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B12 Economia QUINTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2021 O ESTADO DE S. PAULO

Guilherme Guerra

A startup de logística Co-
bli, especializada em sen-
sores para frotas e proces-
samento de dados de mo-

bilidade, adiantou uma roda-
da de investimento planejada 
para o início de 2022 e anun-
ciou ontem um aporte de US$ 
35 milhões (cerca de R$ 175 mi-
lhões)  liderado  pelo  Soft-
bank. O objetivo é investir em 
novos produtos  e  acelerar  a  
expansão pelo País.

Além do fundo japonês, a ro-
dada  contou  com  a  participa-
ção  da  Qualcomm  Ventures,  
fundo da fabricante americana 
de semicondutores e líder no de-

senvolvimento do 5G. Também 
entraram NXTP Ventures, Fif-
th Wall e Valor Capital.

“Com  a  pandemia,  logística  
foi um dos setores que mais mu-
daram  com  a  expansão  do  e-
commerce. As empresas viram 
o valor  maior  de  uma entrega 
bem feita”, explica o fundador e 
presidente executivo da Cobli, 
Rodrigo Mourad.

A expectativa é que a startup 
expanda a equipe de 200 funcio-
nários para até 500 pessoas até 
o fim de 2022 e desenvolva no-
vos produtos para o mercado.

O primeiro deles entra na on-
da das startups de seguros. A Co-
bli pretende lançar um serviço 
cujo prêmio irá variar a partir da 

utilização dos veículos – ou se-
ja, não será um valor fixo, depen-
dendo das condições de uso da 
frota,  a  ser  monitorada  pelos  
sensores instalados pela empre-
sa.

“Queremos  transformar  os  
seguros em dados de condução, 
como a que horas o motorista 
dirige, como e em qual local”,  
explica  Mourad.  Segundo  ele,  
haverá redução no preço do pro-
duto e maior diversidade para 
os clientes. A previsão é lançar a 
novidade ainda este ano.

Vigilância. Para  2022,  a  Cobli  
pretende instalar câmeras de ví
deo  nos  veículos  pelo  País  –  
uma iniciativa polêmica.

Em mercados mais maduros, 
como Estados Unidos e Euro-
pa, motoristas de frota criticam 
a instalação de câmeras nos veí
culos por desrespeito à privaci-
dade dos trabalhadores. 

As  empresas  argumentam  
que o monitoramento em vídeo 
pode ajudar a selecionar assal-
tos e infrações cometidas pelos 
trabalhadores.  A  Amazon,  por  
exemplo, pretende instalar câ
meras nos  carros  da  empresa,  
mas  garante  que  a  vigilância  
não será feita em tempo real.

“O motorista é parte do siste-
ma.  Não  queremos  que  seja  
uma pessoa controlada”, justifi-
ca Mourad. Entre os usos possí
veis, o executivo destaca que a 

ferramenta pode acusar se o mo-
torista estiver cansado a partir 
dos traços do rosto.

Para o professor de logística 
Orlando  Cattini,  da  Fundação  
Getúlio Vargas (FGV), a ques-
tão  das  câmeras  pode  trazer  
mais benefícios do que proble-

mas. Além de apresentar mais 
segurança para quem está ao vo-
lante,  a  ferramenta  pode  au-
mentar a produtividade se uni-
da  a  outros  sensores,  que  po-
dem fazer monitoramento das 
condições das estradas.

Mas Cattini reconhece que o 
recurso representa uma perda 
de privacidade do motorista, le-
vando a uma discussão que, pa-
ra  ele,  também  afeta  outras  
áreas: “Esse é um controle que 
está em todas as atividades, que 
é resultado do home office e da 
aula remota póspandemia”, ex-
plica.  “Até  quando  devemos  
confiar  no  funcionário  ou  no  
aluno? E até onde devemos mo-
nitorálo com tecnologia?”

Α ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο � ΧΕΛ τορνα πβλιχο θυε φαρ〈 ρεαλιζαρ, να φορmα Λει ν≡ 10.520, 

δε 17 δε ϕυληο δε 2002, δο Dεχρετο ν≡ 10.024, δε 20 δε σετεmβρο δε 2019, δα Λει Χοmπλεmενταρ ν≡ 

123/2006, δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 9.529, δε 23 δε δεζεmβρο δε 2011 ε δα Λει Εσταδυαλ ν≡ 10.403, δε 29 δε 

δεζεmβρο δε 2015, απλιχανδο συβσιδιαριαmεντε α Λει Φεδεραλ ν≡ 8.666, δε 21 δε ϕυνηο δε 1993 ε δεmαισ 

νορmασ ρεγυλαmενταρεσ περτινεντεσ ◊ εσπχιε, λιχιταο να mοδαλιδαδε Πρεγο Ελετρνιχο, δο τιπο 
Μενορ Πρεο, οβϕετιϖανδο α Αθυισιο δε πλαταφορmα δε ηαρδωαρε ε σοφτωαρε παρα ο 
προχεσσαmεντο διστριβυδο δε γρανδε ϖολυmε δε δαδοσ, θυε περmιτα ο γερενχιαmεντο 
χεντραλιζαδο, χοm αλτα δισπονιβιλιδαδε ε χοm γαραντια δε εσχαλαβιλιδαδε λινεαρ, βασεαδο νο 
χονχειτο δε Βιγ Dατα ε νο φραmεωορκ Απαχηε Ηαδοοπ, παρα συπορταρ αmβιεντεσ Μοβιλε, Βιγ Dατα ε 
Λινκεδ Dατα, χονφορmε εσπεχιφιχα⌡εσ ε θυαντιτατιϖοσ, εσταβελεχιδοσ νο Τερmο δε Ρεφερνχια, ΑΝΕΞΟ Ι, 

δο Εδιταλ, νο δια 04/08/2021, ◊σ 14η30 (ηορ〈ριο δε Βρασλια), ατραϖσ δο υσο δε ρεχυρσοσ δε τεχνολογια δα 

ινφορmαο, νο σιτε ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ, ΥΑΣΓ σενδο πρεσιδιδα πορ Πρεγοειρο δα Χοmισσο 

Εσπεχιαλ δε Λιχιταο � ΧΕΛ/ΣΕΦΑΖ/ΜΑ, σιτυαδα να Αϖ. Χαρλοσ Χυνηα, σ/ν, 2≡ ανδαρ, βαιρρο Χαληαυ, Εδιφχιο 

Dεπυταδο Λυχιανο Μορειρα − Σεδε δα Σεχρεταρια δε Εσταδο δα Φαζενδα − Σο Λυσ/ΜΑ, ΧΕΠ: 65076−820. 

Α Χοmισσο ινφορmα θυε ο εδιταλ ενχοντρα−σε δισπονϖελ να π〈γινα ωεβ ωωω.χοmπρασνετ.γοϖ.βρ.

