prestadoras de serviços de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonias móvel e fixa

com 240.098 reclamações e 
IR em 0,81. O serviço de ce-
lular pré-pago foi o terceiro 
maior alvo de reclamações, 
com 143.739 queixas e um IR 
de 0,20; seguido do serviço 
de telefonia fixa (135.271 
reclamações e IR em 0,85) e 
da TV por assinatura (65.887 
reclamações e IR em 0,72).

As reclamações contra as 
prestadoras desses serviços 
podem ser feitas de forma 
online, no site da Anatel, 
onde há uma área específica 
para isso, com um passo a 
passo que ajuda o consu-
midor a fazer a reclamação: 
(https://www.gov.br/anatel/
pt-br/consumidor/quer-re-
clamar/reclamacao) (ABr).

registradas em 2015. A redu-
ção foi interrompida nos dois 
primeiros anos da pandemia 
da Covid-19”, informou a 
agência.

O serviço que registrou 

maior número de reclama-
ções foi referente ao celu-
lar pós-pago, com 360.068 
queixas e com IR de 0,59. 
Em segundo lugar está o 
serviço de banda larga fixa, 

Ministro da Saúde pede investimentos 
privados na área de inovação

o SUS, como possibilidade 
de “acesso universal, inte-
gral, igualitário e gratuito 
para mais de 100 milhões 
de habitantes”, representa 
excelente oportunidade 
de negócio para o setor 
privado. Segundo o minis-
tro, o Brasil, no âmbito do 
G20 (grupo formado pelas 
20 maiores economias do 
mundo), é signatário da 
proposta de fortalecer 
esse sistema, bem como 
de ampliar a capacidade 
dos complexos industriais 
de saúde, visando maior 
equidade para a oferta de 
insumos estratégicos.

“A saúde representa cerca 
de 10% do nosso PIB. Du-

rante o enfrentamento da 
pandemia, foram aplicados 
mais de R$ 590 bilhões em 
recursos do ministério. A 
saúde suplementar teve, 
em 2020, cerca de R$ 
240 bilhões em receitas. 
Para quem tem negócios 
no Brasil, seja empresa 
nacional ou estrangeira, é 
uma grande oportunidade. 
Somos um dos melhores 
mercados para a indústria 
farmacêutica”, afirmou o 
ministro. “E podemos fa-
zer muito mais. O Estado 
pode se valer do parque 
público para produzir me-
dicamentos que, às vezes, a 
indústria não se interessa”, 
complementou (ABr).
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OpiniãO
Intercooperação:  

qual sua importância  
no pós- pandemia?

Nos últimos dois anos, 
o mundo enfrentou a 
maior crise sanitária 
dos últimos 100 anos. 
A pandemia trouxe 
muitas incertezas 
e desafios jamais 
vividos. 

Com isso, pensar em 
novas soluções e ma-
neiras para “sair da 

caixa” se fez necessário. 
Em meio a tantas dúvidas e 
sequelas, a intercooperação 
obteve resultados positivos. 
O modelo é baseado em 
pessoas e na ajuda mútua, 
trabalhando sempre em 
torno dos interesses em 
comum.

Há séculos, sabemos que 
essa união era o caminho 
para o sucesso. A inicia-
tiva permite melhorar a 
qualidade dos produtos e 
aumentar a rentabilidade 
para os cooperados, além 
de impulsionar o desen-
volvimento econômico da 
região. Na prática, o modelo 
faz a diferença para o dia 
a dia dos produtores, pois 
o pequeno produtor não 
tem como concorrer com 
grandes nomes do mercado. 

Como cooperativa, é for-
mada uma grande organi-
zação e toda a produção é 
vendida diretamente para a 
indústria. Sendo assim, há 
possibilidade de um produ-
tor individual competir com 
os maiores players do mer-
cado. Comprar os insumos 
necessários na própria co-
operativa e poder negociar 
sua produção localmente, 
sem perder no faturamento 
são mais alguns dos diferen-
ciais. Com isso, o produto 
final sempre sai ganhando, 
principalmente na questão 
da qualidade. 

O estímulo à troca de 
informações técnicas e de 
mercado, o aprendizado 
proveniente da interação 
com os parceiros de negó-
cio, os investimentos e a 
evolução nos modelos de 
gestão das cooperativas, 
são processos internos da 
intercooperação que im-
pactam o resultado final. 
Além de conceitos como 
colaboração, crescimento 
sustentável e economia 
compartilhada serem refor-
çados no formato. 

Hoje, é notória a impor-
tância desse modelo tanto 
para os produtores como 
para o faturamento de cada 

cooperativa. Mesmo inde-
pendentes, os resultados 
foram expressivos após a 
intercooperação ter sido 
adotada. Durante a pande-
mia, o setor se fez presente e 
cresceu consideravelmente 
para o momento de crise que 
o mundo todo enfrentava, 
mostrando ser uma decisão 
acertada. 

É importante ressaltar 
que não se trata de uma 
fusão ou nova cooperativa, 
mas sim de uma marca 
“guarda-chuva”, que tem 
abaixo de si as marcas de 
produtos das cooperativas, 
que deixam de utilizar 
suas marcas de fabrican-
tes. Incluindo também um 
complexo modelo de gestão 
de negócios, produção e 
logística. Nosso objetivo é 
apresentar esse modelo ao 
mercado, já que somos um 
exemplo e podemos fazê-lo 
crescer cada vez mais. 

As cooperativas fazem a 
“lição de casa” ao oferecer 
insumos, serviços e lojas 
agropecuárias para os asso-
ciados. Já, a parte industrial 
é realizada em conjunto, 
sem que a identidade de 
cada cooperativa seja per-
dida ao longo do processo. 
O investimento em novas 
tecnologias, a preservação 
da qualidade e a produti-
vidade também são fatores 
relevantes e vantajosos para 
a intercooperação, fazendo 
com que a qualidade, já 
reconhecida dos produtos, 
seja mantida. 

Nas cooperativas, temos 
um grande número de pes-
soas comprometidas com o 
que acreditam. Apesar de 
desafiadora, a pandemia nos 
mostrou que a cooperação é 
importante para superar os 
obstáculos, identificamos a 
importância da cooperação 
para o bem-estar da popu-
lação e do desenvolvimento 
em conjunto, valores que já 
faziam parte da rotina de 
instituições cooperativas 
há tempos e que, a partir de 
agora, devem manter-se na 
rotina de cada uma. 

Sendo assim, essencial no 
pós- pandemia, pois, dessa 
maneira, é possível trans-
formar o trabalho realizado 
e a vida de cada cooperado, 
além de inovar e alcançar re-
sultados significativos. Como 
dizem, a união faz a força, e, 
também, a diferença.

(*) - É Gestor de Estratégia  
e Inovação da Unium.

Auke Dijkstra Neto (*)

Geração de energia eólica 
deve crescer na Califórnia

A Califórnia estabeleceu uma meta ambiciosa em termos de energia eólica: o estado pretende ter a 
capacidade de gerar 25 gigawatts de energia eólica offshore até 2045, quase tanto quanto toda a Europa 
pode gerar hoje.

Vivaldo José Breternitz (*)

A ideia é criar parques de geração 
flutuando em pleno mar; nos 
Estados Unidos, iniciativas como 

essa existem apenas na costa leste, e 
em escala reduzida: há dois pequenos 
projetos nas costas de Rhode Island e 
Virgínia, capazes de gerar apenas 42 
megawatts, embora esse estado tenha 
recentemente aprovado planos para 
construir o maior parque eólico dos Es-
tados Unidos; Massachusetts também 
tem planos aprovados para construção 
de um grande parque eólico offshore.

Duncan_Andison_CANVA

News@TI
exclusiva para a Perlen Packaging, uma multinacional referência 
no setor de embalagens farmacêuticas, o que gera uma expectativa 
muito positiva”, acrescenta.

Ramo Sistemas cria Academia para capacitar 
profissionais de TI na solução SAP Business One

@A Ramo Sistemas, empresa nacional focada em soluções para 
pequenos e médios negócios e parceira da SAP, acaba de abrir 

inscrições para a Academia de SAP Business One, projeto de Educação a 
Distância cujo objetivo é capacitar profissionais de TI para trabalhar com 
a solução homônima. Voltada para pequenas e médias empresas, a SAP 
Business One é hoje uma ferramenta estratégica para a SAP no Brasil, 
já que cerca de 82% dos novos clientes da companhia alemã vêm de 
pequenos e médios negócios (https://ramo.com.br/Treinamento/login/).

