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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)

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)

Dados do Banco Nacional de Em-
pregos (BNE) de 2021 indicam um 
aumento de 37% em vagas abertas para 
profissionais da área de transporte nos 
primeiros cinco meses de 2021, quando 
foram mapeadas mais de 13 mil novas 
oportunidades.

Segundo o levantamento, o setor re-
gistrou quase 4 mil postos de trabalho 
a mais do que o observado no mesmo 
período em 2020. 

Os números evidenciam a alta do 
setor de logística, com o mercado em 
crescimento. Com o cenário, surgem 
novas tendências para atender às ne-
cessidades dos consumidores, que estão 
constantemente ativos no ambiente 
online e com demandas de entregas 
cada vez mais rápidas, para o mesmo dia 
no qual o pedido foi feito. Portanto, as 
habilidades necessárias ao profissional 
da área logística também mudaram. 
Pensando nisso, a RoutEasy, startup que 
possui soluções de otimização, gestão e 
orquestração de logística, listou 5 delas:
 1)  Inteligência de dados - Neste 

setor, ser capaz de interpretar 
os dados é fundamental para re-
conhecer padrões e tendências, 
identificar gargalos e propor me-
lhorias. Ter informações em tempo 
real sobre todos os processos de 
entrega é essencial tanto para 

as marcas quanto para os seus 
consumidores. 

  “Saber interpretar a visibilidade 
da operação, como, por exem-
plo, onde está a entrega, qual 
a situação do pedido e daqui a 
quantos dias ou horas ela estará 
no destino estreita a relação de 
confiança entre os e-commerces e 
seus clientes”, pontua Caio Reina, 
CEO e fundador da startup. 

 2) Adaptabilidade a novas tec-
nologias - As novas soluções 
tecnológicas são fundamentais 
para as empresas que querem se 
manter competitivas e ficam para 
trás os profissionais que não se 
adaptam – ainda mais quando já 
estamos falando de inteligência 
artificial, aprendizado de máquina, 
entregas com veículos autônomos, 
drones, internet das coisas e todas 
as necessidades do consumidor 
4.0. 

  No sistema da RoutEasy, por sua 
vez, a inteligência artificial entra 
para otimizar e integrar processos, 
atribuindo maior produtividade e 
menor custo de entrega, além da 
garantia da qualidade do serviço 
que chega ao consumidor final. 

 3) Resolução de problemas - Pode 
parecer clichê, mas as habilidades 

de resolução de problemas de 
alto nível são essenciais para o 
sucesso profissional de quem está 
buscando uma carreira em logís-
tica, principalmente porque um 
pequeno erro pode afetar todas 
as etapas seguintes. O profissional 
4.0 deve ser capaz de lidar com 
mudanças repentinas e gerenciar 
crises.

 4) Capacidade de análise do 
macroambiente - É preciso 
ter muito claro qual é o papel de 
cada setor e de cada indivíduo da 
equipe, principalmente porque, 
como dito anteriormente, as eta-
pas estão interligadas e o trabalho 
de um pode afetar o de todos. O 
profissional 4.0 deve conseguir 
“sair da caixa” para ser capaz de 
ajudar outras equipes a identificar 
problemas e propor soluções.

 5) Foco no cliente - Todas as ha-
bilidades listadas acima são parte 
da ideia macro de focar no cliente 
e em suas necessidades. Dessa 
forma, adotar ferramentas de me-
lhoria contínua de processos para 
descobrir como alcançar a máxi-
ma eficiência e garantir o melhor 
serviço para as marcas. - Fonte e 
outras informações, acesse: (ht-
tps://routeasy.com.br/).

Lucia Camargo Nunes (*)
Nova regra aposenta mais um: desta vez foi 
o Suzuki Jimny

A lei de emissões Proconve L7, que entrou em vigor em 
janeiro, fez várias “vítimas”. Enquanto algumas montadoras 
adequaram seus motores para atender às novas regras, 
outras desistiram. O Mitsubishi Jimny, que era produzido 
havia dez anos no Brasil, tentou sair à francesa. 

Na verdade, até saiu, porque desde o início do ano, o 
jipe deixou de ser feito em Catalão (GO). Equipado com 
motor 1.3 a gasolina de 85 cv, não atenderia às novas 
regras ambientais e para adequá-lo seria necessário um 
alto investimento, o que não se justificaria para um mo-
delo já antigo.

Sua mais recente geração está à venda no Brasil, impor-
tada do Japão como Jimny Sierra e custa a partir de R$ 
157 mil. Conforme a região, a Suzuki ainda possui estoque 
do modelo que se aposenta.

O Jimny começou a ser vendido no Brasil em 1998, im-
portado. Desde 2013 tem produção nacional e, em 2019, 
passou a conviver com o Sierra.

A marca promete um reposicionamento de portfólio, 
após tirar de linha o Vitara e o S-Cross. Agora, seu único 
modelo à venda no país é o Jimny Sierra.

Suzuki

Jimny sierra importado do Japao (unico em linha).

Ford abre campo de provas e se prepara para 
testar carros autônomos

A Ford, junto com General Motors e Stellantis, são as 
únicas empresas de veículos a investirem em um campo de 
provas no Brasil. Há ainda centros de testes de fabricantes 
de caminhão (Volvo e Mercedes-Benz), pneus (Pirelli e 
Goodyear) e autopeças (ZF/TRW e Randon).

Após 44 anos de sua inauguração, a Ford transforma o 
antigo Campo de Provas de Tatuí em Centro de Desen-
volvimento e Tecnologia. Ao perceber que poderia aliar a 
infraestrutura com um capital humano qualificado, surgiu 

Mustang 100% elétrico é testado no Brasil
Ao abrir suas portas para anunciar a abertura de novos 

negócios em seu Campo de Provas Tatuí, a Ford exibiu pela 
primeira vez a jornalistas, em solo brasileiro, o Mustang 
Mach-E GT. No mesmo espaço, em um galpão, também 
havia um furgão E-Transit.