Σο Λυσ, 16 δε ϕυληο δε 2021

ΑDΡΙΑΝΑ DΕ ΣΟΥΣΑ ΜΟΡΕΙΡΑ
ΠΡΕΓΟΕΙΡΑ ΟΦΙΧΙΑΛ − ΧΕΛ/ ΠΡΟΦΙΣΧΟ ΙΙ

ΓΟςΕΡΝΟ DΟ ΕΣΤΑDΟ DΟ ΜΑΡΑΝΗ℘Ο
ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑ DΕ ΕΣΤΑDΟ DΑ ΦΑΖΕΝDΑ − ΣΕΦΑΖ

ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΕΣΠΕΧΙΑΛ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο � ΧΕΛ/ΠΡΟΦΙΣΧΟ ΙΙ
ΑςΙΣΟ DΕ ΡΕΠΥΒΛΙΧΑ∩℘Ο DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο

ΠΡΕΓ℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΟ Ν≡ 14/2021 � ΠΡΟΦΙΣΧΟ ΙΙ/ΣΕΦΑΖ � ΜΑ/ΒΡ−Λ1500
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 90966/2021−ΣΕΦΑΖ

Ο Εσταδο δε Μινασ Γεραισ, πορ ιντερmδιο Ο Εσταδο δε Μινασ Γεραισ, πορ ιντερmδιο Ο Εσταδο δε Μινασ Γεραισ, πορ ιντερmδιο Ο Εσταδο δε Μινασ Γεραισ, πορ ιντερmδιο 

δα Χεντραλ δε Χοmπρασ δα Σεχρεταρια δα Χεντραλ δε Χοmπρασ δα Σεχρεταρια δα Χεντραλ δε Χοmπρασ δα Σεχρεταρια δα Χεντραλ δε Χοmπρασ δα Σεχρεταρια 

δε Εσταδο δε Πλανεϕαmεντο ε Γεστο δε Εσταδο δε Πλανεϕαmεντο ε Γεστο δε Εσταδο δε Πλανεϕαmεντο ε Γεστο δε Εσταδο δε Πλανεϕαmεντο ε Γεστο 

� ΣΕΠΛΑΓ, ρεαλιζαρ〈 α λιχιταο παρα � ΣΕΠΛΑΓ, ρεαλιζαρ〈 α λιχιταο παρα � ΣΕΠΛΑΓ, ρεαλιζαρ〈 α λιχιταο παρα � ΣΕΠΛΑΓ, ρεαλιζαρ〈 α λιχιταο παρα 

ΧΟΜΠΡΑ ΧΕΝΤΡΑΛ DΕ ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ ΙΙ,  ΧΟΜΠΡΑ ΧΕΝΤΡΑΛ DΕ ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ ΙΙ,  ΧΟΜΠΡΑ ΧΕΝΤΡΑΛ DΕ ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ ΙΙ,  ΧΟΜΠΡΑ ΧΕΝΤΡΑΛ DΕ ΜΕDΙΧΑΜΕΝΤΟΣ ΙΙ,  

εm ατενδιmεντο ◊ δεmανδα δε εm ατενδιmεντο ◊ δεmανδα δε εm ατενδιmεντο ◊ δεmανδα δε εm ατενδιmεντο ◊ δεmανδα δε 

διϖερσοσ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δο διϖερσοσ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δο διϖερσοσ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δο διϖερσοσ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δο 

Εσταδο δε Μινασ Γεραισ. Α σεσσο δο Εσταδο δε Μινασ Γεραισ. Α σεσσο δο Εσταδο δε Μινασ Γεραισ. Α σεσσο δο Εσταδο δε Μινασ Γεραισ. Α σεσσο δο 

πρεγο ινιχιαρ〈 νο δια 4/8/2021, ◊σ 10η,  πρεγο ινιχιαρ〈 νο δια 4/8/2021, ◊σ 10η,  πρεγο ινιχιαρ〈 νο δια 4/8/2021, ◊σ 10η,  πρεγο ινιχιαρ〈 νο δια 4/8/2021, ◊σ 10η,  

νο σιτε ωωω.χοmπρασ.mγ.γοϖ.βρ.  νο σιτε ωωω.χοmπρασ.mγ.γοϖ.βρ.  νο σιτε ωωω.χοmπρασ.mγ.γοϖ.βρ.  νο σιτε ωωω.χοmπρασ.mγ.γοϖ.βρ.  

Μ α ι σ  ι ν φ ο ρ m α  ⌡ ε σ :  Μ α ι σ  ι ν φ ο ρ m α  ⌡ ε σ :  Μ α ι σ  ι ν φ ο ρ m α  ⌡ ε σ :  Μ α ι σ  ι ν φ ο ρ m α  ⌡ ε σ :  

χ ο m π ρ α σ χ ε ν τ ρ α ι σ ≅χ ο m π ρ α σ χ ε ν τ ρ α ι σ ≅χ ο m π ρ α σ χ ε ν τ ρ α ι σ ≅χ ο m π ρ α σ χ ε ν τ ρ α ι σ ≅

π λ α ν ε ϕ α m ε ν τ ο . m γ . γ ο ϖ . β ρ .  π λ α ν ε ϕ α m ε ν τ ο . m γ . γ ο ϖ . β ρ .  π λ α ν ε ϕ α m ε ν τ ο . m γ . γ ο ϖ . β ρ .  π λ α ν ε ϕ α m ε ν τ ο . m γ . γ ο ϖ . β ρ .  

ΒΗ/ΜΓ, 22/7/2021. ϑαφερ Αλϖεσ ϑαβουρ ΒΗ/ΜΓ, 22/7/2021. ϑαφερ Αλϖεσ ϑαβουρ ΒΗ/ΜΓ, 22/7/2021. ϑαφερ Αλϖεσ ϑαβουρ ΒΗ/ΜΓ, 22/7/2021. ϑαφερ Αλϖεσ ϑαβουρ 

� Συπεριντενδνχια Χεντραλ δε Χοmπρασ � Συπεριντενδνχια Χεντραλ δε Χοmπρασ � Συπεριντενδνχια Χεντραλ δε Χοmπρασ � Συπεριντενδνχια Χεντραλ δε Χοmπρασ 

Γοϖερναmενταισ/ΣΕΠΛΑΓ.Γοϖερναmενταισ/ΣΕΠΛΑΓ.Γοϖερναmενταισ/ΣΕΠΛΑΓ.Γοϖερναmενταισ/ΣΕΠΛΑΓ.