Superior de tecnologia em gestão hospitalar

@ O curso superior do IESAPM tem carga horária total de 2.540 horas 
e um período de integralização de no mínimo seis e no máximo 12 

semestres letivos, organizados em módulos. A graduação contempla 
todas as disciplinas necessárias à formação do profissional tecnólogo 
superior em gestão hospitalar. Para quem planeja entrar ou se aper-
feiçoar em Tecnologia em Gestão Hospitalar, o processo seletivo está 
em curso e encerra-se em 2 de setembro. As informações e inscrições 
podem ser obtidas pelo endereço iesapm.org.br/graduacao/presencial.

Vagas abertas em Tecnologia e Produto

@A corretora de gestão de benefícios de saúde para empresas, 
Pipo Saúde, está com vagas abertas para Engineer Manager e 

Pessoa Engenheira de Software Sênior, ambas vagas afirmativas para 
mulheres; Associate Product Manager (APM), vaga Afirmativa para 
Pessoas Negras; Security Engineer Specialist e Site Reliability Engi-
neer Specialist. A healthtech trabalha com modelo remoto e por isso 
contrata pessoas de todo o país. Dentre os destaques dos benefícios 
oferecidos pela empresa estão presença parental - benefício obrigatório 
concedido a mamães e papais por quatro meses de afastamento total 
-, férias flexíveis, benefício de saúde mental e consultoria de saúde 
financeira (https://www.piposaude.com.br/carreiras).

Cipatex e Perlen Packaging anunciam 
parceria

@A Cipatex®, líder brasileira na fabricação de laminados sintéticos, e 
a Perlen Packaging, especialista em filmes blister para a indústria 

farmacêutica, anunciaram parceria para a produção de monofilmes 
de PVC. A cooperação visa atender à crescente demanda por solu-
ções de embalagens pelo mercado farmacêutico latino-americano, 
especialmente no Brasil. Segundo o diretor-presidente da Cipatex®, 
Marcelo Nicolau, a parceria será de longo prazo e marca a entrada 
da companhia em um segmento considerado promissor. “Estamos 
entrando em um novo mercado com a produção de uma tecnologia 

ricardosouza@netjen.com.br

Programa voltado a jovens estudantes  
interessados em abrir a própria startup

A Junior Achievement Brasil acaba 
de abrir inscrições para o programa 
JA Startup Nacional, voltado a estu-
dantes com idade entre 15 e 24 anos. 
Entre os dias 25 de agosto a 22 de 
setembro, em aulas online e gratuitas 
no turno da noite, com grandes nomes 
do mercado, os jovens participantes 
conhecerão conceitos, ferramentas e 
desenvolverão habilidades necessá-
rias sobre Economia 3.0. O intuito é 
que os participantes consigam trans-
formar suas ideias em uma solução 
tecnológica e escalável para impactar 
positivamente a sociedade, com men-
torias de profissionais voluntários. O 
projeto irá beneficiar 3.000 jovens em 
todo o país que tenham interesse em 
se capacitar sobre o ecossistema de 
startups.

 
– O programa utiliza a metodologia 

desenvolvida pela JA Brasil em parce-
ria com a escola de negócios StartSe. 
O objetivo é que os jovens criem 
propostas de startups, vivenciando 

cada vez mais o empreendedorismo 
e se preparando para um mercado de 
trabalho inovador – explica a diretora 
de Operações da JA Brasil, Brenda 
Santos.

 
No dia 22 de setembro, será realizado 

o Demoday, evento de encerramento 
em que os jovens apresentam a solução 

criada em formato de pitch. Após 
uma avaliação, é escolhida a melhor 
startup, vencedora do JA Startup 
Nacional.

 
Os jovens podem se inscrever até o 

dia 23 de agosto, individualmente ou 
em grupo, por meio do site: https://
jabrasil.org.br/jastartup
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estabeleceu uma meta intermediária, 
no sentido de atingir 5 gigawatts de 
capacidade até 2030.

O governo federal está trabalhando 
para energia eólica offshore em toda 
a costa americana, pretendendo gerar 
30 gigawatts até o final desta década.

É uma meta ambiciosa, mas que 
se atingida certamente favorecerá a 
preservação do meio ambiente.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas.

Se essa meta for atingida, em 2045 
100% da energia consumida na Califór-
nia virá de fontes renováveis; ali, já se 
produz mais energia solar do que qual-
quer outro estado americano, porém é 
necessário que haja geração também à 
noite, já que ainda não está disponível 
tecnologia que permita armazenar 
energia em quantidade suficiente para 
essa parte do dia.

Alcançar 25 gigawatts de capacidade 
eólica offshore até 2045 permitiria 
abastecer 25 milhões de casas, diz a 
Comissão de Energia da Califórnia, que 

Workshop ESG e seus impactos nos 
financiamentos imobiliários será em 26 de agosto

O SindusCon-SP, por meio do 
Comitê de Meio Ambiente (Co-
masp), realizará o Workshop 
ESG e seus impactos nos finan-
ciamentos imobiliários.

Os objetivos do evento são 
apresentar as tendências vol-
tadas a ESG – Boas práticas e 
valores ambiental, social e de 
governança e o mercado imobi-
liário; debater sobre os desafios 
a curto, médio e longo prazo 
que os empreendimentos serão 
impactados por incentivos e 
restrições dos agentes finan-
ceiros; e, apresentar a linha de 
financiamento do Banco San-
tander para empreendimentos 
sustentáveis.

Voltado para incorporado-
res, construtores, projetistas, 
profissionais das áreas de 

engenharia, arquitetura e 
sustentabilidade, profissio-
nais das áreas de novos ne-
gócios, o evento terá em sua 
abertura Odair Garcia Senra, 
presidente do SindusCon-
-SP, e Francisco Antunes de 
Vasconcellos Neto, seu vice-
-presidente.

As linhas de financiamento 
para obras sustentáveis se-
rão apresentadas por Sandro 
Gamba, diretor de Negócios 
Imobiliários do Santander 
Brasil (https://sindusconsp.
com.br/eventos/workshop-esg-
-e-seus-impactos-nos-finan-
ciamentos-imobiliarios/?utm_
campaign=imprensa_even-
to_esg_comasp_2022&utm_
m e d i u m = e m a i l & u t m _
source=RD+Station).