Mas a apresentação do esportivo 100% elétrico não 
significa que ele rodará no Brasil. Golfarb explica que a 
marca faz investimentos globais em eletrificação de US$ 
50 bilhões até 2026 e projeta que 50% das suas vendas 
sejam de veículos elétricos até 2030.

“Esses modelos, Mustang Mach-E e E-Transit, estão 
sendo testados aqui em Tatuí com o objetivo de avaliar o 
seu comportamento na América do Sul e relação com as 
características dos nossos consumidores”, disse Golfarb.

Ele fez questão de ressaltar de que não se trata de um 
anúncio de lançamento desses modelos no Brasil. A inten-
ção é reforçar o papel de Tatuí no futuro da mobilidade, 
testando os produtos mais icônicos da marca.

O Mustang Mach-E une a esportividade do cupê espor-
tivo com a versatilidade de um SUV para toda a família. 
Nos EUA, é sucesso de emplacamentos e só não vende 
mais por causa da crise dos semicondutores. Produzido 
no México, já teve mais de 50 mil unidades comerciali-
zadas – em três versões, que custam nos EUA entre US$ 
44 mil e US$ 65 mil.

Na versão GT, idêntica à que a Ford exibiu e está em 
testes no Brasil, o SUV esportivo entrega 487 cv de po-
tência. Com baterias de 91 kWh o Mustang Mach-E GT 
alcança 418 km de autonomia.

Um dia, certamente, a Ford irá oferecer este ícone em 
nosso mercado, mas até meados de 2023, quando espera-se 
que a produção esteja recuperada, isso não deve acontecer.

Via Digital

Mustang Match-E.

(*) - É jornalista especializada no setor automotivo, editora do 
portal www.viadigital.com.br. E-mail: lucia@viadigital.com.br

a oportunidade de expandir os negócios e oferecer os ser-
viços para outras empresas, tanto do segmento automotivo 
como de outros setores.

Em nova fase, a operação recebe um nível superior de 
digitalização, fundamental para desenvolver veículos co-
nectados, elétricos e autônomos. Tatuí terá uma antena 
5G e sensoreamento das pistas para comunicação com 
os sistemas de direção autônoma, por exemplo. “Tatuí 
representa um diferencial competitivo e estratégico para 
a Ford no Brasil e no mundo”, afirmou Rogelio Golfarb, 
vice-presidente da Ford América do Sul. 

Para o executivo, essa ação prova que investir em de-
senvolvimento de tecnologia e inteligência automotiva é 
um negócio rentável.

Ford

Teste off-road Tatuí (PistasEspeciais).

Novo modelo de negócio
A Ford fechou suas fábricas (Camaçari, BA, Taubaté e 

São Bernardo do Campo, SP) entre 2019 e 2021 e encerrou 
a produção de veículos no Brasil, passando a ser apenas 
importadora.

Contudo, manteve no país áreas de desenvolvimento de 
tecnologia e inteligência automotiva. Junto ao investimento 
de Tatuí, a Ford ampliou o Centro de Desenvolvimento e 
Tecnologia, com sede na Bahia.

A área de desenvolvimento do produto conta hoje com 
um time de 1.500 profissionais e tem a expectativa de gerar 
uma receita de R$ 500 milhões em 2022 com a exportação 
de serviços de engenharia para mercados globais.

A marca não informa quanto espera faturar com a abertura 
do Centro de Tatuí, que é um dos sete da Ford no mundo. 
Um de seus principais diferenciais competitivos (única da 
América Latina) é unir a estrutura com engenharia local.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
16º  Subdistrito - Mooca 

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
O Rcpn das pessoas naturais do 16° Subdistrito - Mooca, capital, comunica que por re-
querimento de ADAILTON FAhR NASCIMENTO, nascido nesta capital, em 01/09/1975, 
filho de José dos Santos Nascimento e de Maria dos Anjos Nascimento, nos Termos do 
Disposto no Artigo 56 da Lei 6015/73 alterada pela Lei Federal 14.382/2022 promoveu a 
alteração do seu nome para: ADAN DOS SANTOS NASCIMENTO.

O Rcpn das pessoas naturais do 16° Subdistrito - Mooca, capital, comunica que por 
requerimento de jOSINETE ARAUjO PEDRO TERRA, nascido nesta capital, em 
26/06/1980, filha de José Pedro Filho e de Luzinete Madalena Araujo Pedro, nos Termos 
do Disposto no Artigo 56 da Lei 6015/73 alterada pela Lei Federal 14.382/2022 promoveu 
a alteração do seu nome para: jOSI ARAUjO PEDRO.
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

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 10:30 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil 
Seguros e Garantia 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. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo (representado por seu procurador, Sr. Emmanuel Pelege) e o Sr. Guilherme Couto Galacine, 
conforme item 4, abaixo. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo 
(representado por seu procurador Emmanuel Pelege); 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) ratificar a renúncia do Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard do cargo de Membro 
Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (b) eleger o Sr. Francois Robert Marie Gazel-
Anthoine para o cargo de membro efetivo do conselho de administração da Companhia; (c) reeleger 
membros do conselho de administração da Companhia; e (d) outros assuntos de interesse da 
Companhia. 7. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, (a) 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 486.962/20-9, 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); Florian Lacour (representado 
por seu procurador Emmanuel Pelege); Alessandro Deodato; Emmanuel Pelege; Francisco Javier 
Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 426.966/21-1 
em 26/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cinco habilidades necessárias ao 
profissional 4.0 de logística

www.netjen.com.br
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