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO/PREGÃO ELETRÔNICO/PREGÃO ELETRÔNICO/PREGÃO ELETRÔNICO/
REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 123/2021Nº 123/2021Nº 123/2021Nº 123/2021
TIPO: MENOR PREÇOTIPO: MENOR PREÇOTIPO: MENOR PREÇOTIPO: MENOR PREÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF
Aviso de Republicação de Licitação

Pregão Eletrônico nº 17/2020 – ID 884476 
Objeto: Prestação de serviços contínuos de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas, por empresas 
especializadas destinadas às Unidades Socioeducativas dos municípios de PONTA GROSSA-PR e LONDRINA- PR 
incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, 
pelo período de 12 meses, para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, familiares em visita à 
adolescentes e servidores que realizam escala de trabalho 12x36h, conforme itens, especificações e quantitativos que 
são parte integrante do Termo de Referência dividido em 02(DOIS) LOTES  da SEJUF/PR.
Valor Total Máximo: R$ 3.607.769,50 (três milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais 
e cinquenta centavos).
Abertura da sessão pública: 03/08/2021 às 10:00 horas
Edital/Anexos:www.licitacoes-e.com.br, www.comprasparana.pr.gov.br  – Consulta de Editais/Órgão – SEJUF ou 
www.justica.pr.gov.br, Informações - Setor de Licitações na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 5º andar – Bloco B - 
Centro Cívico, telefone: (41) 3210-2473, (41) 3210-2479 e (41) 3210-2541 licitacao@sejuf.pr.gov.br

Comissão Permanente de Licitação - SEJUF

DΑΤΑΧΗΕΧΚ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ ΛΤDΑ.DΑΤΑΧΗΕΧΚ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ ΛΤDΑ.DΑΤΑΧΗΕΧΚ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ ΛΤDΑ.DΑΤΑΧΗΕΧΚ ΙΝΦΟΡΜℑΤΙΧΑ ΛΤDΑ.
ΧΝΠϑ Ν° 54.763.081/0001−00 − ΝΙΡΕ Ν° 35.203.794.507ΧΝΠϑ Ν° 54.763.081/0001−00 − ΝΙΡΕ Ν° 35.203.794.507ΧΝΠϑ Ν° 54.763.081/0001−00 − ΝΙΡΕ Ν° 35.203.794.507ΧΝΠϑ Ν° 54.763.081/0001−00 − ΝΙΡΕ Ν° 35.203.794.507

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EMATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EMATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EMATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM
15/07/202115/07/202115/07/202115/07/2021

1. Data, Hora e Local1. Data, Hora e Local1. Data, Hora e Local1. Data, Hora e Local: Realizada aos 14 de julho de 2021, na sede social da Datacheck Informática Ltda., na Avenida Cauaxi, nº 293 – Sala 2704 – Alphaville Industrial – Barueri/SP – CEP : Realizada aos 14 de julho de 2021, na sede social da Datacheck Informática Ltda., na Avenida Cauaxi, nº 293 – Sala 2704 – Alphaville Industrial – Barueri/SP – CEP : Realizada aos 14 de julho de 2021, na sede social da Datacheck Informática Ltda., na Avenida Cauaxi, nº 293 – Sala 2704 – Alphaville Industrial – Barueri/SP – CEP : Realizada aos 14 de julho de 2021, na sede social da Datacheck Informática Ltda., na Avenida Cauaxi, nº 293 – Sala 2704 – Alphaville Industrial – Barueri/SP – CEP 
06454-020.06454-020.06454-020.06454-020.
2. Presença e Convocação2. Presença e Convocação2. Presença e Convocação2. Presença e Convocação – Presentes os sócios representando a totalidade do capital social, dispensadas as formalidades de convocação e estando regularmente instalada a reunião,  – Presentes os sócios representando a totalidade do capital social, dispensadas as formalidades de convocação e estando regularmente instalada a reunião,  – Presentes os sócios representando a totalidade do capital social, dispensadas as formalidades de convocação e estando regularmente instalada a reunião,  – Presentes os sócios representando a totalidade do capital social, dispensadas as formalidades de convocação e estando regularmente instalada a reunião, 
nos termos do art. 1.072, § 2º do Código Civil.nos termos do art. 1.072, § 2º do Código Civil.nos termos do art. 1.072, § 2º do Código Civil.nos termos do art. 1.072, § 2º do Código Civil.
3. Mesa: Presidente:  BERARDINO CARBONE.3. Mesa: Presidente:  BERARDINO CARBONE.3. Mesa: Presidente:  BERARDINO CARBONE.3. Mesa: Presidente:  BERARDINO CARBONE.
Secretário:  JOSÉ BRUNO CARBONE.Secretário:  JOSÉ BRUNO CARBONE.Secretário:  JOSÉ BRUNO CARBONE.Secretário:  JOSÉ BRUNO CARBONE.
4. Ordem do Dia4. Ordem do Dia4. Ordem do Dia4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) por considerá-lo excessivo em relação ao : Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) por considerá-lo excessivo em relação ao : Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) por considerá-lo excessivo em relação ao : Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) por considerá-lo excessivo em relação ao 
objeto social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade, de titularidade dos sócios.objeto social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade, de titularidade dos sócios.objeto social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade, de titularidade dos sócios.objeto social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade, de titularidade dos sócios.
5. Deliberações5. Deliberações5. Deliberações5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, deliberaram o quanto segue:: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, deliberaram o quanto segue:: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, deliberaram o quanto segue:: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, deliberaram o quanto segue:
(a) aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), por considera-lo excessivo em relação ao objeto social da (a) aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), por considera-lo excessivo em relação ao objeto social da (a) aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), por considera-lo excessivo em relação ao objeto social da (a) aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), por considera-lo excessivo em relação ao objeto social da 
Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 1.150.000 (um milhão, cento cinquenta mil) quotas representativas do capital social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 1.150.000 (um milhão, cento cinquenta mil) quotas representativas do capital social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 1.150.000 (um milhão, cento cinquenta mil) quotas representativas do capital social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de 1.150.000 (um milhão, cento cinquenta mil) quotas representativas do capital social da 
Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade dos sócios, nos termos da tabela abaixo, passando o capital social da Sociedade de R$ 1.250.000,00 Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade dos sócios, nos termos da tabela abaixo, passando o capital social da Sociedade de R$ 1.250.000,00 Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade dos sócios, nos termos da tabela abaixo, passando o capital social da Sociedade de R$ 1.250.000,00 Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade dos sócios, nos termos da tabela abaixo, passando o capital social da Sociedade de R$ 1.250.000,00 
(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma;(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma;(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma;(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma;
        

Sócios Valor das quotas atuais % Quotas reduzidasSócios Valor das quotas atuais % Quotas reduzidasSócios Valor das quotas atuais % Quotas reduzidasSócios Valor das quotas atuais % Quotas reduzidas %%%% Quotas reduzidasQuotas reduzidasQuotas reduzidasQuotas reduzidas

BERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONE 1.099.950 88,00 1.011.950 88,00 88.0001.099.950 88,00 1.011.950 88,00 88.0001.099.950 88,00 1.011.950 88,00 88.0001.099.950 88,00 1.011.950 88,00 88.000
JOSÉ BRUNO CARBONEJOSÉ BRUNO CARBONEJOSÉ BRUNO CARBONEJOSÉ BRUNO CARBONE 150.050 12,00 138.050 12,00 12.000150.050 12,00 138.050 12,00 12.000150.050 12,00 138.050 12,00 12.000150.050 12,00 138.050 12,00 12.000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.250.000 100 1.150.000 100 100.0001.250.000 100 1.150.000 100 100.0001.250.000 100 1.150.000 100 100.0001.250.000 100 1.150.000 100 100.000