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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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 30 de Abril de 2020
1. Data e Horário: 30 de abril de 2020, às 10:00 horas. 2. Local: Nas dependências da sede social da 
Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andares, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, 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, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”); e (c) a Sra. Ana Paula 
Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do 
auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, parágrafo 2º, da LSA. 4. Composição da 
Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel 
Pelege); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do artigo 124, parágrafo 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 27 de fevereiro de 2020, 
no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, páginas 126 a 131, e no Jornal Valor Econômico, 
páginas E30 a E32. 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, parágrafo 4º, da LSA. 8. Ordem do Dia: (a) examinar as contas 
dos administradores refletidas no Relatório da Administração da Companhia; (b) examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Financeiras da Companhia; (c) deliberar sobre a destinação do resultado do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (d) fixar a remuneração anual global dos 
administradores da Companhia; (e) deliberar acerca da instalação do Conselho Fiscal; (f) outros 
assuntos de interesse da Companhia. Resumo das Deliberações: Assembleia Geral Ordinária, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou as contas dos administradores refletidas 
no Relatório da Administração; (b) aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (c) aprovou a seguinte destinação do lucro 
líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o qual 
totalizou R$ 42.609.556,85 (quarenta e dois milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e 
seis reais e oitenta e cinco centavos): (c.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, R$ 2.130.477,84 
(dois milhões, cento e trinta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), será 
destinado à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; e (c.2) do respectivo saldo, o 
valor de R$ 39.679.023,91 (trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e nove mil, vinte e três reais e 
noventa e um centavos) serão mantidos em reserva de retenção de lucros, nos termos do artigo 202, 
parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”), que somados a reserva de retenção 
de lucros existentes no montante de R$ 21.439.662,53 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e nove 
mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), totalizam reservas de retenção de 
lucros de R$ 61.118.686,44 (sessenta e um milhões, cento e dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis 
reais e quarenta e quatro centavos); (c.3) do respectivo saldo, o valor de R$ 800.055,10 (oitocentos mil, 
cinquenta e cinco reais e dez centavos) serão mantidos em reserva de retenção de lucros para futura 
distribuição de dividendos, nos termos do artigo 202, parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 (a “LSA”), que somados à reserva de retenção de lucros existentes no montante de 
R$ 1.301.258,39 (um milhão, trezentos e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove 
centavos), totalizam reservas de retenção de lucros de R$ 2.101.313,49 (dois milhões, cento e um mil, 
trezentos e treze reais e quarenta e nove centavos); (d) fixou a remuneração anual global dos 
administradores no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), a ser distribuída entre eles 
por decisão do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (e) aprovou a não instalação 
do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social corrente; (f) aprovou a publicação desta Ata de 
Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. 9. Documentos Arquivados: Foram arquivados na 
sede social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados 
nesta Ata. 10. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 
esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os 
presentes e assinada pelos Presidente e Secretário da Assembleia e pelos acionistas da Companhia. 
Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); 
Ana Paula Schmidt - Secretária. Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A: 
Emmanuel Pelege - Procurador; BNP Paribas Cardif S/A: Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP 
nº 211.022/20-2 em 17/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2019
1. Data e Horário: Realizada no dia 31 (trinta e um) de outubro de 2019, às 9:00 horas. 2. Local: Nas 
dependências da 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, 
8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-
907. 3. Presença e Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação prévia conforme o 
quanto disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” e na presente ata. 4. Composição da Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (p.p. Emmanuel Pelege), e 
secretariados pelo Sr. Marcelo Luís Santilli. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a revisão da destinação do 
lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e respectiva distribuição de 
dividendos que haviam sido aprovadas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 29 de 
março de 2019, mediante a reversão da totalidade dos dividendos declarados no valor de R$21.439.662,53 
(vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três 
centavos) para a rubrica de “Reserva de Lucros”, e consequente retenção de todo o lucro líquido. 
6. Deliberações: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou 
ressalvas, deliberaram o quanto segue: 6.1. rever a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018, e respectiva distribuição de dividendos que haviam sido aprovadas na 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 29 de março de 2019, e cuja Ata foi arquivada 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 212.806/19-1, em sessão de 15/04/2019 
(“AGO”), mediante a reversão da totalidade dos dividendos declarados no valor de R$21.439.662,53 (vinte 
e um milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três 
centavos) para a rubrica de “Reserva de Lucros”, e consequente retenção de todo o lucro líquido; 6.2. assim, 
no tocante ao lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018, no montante total de R$23.714.227,12 (vinte e três milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e 
vinte e sete reais e doze centavos), em complementação aos percentuais e valores destinados à Reserva 
Legal e à Reserva de Lucros, nos termos deliberados na AGO, fica estabelecido que o saldo de 
R$21.439.662,53 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e 
cinquenta e três centavos) será ora também revertido à conta Reserva de Lucros, observadas as disposições 
legais aplicáveis. 7. Forma da Ata e Publicação: A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta ata na 
forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, autorizando sua 
publicação com omissão da assinatura dos acionistas. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 
São Paulo, 31 de outubro de 2019. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (p.p. Emmanuel Pelege) - 
Presidente; Marcelo Luís Santilli - Secretário. Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers 
S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP 
nº 611.112/19-0 em 28/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 11:30 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil Vida 
e Previdência 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) a Sra. Pauline Leclerc-Glorieux 
(representada por seu procurador, Sr. Erico Tadashi Yamamoto) e o Sr. Guilherme Couto Galacine, 
conforme item 4, abaixo. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sra. Pauline Leclerc-Glorieux 
(representada por seu procurador Erico Tadashi Yamamoto); Secretário: Guilherme Couto Galacine.  
5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, 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) Eleição da Sra. Sheynna Hakim Rossignol para o cargo de Membro da Diretoria 
Executiva; (b) Eleição da Sra. Sheynna Hakim Rossignol para o cargo de Membro Efetivo do Conselho 
de Administração; (c) Renúncia do Sr. Emmanuel Pelege do cargo de Membro da Diretoria Executiva; 
(d) Renúncia do Sr. Emmanuel Pelege do cargo de Membro do Conselho de Administração; e (e) outros 
assuntos de interesse da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral 
Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a eleição da Sra. 
Sheynna Hakim Rossignol, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira 
civil, inscrita no CPF/MF sob o nº 221.195.198-89, portadora da cédula de identidade RG nº 22973989, 
residente e domiciliada à Rua Balthazar da Veiga, 273, apto. 92, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP 
(04510-001), com endereço comercial no estado de São Paulo, município de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschk, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers (04543-907), para o cargo Membro da Diretoria Executiva  
(consignou e ratificou o recebimento da carta de renúncia entregue pelo Sr. Baptiste Paul Bernard 
Touchard, francês, estatístico, casado, passaporte nº 14AF22359, com relação ao cargo de Membro 
Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia por ele apresentada 
em 07/08/2020, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) 
sob o nº 486.961/20-5, em 16/11/2020, bem como arquivada na sede social da Companhia; (b) aprovou 
a eleição do Sr. Francois Robert Marie Gazel-Anthoine, francês, engenheiro, casado, passaporte  
nº 13AB25988, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.704.618-81, residente e domiciliado na Camino 
Lagumillass, Parcela 8, Loteo Las Puyas, Matanzas, Chile, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho 
de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (c) o 
Membro Efetivo do Conselho de Administração ora eleito aceita seu cargo e declara, sob as penas da 
lei, que não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, 
não estando condenado 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. O Membro 
Efetivo do Conselho de Administração ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do 
termo de posse, anexo a presente ata; (d) aprovou a reeleição do Sr. Florian Lacour, francês, casado, 
administrador de empresas, passaporte nº 15AR48809, residente e domiciliado na Aquitecto Sullivan, 
6031, Vitacura, Santiago, Chile, para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração da 
Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (e) 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 Membro 
Suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de 
março 2024; (f) aprovou a reeleição do Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, chileno, divorciado, 
securitário, portador do passaporte nº 87101053, inscrito perante o CPF sob o nº 234.112.428-33, 
residente e domiciliado na Rua Montecassino, 1.031, Las Condes, Santigo, Chile, para o cargo de 
Membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato 
até 31 de março 2024, sendo indicado como Presidente do Conselho de Administração; (g) 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 Membro Efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 
2024; (h) os Membros do Conselho de Administração 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 Membros do Conselho de Administração ora reeleitos serão investidos em seus 
respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse, anexos a presente ata; e (i) aprovou a 
publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de extrato. 8. Documentos 
Arquivados: Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação desta 
Assembleia Geral Extraordinária e mencionados nesta ata. 9. 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 Extraordinária 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 Javier 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. Membros do Conselho de Administração - Eleitos e 
Reeleitos: Francois Robert Marie Gazel-Anthoine - (representado por seu procurador Emmanuel 
Pelege); Francisco Javier Valenzuela Cornejo - (representado por seu procurador Emmanuel Pelege). 
Alessandro Deodato; Emmanuel Pelege; Florian Lacour - (representado por seu procurador Emmanuel 
Pelege). JUCESP nº 426.902/21-0 em 26/08/2021. 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 de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Outubro de 2020
1. Data e Hora: 20 de outubro de 2020, às 11:00hrs. 2. Local: Na sede social da Companhia, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º 
andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. 
3. Presenças: Os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente Ata. 4. Composição da Mesa: Sr. Alessandro 
Deodato, Presidente; e Sra. Ana Paula Schmidt, Secretária. 5. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”), em 
razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 6. Ordem do Dia: Ordem do Dia: (a) deliberar 
sobre a aprovação da distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R$ 23.436.938,25 (vinte 
e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos); 
e (b) outros assuntos de interesse da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: Instalada a Assembleia 
Geral Extraordinária, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
(a) a distribuição de dividendos, no valor total de R$ 23.436.938,25 (vinte e três milhões, quatrocentos e 
trinta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). Os dividendos serão pagos até 
o dia 30 de novembro de 2020, mediante crédito em conta corrente bancária em nome dos acionistas, 
de forma proporcional à sua participação no capital social da Companhia, conforme indicado a seguir: 
(i) R$ 23.436.938,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais) 
para a acionista BNP Paribas Cardif S/A; e (ii) R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) para a acionista Cardif 
Assurances Risques Divers S.A.; (b) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na 
forma de extrato. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 
esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes 
e assinada pelos presidente e secretária da Assembleia e pelos acionistas da Companhia. Alessandro 
Deodato - Presidente; Ana Paula Schmidt - Secretária. Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques 
Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. 
JUCESP nº 549.816/20-3 em 28/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Assembleia Geral Extraordinária Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para reunirem-se
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de agosto de 2022, em
sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, a fim de
deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Retificar o caput do Artigo 4° do Estatuto Social, com
a finalidade de ajustar a forma numérica da representação do Capital Social; 2) Proposta da Diretoria
para aumento do Capital Social de R$29.500.737,20 (vinte e nove milhões, quinhentos mil, setecentos
e trinta e sete reais e vinte centavos) para R$40.000.313.80 (quarenta milhões e trezentos e treze
reais e oitenta centavos), no montante de R$10.499.576,60(dez milhões, quatrocentos e noventa e
nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) mediante emissão de 234.995
(duzentas e trinta e quatro mil e novecentas e noventa e cinco) novas ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, a serem subscritas em dinheiro, na proporção que cada acionista possuir, ao
preço de R$44,68 (quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) cada uma, com a integralização
no ato da subscrição. O preço de emissão da ação foi obtido pela relação entre o Patrimônio Líquido
Ajustado nesta data, dividido pelo número atual de ações que compõem o Capital Social; 3) Reformar
o caput do Artigo 24 do Estatuto Social de forma a adaptar o mandato do ouvidor para 60 (sessenta)
meses, e 4) Consolidar o Estatuto Social com a finalidade de atender as deliberações supramencionadas.
São Paulo, 15 de agosto de 2022. Diretores: Carlos de Gioia, Celso Coscarelli.                        (17, 18 e 19)