(b) a redução do capital será paga aos sócios nos valores especificados na tabela abaixo;(b) a redução do capital será paga aos sócios nos valores especificados na tabela abaixo;(b) a redução do capital será paga aos sócios nos valores especificados na tabela abaixo;(b) a redução do capital será paga aos sócios nos valores especificados na tabela abaixo;

SóciosSóciosSóciosSócios
Valor das quotas atuais Valor das quotas atuais Valor das quotas atuais Valor das quotas atuais 

R$R$R$R$
ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação

%%%%
Valor das quotas reduzidas – Valor das quotas reduzidas – Valor das quotas reduzidas – Valor das quotas reduzidas – 

valor devolvido a cada sócio R$valor devolvido a cada sócio R$valor devolvido a cada sócio R$valor devolvido a cada sócio R$
ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação

%%%%
Valor das quotas atuais Valor das quotas atuais Valor das quotas atuais Valor das quotas atuais 
com o capital reduzidocom o capital reduzidocom o capital reduzidocom o capital reduzido

BERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONE 1.099.950,00 88,00 1.011.950,00 88,00 88.000,001.099.950,00 88,00 1.011.950,00 88,00 88.000,001.099.950,00 88,00 1.011.950,00 88,00 88.000,001.099.950,00 88,00 1.011.950,00 88,00 88.000,00
JOSÉ BRUNO CARBONEJOSÉ BRUNO CARBONEJOSÉ BRUNO CARBONEJOSÉ BRUNO CARBONE 150.050,00 12,00 138.050,00 12,00         12.000,00150.050,00 12,00 138.050,00 12,00         12.000,00150.050,00 12,00 138.050,00 12,00         12.000,00150.050,00 12,00 138.050,00 12,00         12.000,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.250.000,00 100 1.150.000,00 100 100.000,001.250.000,00 100 1.150.000,00 100 100.000,001.250.000,00 100 1.150.000,00 100 100.000,001.250.000,00 100 1.150.000,00 100 100.000,00

(c) autorizar os administradores da sociedade a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da redução do capital social.(c) autorizar os administradores da sociedade a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da redução do capital social.(c) autorizar os administradores da sociedade a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da redução do capital social.(c) autorizar os administradores da sociedade a tomar todas as providências necessárias para a efetivação da redução do capital social.

6. Encerramento6. Encerramento6. Encerramento6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a ata que, lida e aprovada, foi assinada : Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a ata que, lida e aprovada, foi assinada : Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a ata que, lida e aprovada, foi assinada : Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a ata que, lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes.por todos os presentes.por todos os presentes.por todos os presentes.

Barueri, 15 de julho de 2021.Barueri, 15 de julho de 2021.Barueri, 15 de julho de 2021.Barueri, 15 de julho de 2021.
Mesa:                Mesa:                Mesa:                Mesa:                Presidente:  Presidente:  Presidente:  Presidente:      BERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONEBERARDINO CARBONE

Secretário:  Secretário:  Secretário:  Secretário:      JOSÉ BRUNO CARBONE                            JOSÉ BRUNO CARBONE                            JOSÉ BRUNO CARBONE                            JOSÉ BRUNO CARBONE                            

IRBAS INDUSTRIA AUTOMOTIVA EIRELI 
TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU JUNTO 
À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 
PROTEÇÃO ANIMAL A LICENÇA PRÉVIA, 
DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO PARA 
ATIVIDADE: “PRODUÇÃO DE ARTEFATOS 
ESTAMPADOS DE METAL” NO ENDEREÇO: 
RUA NEUCHATEL Nº. 410 – TABOÃO – SÃO 
BERNARDO DO CAMPO

Camastra Participações e Administração S.A.
CNPJ/ME nº 39.744.262/0001-04 - NIRE 35.300.558.871

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Julho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 19 do mês de julho de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Camastra Participações e Administração S.A., 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.663, 1° andar, sala 14, Edifício Plaza São Lourenço, 
Jardim Paulistano, CEP 01452-001 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do 
disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em razão da presença de acionista detentora da 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada no livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Radamés Andrade Casseb e secretariados pelo Sr. Yaroslav Memrava Neto. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar 
sobre as seguintes matérias: (i) a ratificação da contratação da empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos direitos e 
obrigações a serem conferidos ao capital social da Companhia para fins de integralização do aumento de capital social; (ii) aprovação do laudo de 
avaliação desses direitos e obrigações vertidos ao capital social da Companhia para fins de integralização do aumento de capital social (“Laudo de 
Avaliação”); (iii) aumento de capital social da Companhia no valor total de R$ 1.234.973,79 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e 
setenta e três reais e setenta e nove centavos), mediante a emissão de 1.154.286 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, duzentas e oitenta e 
seis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (iv) alteração da redação do Artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir 
o novo capital social, caso a deliberação acima seja aprovada; e (v) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos e 
quaisquer atos necessários para a implementação das matérias aprovadas nesta ata. 4. Deliberações: Após o exame e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, o acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, aprova as seguintes deliberações sem 
qualquer restrição ou ressalva: (i) com relação ao item (i) da Ordem do Dia, ratificar a contratação da P-18 Soluções Contábeis Ltda., inscrita no 
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o n° 2SP040733/O-5 e no CNPJ/ME sob o n° 30.193.180/0001-36, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista n° 726, 30° andar, conjunto 307, responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos 
direitos e obrigações a serem conferidos ao capital da Companhia para fins de integralização do aumento de capital social abaixo descrito, nos 
termos do artigo 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e responsável pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação (“Avaliadora”); (ii) 
com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovar integralmente o Laudo de Avaliação elaborado pela Avaliadora, nos termos do Anexo I da 
presente ata. Os Acionistas expressamente aceitam o valor atribuído pelo Laudo de Avaliação aos direitos e obrigações conferidos ao patrimônio 
da Companhia, nos termos das deliberações do item (iii) abaixo; (iii) com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, considerando que o capital social 
da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado, aprovar o aumento de capital da Companhia, com a emissão de 1.154.286 (um 
milhão, cento e cinquenta e quatro mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão 
global de R$ 1,07 (um real e sete centavos), estabelecido conforme artigo 170, § 1º, parágrafo II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. As 
1.154.286 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ora 
emitidas são totalmente subscritas e integralizadas pela Aegea Saneamento e Participações S.A., sociedade por ações devidamente constituída de 
acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.663, 1° andar, sala 
1, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 08.827.501/0001-58 e com seus atos constitutivos devidamente registrados 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35300435613, devidamente representada de acordo com seu estatuto social 
(“AEGEA”), neste ato, conforme Boletim de Subscrição, nos termos do Anexo II da presente ata. A integralização do aumento de capital ora 
aprovado é realizada pela AEGEA mediante a conferência dos direitos e obrigações abaixo listados, que, conforme avaliados e descritos pela 
Avaliadora no Laudo de Avaliação, correspondem ao valor patrimonial líquido de R$ 1.234.973,79 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, 
novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos): (a) totalidade da participação societária, representada por 111.800.014 (cento e onze 
milhões, oitocentas mil e quatorze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, detida pela AEGEA na Águas Guariroba S.A., sociedade por 
ações devidamente constituída de acordo com as leis do Brasil com sede na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua 
Antônio Maria Coelho, n° 5.401, Santa Fé, CEP 79.021-170, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.089.570/0001-50 e com seus atos constitutivos 
registrados na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob o NIRE 54.300.003.638; e (b) dívida da AEGEA referente ao instrumento 
particular da 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, 
datada de 30 de junho de 2021 (“Escritura de Emissão”), cujas obrigações e direitos serão, a partir desta data, assumidos pela Companhia em 
observância ao disposto no artigo 299 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, de forma irrevogável, irretratável, ampla e 
incondicional. A AEGEA declara, neste ato, que todas as ações de sua titularidade ora transferidas são de sua plena propriedade, podendo ser 
conferidas ao capital social da Companhia junto de seus respectivos direitos e obrigações nos termos aqui aprovados, e estão livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames ou encargos. Em razão da deliberação acima, o capital social atual da Companhia correspondente 
a R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passará a ser de R$ 1.244.973,79 
(um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) dividido em 1.164.286 (um milhão, cento 
e sessenta e quatro mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (iv) com relação ao item (iv) da Ordem do 
Dia, aprovar a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma refletir a deliberação aprovada e o aumento de capital 
aprovado no item (iii) acima, passando a vigorar com as seguintes novas redações: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito 
e integralizado é de R$ 1.244.973,79 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), 
dividido em 1.164.286 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, duzentas e oitenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo Primeiro - As ações da Companhia dependerão de deliberação em assembleia geral para ser dadas em penhor, cedidas, alienadas ou 
transferidas por atos inter vivos, observado o previsto no Acordo de Acionistas; (v) com relação ao item (v) da Ordem do Dia, autorizar a 
administração da Companhia à prática de todos os atos necessários para a implementação das matérias aprovadas pela presente Assembleia 
Geral Extraordinária, incluindo, mas não se limitando, ao registro e publicação da presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia Geral após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada pela acionista presente. 7. Certificado e Autorização: O 
presidente e o secretário atestam que esta é uma cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. A lavratura da ata na forma de sumário foi autorizada, 
conforme previsto no Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 8. Assinaturas: A presente ata foi assinada eletronicamente. 
Mesa: Presidente, Sr. Radamés Andrade Casseb; e Secretário, Sr. Yaroslav Memrava Neto. Acionista presente: Aegea Saneamento e Participações 
S.A. São Paulo, 19 de julho de 2021. Mesa: Radamés Andrade Casseb - Presidente; Yaroslav Memrava Neto - Secretário.