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2022

01- DATA, HORA E LOCAL: Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis 
horas, por meio de videoconferência, conforme faculta o art. 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Ban-
co Bmg S.A. (“Companhia”). 02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, es-
tiveram presentes todos os membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ricardo 
Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Ar-
tigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Antônio Mourão Guimarães Neto. 03 - 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados 
pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) conversão pela CBFÁCIL COR-
RETORA DE SEGUROS E NEGÓCIOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.467.416/0001-
01, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 2.335, Conjunto 31, Cerquei-
ra César, CEP 01.419-101 (“CBFácil”), do contrato de mútuo conversível em participação societária, celebrado 
em 27 de agosto de 2021 com a O2OBOTS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL S.A., sociedade por ações, inscrita no 
CNPJ sob o nº 28.229.073/0001-79, com sede na localizada na cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Ca-
tarina, Rodovia José Carlos Daux, 4.150, salas 1 e 2, Saco Grande Jardim Paulistano, CEP 01452-001 (“O2O”), 
no valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o qual, uma vez convertido, resultará na aquisição, pela 
CBFácil, de ações ordinárias representativas de 24% (vinte e quatro por cento) do capital social total da O2O, 
sendo 21,99% (vinte e um inteiros e noventa e nove centésimos por cento) de ações representativas do capital 
social votante da O2O (“Conversão”); e (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia pratique os atos 
necessários à implementação das deliberações aprovadas. 05 – DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a 
análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições: i. Aprovar a conversão, pela CBFácil do contrato de mútuo conversível em 
participação societária, celebrado em 27 de agosto de 2021 com a O2O, no valor de R$4.000.000,00 (quatro mi-
lhões de reais), o qual, uma vez convertido, resultará na aquisição, pela CBFácil, de ações ordinárias represen-
tativas de 24% (vinte e quatro por cento) do capital social total da O2O, sendo 21,99% (vinte e um inteiros e 
noventa e nove centésimos por cento) de ações representativas do capital social votante da O2O, bem como a 
celebração, pela Companhia e pela CBFácil, de todos os instrumentos necessários para a execução da Conver-
são. ii. Autorizar à Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social, a 
praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima. 06 – ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual 
se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guima-
rães, Ângela Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José 
Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a origi-
nal lavrada em livro próprio. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa; DEISE PEIXOTO DOMINGUES 
- Secretária da Mesa. JUCESP nº 406.254/22-9 em 10.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1. LOCAL, DATA E HORA: Em 08 de julho de 2022, às 10 horas, na Cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na sede da NEW LAND S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o 
n° 44.535.531/0001-54, localizada na Rua Estados Unidos, nº 475, sala 3, Jardim América, 
CEP 01427-000 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convo-
cação em virtude da presença da acionista LHPT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA., sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na Cidade de Ma-
ceió, Estado do Alagoas, na Avenida Álvaro Otacilio, 3.731, sala 301, Condomínio Jatiuca, 
CEP 57.036-850, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.034.068/0001-67, representando 100% 
(cem por cento) do capital social da Companhia (“Acionista Atual”), nos termos do art.° 
124, parágrafo 4° da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
nº 6.404/76”), e da LAND LOTE M2 LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, n° 195, 3° andar, conjunto 33, Vila 
Olímpia, CEP 04.551-010, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 40.811.502/0001-17 (“Nova Acio-
nista”, referida em conjunto com a Acionista Atual como “Acionistas”). 3. MESA: Presidi-
da pelo Sr. Luiz Henrique Taboada e secretariada pelo Sr. Luiz Paulo Taboada. 4. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:  (i) o aumento do capital social da Companhia, com re-
núncia ao direito de preferência da Acionista Atual, no valor de R$ 39.990.000,00 (trinta 
e nove milhões novecentos e noventa mil reais), mediante a emissão de 39.990.000 (trin-
ta e nove milhões, novecentas e noventa mil) novas ações ordinárias, nominativas, ao va-
lor nominal e preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, fi xado de acordo com os 
parâmetros do art. 170, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, de modo que o capital social da 
Companhia passará de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações 
ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, para 
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) 
de ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, total-
mente subscrito na presente data e integralizado nos prazos e forma constantes dos Bo-
letins de Subscrição que integram os Anexos I e II a esta ata (“Aumento de Capital”); (ii) 
a aprovação da integralização de ações pela Acionista atual por meio de bens e direitos, 
nos termos do Anexo I a esta ata e do laudo de avaliação previamente disponibilizado às 
Acionistas; (iii) a reforma completa do Estatuto Social da Companhia, para que passe a vi-
gorar conforme Anexo III a esta ata; (iv) o acolhimento da renúncia do Sr. Luiz Paulo Ta-
boada, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04 de 
agosto de 1982, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.463.734-37, com endereço 
residencial Rua Desportista Humberto Guimarães, n° 342, apartamento 601, Ponta Verde, 
Cidade de Maceió, Estado do Alagoas, CEP 57.035-030, do cargo de Diretor Vice-Presiden-
te; e (v) a eleição da Sra. Katia Martins Costa, brasileira, casada sob o regime de comu-
nhão parcial de bens, nascida em 26 de julho de 1968, economista, portadora da Cédula 
de Identidade RG n° 17.124.258-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob n° 083.858.778-00, re-
sidente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profi s-
sional na Rua Fidêncio Ramos, n° 195, 3° andar, conjunto 31, Vila Olímpia, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.551-010 (“Sra. Katia”), como membro da Diretoria da 
Companhia, com o cargo de Diretora sem designação específi ca. 5. DELIBERAÇÕES: Ins-
talada a Assembleia, após discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, estas fo-
ram integralmente aprovadas pelas Acionistas de forma unânime, autorizando-se: (i) o Au-
mento de Capital, na forma dos Boletins de Subscrição dos Anexos I e II, bem como alte-
rar o Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a redação constante do Anexo 
III; (ii) a aprovação da integralização de ações por acionista por meio de bens e direitos, 
nos termos do Anexo I a esta ata, conforme laudo de avaliação previamente disponibiliza-
do aos Acionistas; (iii) a reforma do Estatuto Social para que passe a vigorar com a reda-
ção do Anexo III; e (iv) o acolhimento da renúncia do Sr. Luiz Paulo Taboada do cargo 
de Diretor Vice-Presidente, mediante assinatura do Termo de Renúncia que integra o Ane-
xo IV a esta ata; e (v) a eleição da Sra. Katia para a Diretoria da Companhia, com o cargo 
de Diretora sem designação específi ca, mediante assinatura do Termo de Posse que inte-
gra o Anexo V a esta ata. 5.1. A Diretora ora eleita terá seu mandato unifi cado de 3 (três) 
anos coincidente com o Diretor Presidente e declarou no Termo de Posse, sob as penas da 
lei, que não está impedida de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou 
em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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, con-
tra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as re-
lações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme estabelecido no art. 147, pará-
grafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 5.2. As Acionistas conferem poderes aos Diretores para ado-
tarem todas e quaisquer medidas necessárias ao cumprimento das decisões aprovadas 
nesta Assembleia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, ninguém se manifestando, foram encerrados os 
trabalhos e se lavrou a presente ata que, lida, conferida e aprovada, foi assinada por to-
dos. São Paulo/SP, 08 de julho de 2022. Mesa: Luiz Henrique Taboada - Presidente, 
Luiz Paulo Taboada - Secretário. Acionistas: A Assinatura dos Acionistas consta no Li-
vro de Presença de Acionistas, arquivado na sede da Companhia. Visto do Advogado: 
Ana Carolina da Silva Martinelli - OAB/SP 256.803. JUCESP nº 403.602/22-1 em 
09.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - Boletim de Subscrição anexo à ata da 
Assembleia Geral Extraordinária da New Land S.A., realizada em 08 de julho 
de 2022. Subscritora: LHPT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade li-
mitada com sede na Cidade de Maceió, Estado do Alagoas, na Avenida Álvaro Otacílio, 
3.731, sala 301, Condomínio Jatiuca, CEP 57.036-850, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 44.034.068/0001-67, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social. Núme-
ro de Ações Subscritas: 1.990.000 (um milhão novecentas e noventa mil) ações ordinárias, 
todas nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. Preço da Subscrição: 
R$ 1,00 (um real) por ação, totalizando R$ 1.990.000,00 (um milhão novecentos e noven-
ta mil reais). Prazo e Forma de Integralização: O valor a ser integralizado compreende o 
capital de R$ 10.000,00 subscrito pela acionista na constituição da Companhia, totalizan-
do R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Dessa maneira, o valor de R$ 1.820.000,00 
(um milhão e oitocentos e vinte mil reais) será integralizado em até 30 (trinta) dias a con-
tar da presente data mediante a conferência à Companhia de 9.900 (nove mil e novecen-
tas) quotas sociais da Boutique Empreendimento Imobiliários SPE Ltda., sociedade empre-
sária, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 46.648.264/0001-57, com sede na Rua Álvaro Otací-
lio, nº 3731, sala 301, Condomínio Jatiúca Trade Center, Edifício Itália, Jatiúca, CEP 57.036-
850, na cidade de Maceió, no Estado de Alagoas, totalmente subscritas e integralizadas, 
com base no laudo de avaliação disponibilizado às Acionistas na presente data, a ser for-
malizada pelos instrumentos e meios jurídicos apropriados. O valor remanescente de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) será integralizado, no prazo de 6 (seis) anos da pre-
sente data, em moeda corrente nacional ou mediante conferência de bens e direitos, con-
dicionada a aprovação do valor em Assembleia Geral de Acionistas. São Paulo/SP, 08 de ju-
lho de 2022. LHPT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Luiz Henrique Ta-
boada - Administrador, Luiz Paulo Taboada - Administrador
ANEXO II - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - Boletim de Subscrição anexo à ata 
da Assembleia Geral Extraordinária da New Land S.A., realizada em 08 de 
julho de 2022. Subscritora: LAND LOTE M2 LTDA., sociedade limitada com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, n° 195, 3° andar, 
conjunto 33, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, inscrita no CNPJ/ME sob o 
n° 40.811.502/0001-17, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social. Nú-
mero de Ações Subscritas: 38.000.000 (trinta e oito milhões) de ações ordinárias, todas 
nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. Preço da Subscrição: 
R$ 1,00 (um real) por ação, totalizando R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de 
reais). Prazo e Forma de Integralização: Em até 6 (seis) anos a contar da presente data, 
em moeda corrente nacional, observados os procedimentos estabelecidos no Acordo de 
Acionistas celebrado em 08 de julho de 2022, conforme aditado, arquivado na sede da 
Companhia. São Paulo/SP, 08 de julho de 2022. LAND LOTE M2 LTDA. - Katia Mar-
tins Costa - Administradora, Matheus Ferreira Mouraria - Administrador
ANEXO III - ESTATUTO SOCIAL DA NEW LAND S.A. - CAPÍTULO I - DENOMINA-
ÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO - Artigo 1º. A companhia NEW LAND S.A. (“Com-
panhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, regida pelo disposto no presente 
Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 
6.404/76”), e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A 
Companhia tem como objeto social: (i) Atuar como holding de instituições não-fi nanceiras 
(6462-0); (ii) Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/0); (iii) Compra e 
venda de imóveis de terceiros (6821-8); e (iv) Loteamento e compra e venda de imóveis 
próprios (6810-2). Artigo 3º. A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Estados Unidos, nº 475, sala 3, Jardim América, CEP 01427-000, e po-
derá instalar, alterar e encerrar fi liais, depósitos e agências em outras praças do País e do 
exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral. Artigo 4º. A Companhia terá prazo 
de duração indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: Arti-
go 5º. O capital social da Companhia é de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), 
representado por 40.000.000 (quarenta milhões) de ações ordinárias, todas nominativas 
e de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e parcialmente inte-
gralizadas. Parágrafo 1º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o ob-
jetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação, mediante a 
aplicação de lucros acumulados ou capital excedente ou por meio de doação. Parágrafo 
2º. As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros 
sociais competentes. Artigo 6º. A Companhia poderá, nos aumentos de capital, emitir 
ações ordinárias ou ações preferenciais, ou somente de um tipo, observando-se, quanto às 
ações preferenciais, o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total das ações 
emitidas, de acordo com o disposto no art. 15, §2º, da Lei nº 6.404/76. Artigo 7º. As 
ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada 
ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Artigo 
8º. As ações preferenciais não terão direito a voto e terão prioridade no reembolso do ca-
pital, sem prêmio. Artigo 9º. As emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures 
conversíveis em ações deverão ser aprovadas pela Assembleia Geral. Artigo 10. É asse-
gurado direito de preferência aos acionistas para subscrição dos aumentos de capital da 
Companhia, observado o prazo de 30 (trinta) dias para seu exercício, na proporção do nú-
mero de ações que possuírem, regendo-se o exercício desse direito nos termos da legisla-
ção aplicável. CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 11. A Assembleia Ge-
ral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do 
exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Pa-
rágrafo 1º. A Assembleia Geral será convocada e instalada em observância às disposi-
ções legais aplicáveis. A Assembleia Geral será presidida por quaisquer dos Diretores, que 
selecionarão o secretário dos trabalhos. Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia 
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por acionistas represen-
tando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia Geral. 