l Tecnologia e privacidade

Edital de Convocação - Edital de Convocação - Edital de Convocação - Edital de Convocação - Pelo presente Edital, o Pelo presente Edital, o Pelo presente Edital, o Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Papel, Celulose, Reflorestamento, Pastas de Madeira para Papel, Papelão, e Cortiça de Araras Papel, Celulose, Reflorestamento, Pastas de Madeira para Papel, Papelão, e Cortiça de Araras Papel, Celulose, Reflorestamento, Pastas de Madeira para Papel, Papelão, e Cortiça de Araras Papel, Celulose, Reflorestamento, Pastas de Madeira para Papel, Papelão, e Cortiça de Araras 
e Região, com base territorial em Araras, Leme, Conchal, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa e Região, com base territorial em Araras, Leme, Conchal, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa e Região, com base territorial em Araras, Leme, Conchal, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa e Região, com base territorial em Araras, Leme, Conchal, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa 
Cruz da Conceição e Santa Cruz das PalmeirasCruz da Conceição e Santa Cruz das PalmeirasCruz da Conceição e Santa Cruz das PalmeirasCruz da Conceição e Santa Cruz das Palmeiras, por seu Presidente infra-assinado, convoca os , por seu Presidente infra-assinado, convoca os , por seu Presidente infra-assinado, convoca os , por seu Presidente infra-assinado, convoca os 
senhores senhores senhores senhores membros do Conselho de Representantes deste Sindicato e todos os trabalhadores membros do Conselho de Representantes deste Sindicato e todos os trabalhadores membros do Conselho de Representantes deste Sindicato e todos os trabalhadores membros do Conselho de Representantes deste Sindicato e todos os trabalhadores 
integrantes da Categoria Profissional, sócios e não sócios representados pelo Sindicatointegrantes da Categoria Profissional, sócios e não sócios representados pelo Sindicatointegrantes da Categoria Profissional, sócios e não sócios representados pelo Sindicatointegrantes da Categoria Profissional, sócios e não sócios representados pelo Sindicato, em , em , em , em 
pleno gozo de seus direitos sindicais, a participarem das pleno gozo de seus direitos sindicais, a participarem das pleno gozo de seus direitos sindicais, a participarem das pleno gozo de seus direitos sindicais, a participarem das Assembleias Gerais ExtraordináriasAssembleias Gerais ExtraordináriasAssembleias Gerais ExtraordináriasAssembleias Gerais Extraordinárias, a , a , a , a 
realizar-se dia 27 de Julho de 2.021, em nossa sede social sito à Rua Carolina Augusta, 360, Bom realizar-se dia 27 de Julho de 2.021, em nossa sede social sito à Rua Carolina Augusta, 360, Bom realizar-se dia 27 de Julho de 2.021, em nossa sede social sito à Rua Carolina Augusta, 360, Bom realizar-se dia 27 de Julho de 2.021, em nossa sede social sito à Rua Carolina Augusta, 360, Bom 
Jesus, nesta cidade de Araras, São Paulo, em primeira convocação às 9 horas e não havendo quórum Jesus, nesta cidade de Araras, São Paulo, em primeira convocação às 9 horas e não havendo quórum Jesus, nesta cidade de Araras, São Paulo, em primeira convocação às 9 horas e não havendo quórum Jesus, nesta cidade de Araras, São Paulo, em primeira convocação às 9 horas e não havendo quórum 
estatutário às 11 horas em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes e estatutário às 11 horas em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes e estatutário às 11 horas em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes e estatutário às 11 horas em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes e 
nas empresas da base nas trocas de turnos e no dia 28 de Julho de 2.021, em nossa sede social sito à nas empresas da base nas trocas de turnos e no dia 28 de Julho de 2.021, em nossa sede social sito à nas empresas da base nas trocas de turnos e no dia 28 de Julho de 2.021, em nossa sede social sito à nas empresas da base nas trocas de turnos e no dia 28 de Julho de 2.021, em nossa sede social sito à 
Rua Carolina Augusta, 360, Bom Jesus, nesta cidade de Araras, São Paulo, em primeira convocação Rua Carolina Augusta, 360, Bom Jesus, nesta cidade de Araras, São Paulo, em primeira convocação Rua Carolina Augusta, 360, Bom Jesus, nesta cidade de Araras, São Paulo, em primeira convocação Rua Carolina Augusta, 360, Bom Jesus, nesta cidade de Araras, São Paulo, em primeira convocação 
às 13 horas e não havendo quórum estatutário às 15 horas em segunda convocação com qualquer às 13 horas e não havendo quórum estatutário às 15 horas em segunda convocação com qualquer às 13 horas e não havendo quórum estatutário às 15 horas em segunda convocação com qualquer às 13 horas e não havendo quórum estatutário às 15 horas em segunda convocação com qualquer 
número de trabalhadores presentes e nas empresas da base nas trocas de turnos a fim de deliberarem número de trabalhadores presentes e nas empresas da base nas trocas de turnos a fim de deliberarem número de trabalhadores presentes e nas empresas da base nas trocas de turnos a fim de deliberarem número de trabalhadores presentes e nas empresas da base nas trocas de turnos a fim de deliberarem 
a seguinte a seguinte a seguinte a seguinte Ordem do DiaOrdem do DiaOrdem do DiaOrdem do Dia: : : : a) Leitura discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; b) a) Leitura discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; b) a) Leitura discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; b) a) Leitura discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; b) 
Manutenção de todos os direitos adquiridos nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho Manutenção de todos os direitos adquiridos nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho Manutenção de todos os direitos adquiridos nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho Manutenção de todos os direitos adquiridos nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho 
anteriores, em anexo, e elaboração e aprovação de nova Pauta de Reivindicações; c) Autorização à anteriores, em anexo, e elaboração e aprovação de nova Pauta de Reivindicações; c) Autorização à anteriores, em anexo, e elaboração e aprovação de nova Pauta de Reivindicações; c) Autorização à anteriores, em anexo, e elaboração e aprovação de nova Pauta de Reivindicações; c) Autorização à 
Diretoria do Sindicato para, juntamente com a Diretoria da Federação ou separadamente, para iniciar Diretoria do Sindicato para, juntamente com a Diretoria da Federação ou separadamente, para iniciar Diretoria do Sindicato para, juntamente com a Diretoria da Federação ou separadamente, para iniciar Diretoria do Sindicato para, juntamente com a Diretoria da Federação ou separadamente, para iniciar 
as negociações coletivas, celebrar acordos salariais ou suscitar Dissídio Coletivo, tendo em vista as negociações coletivas, celebrar acordos salariais ou suscitar Dissídio Coletivo, tendo em vista as negociações coletivas, celebrar acordos salariais ou suscitar Dissídio Coletivo, tendo em vista as negociações coletivas, celebrar acordos salariais ou suscitar Dissídio Coletivo, tendo em vista 
que no próximo dia 30.09.2021, expira o prazo de vigência da última Convenção Coletiva celebrada que no próximo dia 30.09.2021, expira o prazo de vigência da última Convenção Coletiva celebrada que no próximo dia 30.09.2021, expira o prazo de vigência da última Convenção Coletiva celebrada que no próximo dia 30.09.2021, expira o prazo de vigência da última Convenção Coletiva celebrada 
com as Entidades Patronais, respondendo este Sindicato pelos trabalhadores nas indústrias do com as Entidades Patronais, respondendo este Sindicato pelos trabalhadores nas indústrias do com as Entidades Patronais, respondendo este Sindicato pelos trabalhadores nas indústrias do com as Entidades Patronais, respondendo este Sindicato pelos trabalhadores nas indústrias do 
Papel, Celulose, Reflorestamento, Pastas de Madeira para Papel, Papelão e de Artefatos de Papel, Papel, Celulose, Reflorestamento, Pastas de Madeira para Papel, Papelão e de Artefatos de Papel, Papel, Celulose, Reflorestamento, Pastas de Madeira para Papel, Papelão e de Artefatos de Papel, Papel, Celulose, Reflorestamento, Pastas de Madeira para Papel, Papelão e de Artefatos de Papel, 
Papelão e Cortiça, de acordo com as normas legais, sendo que a votação por escrutínio secreto Papelão e Cortiça, de acordo com as normas legais, sendo que a votação por escrutínio secreto Papelão e Cortiça, de acordo com as normas legais, sendo que a votação por escrutínio secreto Papelão e Cortiça, de acordo com as normas legais, sendo que a votação por escrutínio secreto 
favorável autorizará este Sindicato a assim proceder; d) A contribuição será descontada em folha de favorável autorizará este Sindicato a assim proceder; d) A contribuição será descontada em folha de favorável autorizará este Sindicato a assim proceder; d) A contribuição será descontada em folha de favorável autorizará este Sindicato a assim proceder; d) A contribuição será descontada em folha de 
pagamento, conforme determina expressamente, o art. 8º, inciso VI da Constituição Federal (“IV - A pagamento, conforme determina expressamente, o art. 8º, inciso VI da Constituição Federal (“IV - A pagamento, conforme determina expressamente, o art. 8º, inciso VI da Constituição Federal (“IV - A pagamento, conforme determina expressamente, o art. 8º, inciso VI da Constituição Federal (“IV - A 
assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada 
em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente 
da contribuição prevista em lei.”) e recolhida pelo empregador ao sindicato da categoria profissional. da contribuição prevista em lei.”) e recolhida pelo empregador ao sindicato da categoria profissional. da contribuição prevista em lei.”) e recolhida pelo empregador ao sindicato da categoria profissional. da contribuição prevista em lei.”) e recolhida pelo empregador ao sindicato da categoria profissional. 
Os trabalhadores, poderão se opor ao desconto da contribuição, no prazo de 10 (dez) dias após a Os trabalhadores, poderão se opor ao desconto da contribuição, no prazo de 10 (dez) dias após a Os trabalhadores, poderão se opor ao desconto da contribuição, no prazo de 10 (dez) dias após a Os trabalhadores, poderão se opor ao desconto da contribuição, no prazo de 10 (dez) dias após a 
efetivação do primeiro desconto, mediante carta individual encaminhada à entidade sindical, que efetivação do primeiro desconto, mediante carta individual encaminhada à entidade sindical, que efetivação do primeiro desconto, mediante carta individual encaminhada à entidade sindical, que efetivação do primeiro desconto, mediante carta individual encaminhada à entidade sindical, que 
se obrigará a devolução no prazo de 10 (dez) dias. É de exclusiva responsabilidade do sindicato da se obrigará a devolução no prazo de 10 (dez) dias. É de exclusiva responsabilidade do sindicato da se obrigará a devolução no prazo de 10 (dez) dias. É de exclusiva responsabilidade do sindicato da se obrigará a devolução no prazo de 10 (dez) dias. É de exclusiva responsabilidade do sindicato da 
categoria profissional qualquer dúvida ou questionamento do empregado, envolvendo a sua vontade categoria profissional qualquer dúvida ou questionamento do empregado, envolvendo a sua vontade categoria profissional qualquer dúvida ou questionamento do empregado, envolvendo a sua vontade categoria profissional qualquer dúvida ou questionamento do empregado, envolvendo a sua vontade 
em contribuir para o Sindicato Profissional, comprometendo-se, desde logo a ressarcir o empregado em contribuir para o Sindicato Profissional, comprometendo-se, desde logo a ressarcir o empregado em contribuir para o Sindicato Profissional, comprometendo-se, desde logo a ressarcir o empregado em contribuir para o Sindicato Profissional, comprometendo-se, desde logo a ressarcir o empregado 
quanto a eventual ônus que lhe seja imposto por decisão judicial transitada em julgado e para a qual quanto a eventual ônus que lhe seja imposto por decisão judicial transitada em julgado e para a qual quanto a eventual ônus que lhe seja imposto por decisão judicial transitada em julgado e para a qual quanto a eventual ônus que lhe seja imposto por decisão judicial transitada em julgado e para a qual 
tenha sido notificado o sindicato profissional. A responsabilidade pela instituição da contribuição e tenha sido notificado o sindicato profissional. A responsabilidade pela instituição da contribuição e tenha sido notificado o sindicato profissional. A responsabilidade pela instituição da contribuição e tenha sido notificado o sindicato profissional. A responsabilidade pela instituição da contribuição e 
seus valores é exclusiva da categoria profissional, ficando isento o sindicato da categoria Econômica seus valores é exclusiva da categoria profissional, ficando isento o sindicato da categoria Econômica seus valores é exclusiva da categoria profissional, ficando isento o sindicato da categoria Econômica seus valores é exclusiva da categoria profissional, ficando isento o sindicato da categoria Econômica 
de Empregadores de quaisquer ônus ou consequência perante seus empregados, encontrando de Empregadores de quaisquer ônus ou consequência perante seus empregados, encontrando de Empregadores de quaisquer ônus ou consequência perante seus empregados, encontrando de Empregadores de quaisquer ônus ou consequência perante seus empregados, encontrando 
esse desconto respaldado legal no art. 462. da C.L.T.. O recolhimento ao sindicato da categoria esse desconto respaldado legal no art. 462. da C.L.T.. O recolhimento ao sindicato da categoria esse desconto respaldado legal no art. 462. da C.L.T.. O recolhimento ao sindicato da categoria esse desconto respaldado legal no art. 462. da C.L.T.. O recolhimento ao sindicato da categoria 
Profissional será feito pelo empregador até 10 (dez) dias úteis após o desconto, comprometendo-se o Profissional será feito pelo empregador até 10 (dez) dias úteis após o desconto, comprometendo-se o Profissional será feito pelo empregador até 10 (dez) dias úteis após o desconto, comprometendo-se o Profissional será feito pelo empregador até 10 (dez) dias úteis após o desconto, comprometendo-se o 
sindicato da categoria Econômica a emitir circular de ciência aos empregadores. A contribuição será sindicato da categoria Econômica a emitir circular de ciência aos empregadores. A contribuição será sindicato da categoria Econômica a emitir circular de ciência aos empregadores. A contribuição será sindicato da categoria Econômica a emitir circular de ciência aos empregadores. A contribuição será 
calculada com base na remuneração dos trabalhadores e incidirá de outubro/2021 a setembro/2022, calculada com base na remuneração dos trabalhadores e incidirá de outubro/2021 a setembro/2022, calculada com base na remuneração dos trabalhadores e incidirá de outubro/2021 a setembro/2022, calculada com base na remuneração dos trabalhadores e incidirá de outubro/2021 a setembro/2022, 
com teto de R$ 40,00 (quarenta reais); e) Deflagração de greve, nos termos da lei, em caso de com teto de R$ 40,00 (quarenta reais); e) Deflagração de greve, nos termos da lei, em caso de com teto de R$ 40,00 (quarenta reais); e) Deflagração de greve, nos termos da lei, em caso de com teto de R$ 40,00 (quarenta reais); e) Deflagração de greve, nos termos da lei, em caso de 
fracasso nas negociações e desatendimento às novas reivindicações. Araras, 22 de Julho de 2.021. fracasso nas negociações e desatendimento às novas reivindicações. Araras, 22 de Julho de 2.021. fracasso nas negociações e desatendimento às novas reivindicações. Araras, 22 de Julho de 2.021. fracasso nas negociações e desatendimento às novas reivindicações. Araras, 22 de Julho de 2.021. 
José Benedito Poncio José Benedito Poncio José Benedito Poncio José Benedito Poncio - Presidente.- Presidente.- Presidente.- Presidente.
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ΘΥΕΣΕΠΡΟΤΕΓΕΡΧΟΝΤΡΑ