Parágrafo 3º. O Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as dis-
posições do Acordo de Acionistas, não permitindo que se computem os votos proferidos 
em contrariedade com o conteúdo de tal acordo. Artigo 12. Além das matérias previstas 
na legislação aplicável, serão de competência da Assembleia Geral de Acionistas as se-
guintes matérias: (i) a prestação de fi ança ou aval e a constituição de qualquer garantia 
ou gravame em nome da Companhia; (ii) a aquisição e a alienação de participação da 
Companhia em quaisquer sociedades, incluindo, mas sem limitação, em sociedades em 
conta de participação, limitadas e anônimas, bem como a extinção ou constituição destas; 
(iii) a aprovação, renúncia e/ou subscrição de aumentos de capital em sociedades em que 
a Companhia detiver participação, bem como o exercício ou renúncia de quaisquer direi-
tos sobre as cotas sociais ou ações a que a Companhia tiver direito, a exemplo de opções 
de compra, direito de preferência, dentre outros; (iv) a assunção de quaisquer obrigações, 
bem como a alienação de bens, direitos e ativos, com valor individual ou agregado para o 
mesmo tipo de operação superior ao maior valor entre 5% (cinco por cento) do patrimô-
nio líquido ou do capital social da Companhia; ressalvada a venda de unidades dos proje-
tos imobiliários desenvolvidos pela Companhia; (v) a aprovação anual do plano de negó-
cios da Companhia, bem como da política de distribuição de dividendos da Companhia; 
(vi) aprovar plano de outorga de opções de Ações; (vii) a instalação do Conselho Fiscal, 
bem como a eleição de seus membros efetivos e suplentes; (viii) aprovar o desenvolvimen-
to de novos empreendimentos imobiliários pela Companhia e os orçamentos anuais e plu-
rianuais da Companhia e de suas controladas e coligadas; (ix) deliberar sobre a aprovação 
de qualquer operação que não tenha sido previamente aprovada no orçamento anual ou 
plurianual da Companhia que envolva a aquisição, alienação, investimentos, desinvesti-
mentos, oneração ou transferência de qualquer ativo da Companhia cujo valor seja supe-
rior, individual ou agregado, para o mesmo tipo de operação, ao maior valor entre 5% (cin-
co por cento) do Patrimônio Líquido ou do Capital Social da Companhia; (x) aprovar ope-
rações de endividamento, securitização e/ou alavancagem pela Companhia; (xi) deliberar 
sobre a distribuição de dividendos intermediários; (xii) eleger e destituir os Diretores da 
Companhia, fi xando-lhe atribuições nos termos do Estatuto Social; e (xiii) aprovar a polí-
tica de transações com partes relacionadas, a qual deverá ser implementada pela Direto-
ria. Parágrafo Único. O exercício do direito de voto pela Companhia relativos às maté-
rias acima descritas em sociedades investidas dependerá de aprovação pela Assembleia 
Geral de Acionistas. CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO - Seção I – Diretoria: Ar-
tigo 13. A Companhia será administrada por uma Diretoria, a quem competirá exercer as 
funções e atribuições fi xadas neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas. Parágrafo 
1°. A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Companhia, cabendo-lhe asse-
gurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos 
relativos aos fi ns sociais, exceto aqueles que por Lei, pelo este Estatuto Social ou pelo 
Acordo de Acionistas dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral. Parágrafo 
2°. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, 
permitida a reeleição, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 4 (quatro) Diretores sem designa-
ção específi ca. Parágrafo 3º. Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assi-
natura do termo de posse no livro correspondente e permanecem no exercício de suas fun-
ções até a eleição e posse de seus substitutos. Parágrafo 4º. No caso de ausência ou in-
capacidade temporária de qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por 
substituto designado pelos acionistas, de comum acordo. No caso de vaga em decorrência 
de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua re-
cusa em cumprir suas respectivas obrigações, o Diretor deverá ser substituído permanen-
temente por substituto designado pelos acionistas, de comum acordo, devendo o Diretor 
substituto completar o mandato do Diretor substituído. Parágrafo 5º. Os Diretores da 
Companhia serão eleitos para mandatos unifi cados de 3 (três) anos. Parágrafo 6º. A Di-
retoria deverá, em nome da Companhia, disponibilizar para os acionistas, a qualquer mo-
mento e no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva solicitação, toda e qual-
quer documentação referente à Companhia, incluindo-se, mas não se limitando, à contra-
tos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opção de aquisição de 
ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Artigo 14. 
A remuneração dos Diretores será determinada pela Assembleia Geral, observadas as dis-
posições do Acordo de Acionistas. Artigo 15. A Diretoria reunir-se-á sempre que os inte-
resses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores. Parágra-
fo 1º. Compete ao Diretor Presidente instalar e presidir as reuniões da Diretoria e execu-
tar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º. Os membros da 
Diretoria que participarem das reuniões por meio de conferência telefônica ou outro siste-
ma de telecomunicação serão considerados presentes à reunião. Será ainda considerada 
regular a reunião da qual todos os Diretores tenham participado por meio de conferência 
telefônica ou outro sistema de comunicação, desde que as deliberações tomadas sejam 
objeto de ata assinada por todos os presentes posteriormente, ou que o respectivo voto 
seja enviado à Companhia na forma do parágrafo terceiro abaixo. Parágrafo 3º. Os 
membros da Diretoria poderão votar por e-mail ou carta registrada, enviados à Compa-
nhia, em atenção ao Diretor Presidente e caberá, neste caso, ao Secretário da reunião la-
vrar a respectiva ata, à qual o voto será anexado. Parágrafo 4º. Nas reuniões, a Direto-
ria delibera por maioria de votos, cabendo a cada Diretor um voto, cabendo ao Diretor que 
presidir a reunião o voto de qualidade, em caso de empate. Parágrafo 5º. As atas das re-
uniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio, permitida a utilização de sistema me-
canizado. Parágrafo 6º. Os Diretores, nas reuniões de Diretoria, deverão observar e fa-
zer cumprir as disposições do Acordo de Acionistas, não permitindo que se computem os 
votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tal acordo. Artigo 16. A Compa-
nhia será representada da seguinte forma: (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1 
(um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específi cos, nos termos do 
Parágrafo 1º abaixo; e (iii) por 2 (dois) procuradores com poderes específi cos, nos termos 
do Parágrafo 3º abaixo. Parágrafo 1º. Os atos de representação da Companhia perante 
a União, Estados e Municípios; cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos 
direta ou indiretamente envolvidos na aprovação, desenvolvimento, construção e regula-
rização de seus projetos imobiliários, poderão ser praticados pela Companhia mediante a 
representação isolada do Diretor Presidente. Parágrafo 2º. As procurações serão sempre 
outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto e terão poderes 
específi cos e prazo de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano, exceto pelas procura-
ções ad judicia, que podem ter prazo de duração superior ou mesmo indeterminado. Pa-
rágrafo 3º. A Assembleia Geral poderá autorizar expressamente a prática de outros atos 
que vinculem a Companhia por apenas um dos membros da Diretoria ou um procurador, 
ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determina-
dos casos, a representação da Companhia a apenas um Diretor ou um procurador. Seção 
II - Do Conselho Fiscal - Artigo 17. O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribui-
ções estabelecidas em Lei, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número 
de suplentes eleitos pela Assembleia Geral e não funcionará em caráter permanente, sen-
do instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais. 
Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos median-
te a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Re-
uniões do Conselho Fiscal. Parágrafo 2°. Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou 
ausência injustifi cada a 2 (duas) reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fis-
cal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. Parágrafo 3°. Em 
caso de impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fis-
cal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal ime-
diatamente convocar uma Assembleia Geral para eleger um novo membro efetivo do 
Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o mandato do 
membro impedido ou vacante. CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMOSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS - Artigo 18. O exercício social se iniciará em 01 de janeiro e ter-
minará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações 
fi nanceiras previstas na legislação aplicável. Parágrafo 1º. Ao fi m de cada exercício so-
cial, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as de-
monstrações fi nanceiras. Parágrafo 2º. Fará parte das demonstrações fi nanceiras do 
exercício a proposta da administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, em 
observância do disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável. Parágrafo 3º. A 
Diretoria poderá levantar balanços trimestrais, semestrais ou em períodos menores, e dis-
tribuir dividendos ou constituir reservas com base nos mesmos, observadas as disposi-
ções e limitações legais e estatutárias aplicáveis. Parágrafo 4º. As demonstrações con-
tábeis da Companhia deverão ser auditadas, anualmente, por auditor independente, de-
vidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devendo a Diretoria 
realizar diretamente a contratação de tal auditor, enviando para os acionistas, notifi cação 
explicando os critérios de escolha do respectivo auditor, observada a escolha dos acionis-
tas aprovada em Assembleia Geral na forma prevista neste Estatuto Social. Artigo 19. O 
lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por 
cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital so-
cial subscrito; (ii) pagamento de dividendo obrigatório, nos termos do artigo 23 deste Es-
tatuto Social; e (iii) o saldo do lucro líquido será destinado conforme proposto pela Admi-
nistração e deliberado pela Assembleia Geral. Artigo 20. Os acionistas terão direito a re-
ceber, em cada exercício, a título de dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) 
do saldo do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76. Parágra-
fo Único. A Assembleia Geral poderá atribuir à Administração uma participação nos lu-
cros, observados os limites legais pertinentes. Artigo 21. A Assembleia Geral poderá de-
liberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, sendo que os valores cor-
respondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obriga-
tório. CAPÍTULO VI - DA LIQUIDAÇÃO - Artigo 22. A Companhia entrará em liquida-
ção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os mem-
bros do Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação, fi xando-lhes a re-
muneração. CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Artigo 23. Os casos omis-
sos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pelas disposições legais vigentes 
pertinentes. Artigo 24. O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação 
pela Assembleia Geral. CAPÍTULO VII - SOLUÇÕES DE CONTROVÉRSIAS E ARBI-
TRAGEM - Artigo 25. As acionistas e a Companhia envidarão seus melhores esforços 
para dirimir, de forma amigável, quaisquer dúvidas, controvérsias, disputas, confl itos ou 
reclamações oriundas ou relacionadas à execução ou à interpretação das cláusulas deste 
Estatuto Social, bem como quanto ao seu cumprimento (“Disputa”). Não sendo possível, 
contudo, chegarem a uma solução amigável, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
data da notifi cação da parte reclamante, a Disputa será submetida e decidida em caráter 
defi nitivo por arbitragem. Artigo 26. A Companhia, seus acionistas, administradores e 
os membros do Conselho Fiscal elegem, para dirimir quaisquer litígios e controvérsias 
emergentes do presente Estatuto Social ou afetas à Companhia, o Foro Central da Cida-
de de São Paulo, Estado de São Paulo. Artigo 27. O presente Estatuto entra em vigor na 
data de sua aprovação pela Assembleia Geral. São Paulo/SP, 08 de julho de 2022. Visto 
do Advogado: Ana Carolina da Silva Martinelli - OAB/SP 256.803
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Dentista pode 
atestar falta ao 