ΧΟΝΤΡΑΑΣ ΦΑΚΕΝΕWΣ

ΧΟΜΕ∩ΑΧΟΜΥΜΧΛΙΘΥΕ?

ΑΙΣΑΙΒΑΜ Σ:

vempensar.estadao.com.br
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(11) 99913−5823
(11) 99524−5823

(11) 3665−1590

Lucro da Whirlpool tem 
forte alta no 2º trimestre
A Whirlpool teve lucro de US$ 
581 milhões no 2.º trimestre, 
ante US$ 30 milhões de mesmo 
período de 2020. As receitas 
subiram 31,7%, para US$ 5,32 
bilhões, em igual comparação. 
Dona das marcas Brastemp e 
Consul, a empresa anunciou 
nesta semana o primeiro inves-
timento em expansão de produ-
ção no Brasil em uma década.

ELETRODOMÉSTICOSENERGIA ELÉTRICA

Renova Energia recebe oferta de R$ 1,1 bi 
do fundo Mubadala por negócio de PCHs
A Renova Energia, coligada da 
Cemig em recuperação judi-
cial, informou que aceitou a 
proposta do fundo Mubadala 
para a aquisição da totalidade 
de suas ações ordinárias de sua 
subsidiária Brasil PCH pelo 
valor de R$ 1,1 bilhão. A Brasil 
PCH possui 13 pequenas cen-
trais hidrelétricas. 

O valor acordado entre as 
partes se refere à participação 
de 51% que a Renova possui na 
companhia. A oferta do fundo 
de Abu Dabi foi feita na condi-
ção de primeiro proponente, 
na qual exerceu o direito de 
igualar a oferta de terceiros 
que se mostraram interessa-
dos na mesma aquisição.

Latam já usa 74% de
sua frota de aeronaves
A Latam Brasil informou on-
tem que está com 75% da ofer-
ta de assentos da malha do-
méstica recuperada e que vem 
retomando a utilização de fro-
ta. Hoje, a empresa opera com 
110 aeronaves, o equivalente a 
74% da frota atual da empresa 
no Brasil. A expectativa, segun-
do nota, é fechar 2021 com 85% 
da frota total, ou 127 aviões.

AVIAÇÃO

A Porto Seguro vai dar descon-
to de 10% na contratação de 
seguro de vida a pessoas que 
tiverem se vacinado contra a 
covid-19. Além disso, a carên
cia na cobertura de morte por 
covid também será reduzida 
para estes clientes. Segundo 
seguradora, a iniciativa visa a 
incentivar a vacinação e é váli
da até o dia 31 de dezembro.