trabalho?
O atestado médico é utilizado 

para justificar a falta ao trabalho 
e evitar que o empregado sofra 
desconto em seu pagamento. 
Mas e quando o profissional que 
assina o atestado é um cirurgião 
dentista? A empresa deve ou 
não aceitar? A IOB, smart tech 
que une conteúdo e tecnologia 
para potencializar empresas e 
escritórios de contabilidade, 
esclarece que o dentista pode 
atestar a ausência do trabalha-
dor, mas alerta para as regras.

A lei determina que o ci-
rurgião dentista pode atestar 
enfermidades apenas no seu 
ramo de atividade profissio-
nal. Ou seja, ele pode emitir 
atestado apenas para questões 
relacionadas à odontologia. 
Por exemplo, se o trabalhador 
fraturou o tornozelo, ele deve 
apresentar o atestado do médi-
co e não do dentista. Para ser 
válido, o atestado do dentista 
precisa conter, além de outros 
elementos:
	 •	Assinatura	 e,	 carimbo	 ou	

número de registro no 
CRO (Conselho Regional 
de Odontologia);

	 •	Dados	legíveis;
	 •	Tempo	de	repouso	neces-

sário para recuperação;
	 •	Diagnóstico,	 nos	 casos	

permitidos.
 
Vale ressalvar que para qual-

quer tipo de atestado, médico 
ou odontológico, a privacidade 
do trabalhador deve ser pre-
servada e que o diagnóstico, 
codificado ou não, só pode 
constar no atestado se o pacien-
te autorizar. As exceções são a 
justa causa para a informação 
ou quando a lei exigir.

O Conselho Federal de Odon-
tologia (CFO) também pos-
sibilita ao cirurgião dentista 
emitir o atestado online, por 
meio de assinatura eletrônica/
certificado digital emitido pela 
Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileira (ICP-Brasil). 
O prazo para apresentação do 
documento não está especifi-
cado na legislação, com isso, 
cabe à empresa defini-lo, seja 
por meio de um regulamento 
interno ou documento coletivo 
de trabalho.

Outro ponto relevante é sobre 
a frequência de apresentação. 
Se o trabalhador apresentar 
vários atestados relativos ao 
mesmo problema bucal, cada 
um	com	período	inferior	a	15	
dias, a empresa pode somar 
os	 períodos.	 Sendo	 ela	 res-
ponsável pelo pagamento dos 
15	primeiros	dias	e	os	demais	
ficam a cargo do INSS por meio 
do	 auxílio	 por	 incapacidade	
temporária.

“As regras para o atestado 
do dentista são similares às do 
atestado do médico. O empre-
gador deve aceitar, mas o do-
cumento tem que seguir o que 
determina a lei. Mesmo sendo 
um documento que faz parte 
da rotina das empresas, vale 
ficar atento ao seu recebimento 
porque o desconto indevido 
no salário do trabalhador está 
entre as principais causas de 
ações trabalhistas”, afirma 
Mariza Machado, consultora 
trabalhista da IOB. - Fonte: 
(www.iobonline.com.br).
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Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2020
1.Data e Horário: 30 de abril de 2020, às 9:00 horas. 2. Local: Nas dependências da sede social da 
Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andares, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, 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, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”); e (c) Sra. Ana Paula 
Schmidt, secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do 
auditor independente, conforme autorizado pelo artigo 134, parágrafo 2º, da LSA. 4. Composição da 
Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel 
Pelege); Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do artigo 124, parágrafo 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 27 de fevereiro de 2020, 
no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, páginas 89 a 94, e no Jornal Valor Econômico, 
páginas E27 a E29. 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, parágrafo 4º, da LSA. 8. Ordem do Dia: (a) examinar as contas 
dos administradores refletidas no Relatório da Administração da Companhia; (b) examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Financeiras da Companhia; (c) deliberar sobre a destinação do resultado do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (d) fixar a remuneração anual global dos 
administradores da Companhia; (e) deliberar acerca da instalação do Conselho Fiscal; e (f) outros 
assuntos de interesse da Companhia. 9. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Ordinária, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou as contas dos administradores 
refletidas no Relatório da Administração; (b) aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (c) aprovou a seguinte destinação 
do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o 
qual totalizou R$ 105.285.252,33 (cento e cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e 
cinquenta e dois reais e trinta e três centavos): (c.1) 5% (cinco por cento) desse valor, ou seja, 
R$ 5.264.262,62 (cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e 
sessenta e dois centavos), serão destinados à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da 
LSA; (c.2) do respectivo saldo, o valor de R$ 97.869.375,22 (noventa e sete milhões, oitocentos e 
sessenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) serão mantidos em 
reserva de retenção de lucros, nos termos do artigo 202, parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (a “LSA”); (c.3) do respectivo saldo, o valor de R$ 2.151.614,49 (dois milhões, cento 
e cinquenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) serão mantidos em 
reserva de retenção de lucros para futura distribuição de dividendos, nos termos do artigo 202, 
parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “LSA”), que somados à reserva de retenção 
de lucros existentes no montante de R$ 716.459,67 (setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e 
cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), totalizam reservas de retenção de lucros para 
futura distribuição de dividendos de R$ 2.868.074,16 (dois milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos); (d) fixou a remuneração anual global dos administradores 
no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser distribuída entre eles por decisão do 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (e) aprovou a não instalação do Conselho 
Fiscal da Companhia no exercício social corrente; (f) aprovou 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 tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a 
qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e 
assinada pelos Presidente e Secretário da Assembleia e pelos acionistas da Companhia. Francisco 
Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Ana Paula 
Schmidt - Secretária. Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel 
Pelege - Procurador; BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 
212.011/20-0 em 18/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Nicolas Andrade (*)      

Esta modalidade traba-
lho ajuda às compa-
nhias a aumentarem 

a diversidade e diminuir o 
porcentual de funcionários 
que pedem demissão. Mas 
como os gerentes que nunca 
gerenciaram funcionários 
remotos podem apoiar ati-
vamente suas equipes e 
ajudá-las a prosperar nesse 
novo ambiente?
 1) Reconheça o esforço 

de sua equipe remo-
ta - O trabalho remoto 
oferece aos funcioná-
rios flexibilidade sem 
precedentes. Mas sem 
um lembrete frequente 
de como suas contri-
buições influenciam 
a organização e sua 
equipe, também pode 
deixar os membros 
remotos da equipe se 
sentindo isolados de 
seus colegas e des-
conectados de seu 
trabalho.

 2) Incentive o auto-
cuidado - Mostrar à 
equipe remota que o 
autocuidado é uma 
prioridade permitirá 
que eles gerenciem seu 
equilíbrio entre vida 
profissional e pessoal 
de forma mais eficaz. 
Incentivar sua equipe a 
tirar um tempo do dia 
para coisas pessoais, 
como ir à academia, 
assistir ao jogo de fu-
tebol de uma criança, 
cuidar de reparos em 
casa ou ir ao médico, os 

O segredo está em criar uma conexão humana, assim como você 
faria pessoalmente.

Walter Ezequiel Troncoso (*)

Ao mesmo tempo que o mercado financeiro avança 
digitalmente com as fintechs, entendo que muitas insti-
tuições da área, em especial as cooperativas de crédito, 
ainda sofrem dores específicas relativas às suas áreas de 
TI (Tecnologia da Informação). Entre elas estão questões 
como: governança, principalmente por se tratarem de 
cooperativas e diversos associados com acesso aos dados; 
localização, pois muitas cooperativas estão em regiões 
mais remotas; e a necessidade de garantir por completo a 
segurança das operações e do compartilhamento de dados.

Em tecnologia e segurança, há pontos que necessitam 
ser monitorados e reavaliados de forma constante para 
garantir o bom funcionamento dos sistemas e, princi-
palmente, a segurança. Nos casos das cooperativas de 
crédito, é necessário ainda avaliar e solucionar de forma 
rápida e efetiva problemas com integrações de sistemas 
e adequar a infraestrutura para conseguir se transformar 
digitalmente e ter uma cultura de inovação. 

Há uma latente demanda deste mercado pelo desen-
volvimento de aplicações e APIs a fim de promover o 
atendimento mobile de seus clientes e cooperados, de 
migrar sistemas e dados para nuvem, organizar questões 
de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), automação de 
processos, além da ampliação de serviços tecnológicos de 
atendimento ao cliente, como atendimento por chatbots, 
e melhor controle do processo de fraude via reconheci-
mento facial/ digital.
	 •	TI para cooperativas de crédito - Segundo o 

World Council of Credit Unions, em 2019, havia no 
Brasil 11 milhões de associados a 872 cooperativas, 
com volume de crédito de US$ 37,7 bilhões. Ao ofe-
recer empréstimos, financiamentos e outros serviços 
com taxas inferiores à média do mercado, precisam 
fortalecer a integração de todas as suas informações 
junto aos sistemas, a fim de monitorar e controlar as 
transações, permitindo uma visão ampla dos processos 
e possibilitando a gestão de pagamentos de maneira 
unificada.

	 •	Golpes virtuais - Quando pensamos em serviços 

As cooperativas de crédito precisam, mais do que nunca, focar 
em segurança da informação.

Desde o último dia 02, a 
Secretaria Nacional de Trân-
sito (Senatran) e o Serviço 
Federal de Processamento 
de Dados (Serpro) disponi-
bilizaram a funcionalidade 
de emissão da credencial de 
estacionamento para idosos 
no Portal de Serviços da 
Secretaria.

Tal benefício poderá ser 
liberado pelos municípios 
aos motoristas com mais 
de 60 anos, que possuam 
carteira de habilitação ativa 
e conta nível prata ou ouro 
na Plataforma Gov.Br. Para 
fazer a adesão ao serviço, 
os órgãos de trânsito das 
prefeituras já integrados ao 
Sistema Nacional de Trânsi-
to devem acessar a função 
“Habilitar Órgão Emissor”. 
A partir disso, a funciona-
lidade estará disponível 
para os motoristas dessas 
localidades.

A viabilização de referida 
emissão sem custo e sem a 
necessidade de compareci-
mento presencial é mais um 
passo que se dá em direção 
à desburocratização do ser-
viço público. 

Passo a passo para 
o cidadão gerar a 
credencial
 1) Ao acessar o Portal de 

Serviços da Senatran, 
o usuário encontrará o 
link direto para o ser-
viço. Caso ainda não 
esteja logado no Gov.
Br, será direcionado 
para esta autentica-
ção.Se já estiver co-
nectado à plataforma, 
o link do serviço estará 
disponível no menu à 
esquerda.

 2) Se o cadastro não pos-
suir nenhum impedi-
mento, será apresen-
tada a tela com o botão 
“Baixar Credencial”, 
para fazer o download 

do documento. Deve-
se clicar no link  e con-
cordar com “termos e 
condições” para ler as 
regras de utilização.

 3) Ao clicar no botão 
“Baixar Credencial”, 
será feito o download 
do documento tipo 
PDF, já pronto para 
impressão. Caso o mo-
torista tenha uma cre-
dencial emitida pelo 
portal de serviços e a 
perca por algum moti-
vo, ele também poderá 
cancelá-la através da 
mesma ferramenta.

Segurança
Através da leitura do QR 

Code do documento poderá 
ser verificada a autentici-
dade da credencial de es-
tacionamento. O aplicativo 
VIO, disponível nas lojas 
Google Play e App Store é 
o mesmo app já utilizado 
para aferir a autenticidade 
das versões digitais da Car-
teira Nacional de Trânsito 
(CNH), do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV), da Auto-
rização para Transferência 
de Propriedade do Veículo 
(ATPV-e) e das novas placas 
veiculares que já possuem 
QR Code.

Importante ressaltar que 
a emissão da credencial de 
estacionamento para ido-
sos foi desenvolvida pela 
pareceria entre a Senatran 
e o Serpro para atender à 
Resolução Contran Nº 
965 de 17/5/2022, que 
define e regulamenta as 
áreas de segurança e de es-
tacionamentos específicos 
de veículos.

Eduardo Moisés

Credencial de 
estacionamento para idosos  

já pode ser emitida no 
site da Senatran

FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF nº 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O e A.G.E., a realizar-se em 26/08/22, às 10:00hs, na
sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em A.G.O. (a) eleição e posse da
diretoria; 2) Em A.G.E (b) modificação, atualização e consolidação do Estatuto Social; e (c) Outros
assuntos de interesse geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.                                           (17, 18 e 19)

Cinco maneiras de potencializar 
e empoderar equipes remotas

Em 2021, 47 milhões de americanos deixaram seus empregos, dando início ao que muitos chamam 
de “grande desistência”. Em uma tentativa de atrair e reter funcionários talentosos, empresas de todo 
o mundo, como Airbnb e Twitter, tornaram o trabalho híbrido e remoto uma parte central de sua 
filosofia de espaço de trabalho

estratégia mais com-
plexas, como sessões 
individuais, podem ser 
conduzidas por meio 
de vídeo.

 5) Crie conexões para 
estabelecer con-
fiança - O trabalho 
remoto é único, pois 
exige inerentemente 
um alto nível de con-
fiança entre gerentes 
e funcionários. Os ge-
rentes devem confiar 
em seus funcionários 
para cumprir suas res-
ponsabilidades e fazer 
o melhor possível com 
supervisão mínima, 
enquanto os funcioná-
rios devem confiar nos 
gerentes para orientar, 
dirigir e liderar suas 
iniciativas. 

  Construir confiança 
com alguém que você 
nunca viu pessoalmen-
te ou mal conhece pode 
parecer difícil, mas o 
segredo está em criar 
uma conexão humana, 
assim como você faria 
pessoalmente.

Apesar das complexidades 
da vida, o trabalho encontra 
uma maneira de ser feito, 
seja com a equipe trabalhan-
do em casa, no escritório 
ou em algum outro lugar. E 
essas dicas podem ajudar a 
criar um ambiente dinâmico, 
capacitado e produtivo, apri-
morando suas habilidades e 
eficácia como líder.

(*) - É Diretor de Relações 
Governamentais do Zoom na América 

Latina e na Espanha.

ajudará a se sentir mais 
à vontade para tirar 
uma folga e recarregar 
as baterias.

 3) Comemore vitórias, 
aprenda com as der-
rotas - Passar um 
tempo analisando os 
sucessos e fracassos 
da semana com sua 
equipe pode ajudar 
os colaboradores a se 
sentirem mais à von-
tade para compartilhar 
problemas potencial-
mente difíceis, forne-
cendo contexto para 
lições ou estratégias 
importantes e ajudan-
do-os a se destacarem 
nas próximas tarefas. 

  Compartilhar os pró-
prios erros também 
pode ajudar a reforçar 
a lição fundamental de 
que o fracasso faz parte 
do sucesso. Como dis-
se certa vez Winston 
Churchill: “O sucesso 
é ir de fracasso em 

fracasso sem perder o 
entusiasmo”.

 4) Crie oportunidade 
para aprendizado e 
desenvolvimento - 
Todos os profissionais 
de sucesso, indepen-
dentemente de sua 
função ou setor, têm 
a mesma coisa em 
comum: são altamente 
hábeis em aproveitar 
oportunidades para 
obter insights e apren-
der lições e estratégias 
valiosas. 

  Graças à ampla gama 
de meios de comu-
nicação disponíveis, 
como telefone, chat, 
vídeo e e-mail, você 
tem muitas maneiras 
de oferecer e fornecer 
feedback. Por exem-
plo, você pode oferecer 
dicas rápidas ou infor-
mações críticas sobre 
produtos e mensagens 
via chat ou e-mail, en-
quanto discussões de 
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Quais são as dores tecnológicas das 
cooperativas de crédito?

financeiros, ainda há muito o que investir em relação 
às mais diversas frentes. Os golpes virtuais avançam no 
Brasil e no mundo e as empresas estão sendo obrigadas 
a investir cada vez mais em TI e cibersegurança. De 
acordo com dados do Gartner, os gastos mundiais com 
TI devem chegar a US$ 4,4 trilhões neste ano, em um 
incremento de 4% em relação ao ano passado. 

	 •	Diagnóstico de TI e plano de ação - Um correto 
diagnóstico de TI provê informações para o plano de 
recuperação de desastres, identificando as falhas de 
segurança e a causa do aumento dos custos da área. 
Neste estudo, são cobertos desde a segurança da in-
formação, otimização da infraestrutura, performance 
e capacidade de armazenamento, desempenho de 
backup, estrutura de redes, integração de sistemas e 
qualidade dos investimentos.

Também, performance dos bancos de dados, BI (busi-
ness intelligence ou inteligência de negócios) e sistemas 
corporativos. A fim de proteger seus dados e de seus 
consumidores, além de oferecer serviços cada vez mais 
ágeis e precisos, as cooperativas de crédito precisam, 
mais do que nunca, focar em segurança da informação.

(*) - Engenheiro de sistemas de informação, com formação pela Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), e Arquiteto em soluções SA, é sócio-fundador da 

Inove Solutions (https://inovesolutions.com/).
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