Porto Seguro dá desconto 
a vacinados contra covid

SEGURO DE VIDA

Vogel Participações S.A.Vogel Participações S.A.Vogel Participações S.A.Vogel Participações S.A. - CNPJ/MF 19.760.424/0001-82 - NIRE 35.300.462.734  - CNPJ/MF 19.760.424/0001-82 - NIRE 35.300.462.734  - CNPJ/MF 19.760.424/0001-82 - NIRE 35.300.462.734  - CNPJ/MF 19.760.424/0001-82 - NIRE 35.300.462.734 
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 

Data, hora, local: Data, hora, local: Data, hora, local: Data, hora, local: 07.07.2021, 11hs, na sede social, Rua do Bosque, 185, São Paulo/SP. 07.07.2021, 11hs, na sede social, Rua do Bosque, 185, São Paulo/SP. 07.07.2021, 11hs, na sede social, Rua do Bosque, 185, São Paulo/SP. 07.07.2021, 11hs, na sede social, Rua do Bosque, 185, São Paulo/SP. PresençaPresençaPresençaPresença: Totalidade dos membros. : Totalidade dos membros. : Totalidade dos membros. : Totalidade dos membros. 
Mesa: Mesa: Mesa: Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião. Secretária: Alyne Porto Alcantara. Presidente: Bruno Pessoa Serapião. Secretária: Alyne Porto Alcantara. Presidente: Bruno Pessoa Serapião. Secretária: Alyne Porto Alcantara. Presidente: Bruno Pessoa Serapião. Secretária: Alyne Porto Alcantara. Ordem do dia: Ordem do dia: Ordem do dia: Ordem do dia: deliberar sobre deliberar sobre deliberar sobre deliberar sobre (i) (i) (i) (i) a celebração, a celebração, a celebração, a celebração, 
pela Companhia, junto ao Banco Citibank S.A., com sede em São Paulo/SP, Avenida Paulista, 1.111, 2º andar - parte, CNPJ pela Companhia, junto ao Banco Citibank S.A., com sede em São Paulo/SP, Avenida Paulista, 1.111, 2º andar - parte, CNPJ pela Companhia, junto ao Banco Citibank S.A., com sede em São Paulo/SP, Avenida Paulista, 1.111, 2º andar - parte, CNPJ pela Companhia, junto ao Banco Citibank S.A., com sede em São Paulo/SP, Avenida Paulista, 1.111, 2º andar - parte, CNPJ 
33.479.023/0001-80 (“Citibank”), do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 446604, Representativa de Opera-33.479.023/0001-80 (“Citibank”), do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 446604, Representativa de Opera-33.479.023/0001-80 (“Citibank”), do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 446604, Representativa de Opera-33.479.023/0001-80 (“Citibank”), do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 446604, Representativa de Opera-
ção de Empréstimo de Acordo com a Lei nº 10.931, de 02.08.2004 (“1º Aditamento à CCB”); e ção de Empréstimo de Acordo com a Lei nº 10.931, de 02.08.2004 (“1º Aditamento à CCB”); e ção de Empréstimo de Acordo com a Lei nº 10.931, de 02.08.2004 (“1º Aditamento à CCB”); e ção de Empréstimo de Acordo com a Lei nº 10.931, de 02.08.2004 (“1º Aditamento à CCB”); e (ii) (ii) (ii) (ii) a celebração, pela Compa-a celebração, pela Compa-a celebração, pela Compa-a celebração, pela Compa-
nhia, do Instrumento Particular para Prestação de Garantia, entre a Companhia e o Patria Infrastructure Fund III, L.P., uma nhia, do Instrumento Particular para Prestação de Garantia, entre a Companhia e o Patria Infrastructure Fund III, L.P., uma nhia, do Instrumento Particular para Prestação de Garantia, entre a Companhia e o Patria Infrastructure Fund III, L.P., uma nhia, do Instrumento Particular para Prestação de Garantia, entre a Companhia e o Patria Infrastructure Fund III, L.P., uma λιmι−λιmι−λιmι−λιmι−
τεδ παρτνερσηιπ τεδ παρτνερσηιπ τεδ παρτνερσηιπ τεδ παρτνερσηιπ organizada de acordo com as leis das Ilhas Caiman (“Fundo Pátria”), tendo em vista a garantia a ser prestada organizada de acordo com as leis das Ilhas Caiman (“Fundo Pátria”), tendo em vista a garantia a ser prestada organizada de acordo com as leis das Ilhas Caiman (“Fundo Pátria”), tendo em vista a garantia a ser prestada organizada de acordo com as leis das Ilhas Caiman (“Fundo Pátria”), tendo em vista a garantia a ser prestada 
pelo Fundo Pátria em carta de crédito a ser emitida pelo Citibank, N.A. em favor do Citibank (“Carta de Crédito”), Carta de Cré-pelo Fundo Pátria em carta de crédito a ser emitida pelo Citibank, N.A. em favor do Citibank (“Carta de Crédito”), Carta de Cré-pelo Fundo Pátria em carta de crédito a ser emitida pelo Citibank, N.A. em favor do Citibank (“Carta de Crédito”), Carta de Cré-pelo Fundo Pátria em carta de crédito a ser emitida pelo Citibank, N.A. em favor do Citibank (“Carta de Crédito”), Carta de Cré-
dito esta que garantirá o Primeiro Aditamento à CCB. dito esta que garantirá o Primeiro Aditamento à CCB. dito esta que garantirá o Primeiro Aditamento à CCB. dito esta que garantirá o Primeiro Aditamento à CCB. Deliberações aprovadas: Deliberações aprovadas: Deliberações aprovadas: Deliberações aprovadas: conforme atribuições previstas nos artigos conforme atribuições previstas nos artigos conforme atribuições previstas nos artigos conforme atribuições previstas nos artigos 
11, 19, inciso (vi) e 20, inciso (i), do Estatuto Social e no artigo 6.3.1, inciso (vi) do Acordo de Acionistas, o quanto segue: (i) a 11, 19, inciso (vi) e 20, inciso (i), do Estatuto Social e no artigo 6.3.1, inciso (vi) do Acordo de Acionistas, o quanto segue: (i) a 11, 19, inciso (vi) e 20, inciso (i), do Estatuto Social e no artigo 6.3.1, inciso (vi) do Acordo de Acionistas, o quanto segue: (i) a 11, 19, inciso (vi) e 20, inciso (i), do Estatuto Social e no artigo 6.3.1, inciso (vi) do Acordo de Acionistas, o quanto segue: (i) a 
celebração, pela Companhia, do 1º Aditamento à CCB, em favor do Citibank, por meio do qual será alterado o prazo de venci-celebração, pela Companhia, do 1º Aditamento à CCB, em favor do Citibank, por meio do qual será alterado o prazo de venci-celebração, pela Companhia, do 1º Aditamento à CCB, em favor do Citibank, por meio do qual será alterado o prazo de venci-celebração, pela Companhia, do 1º Aditamento à CCB, em favor do Citibank, por meio do qual será alterado o prazo de venci-
mento estabelecido na Cédula de Crédito Bancário nº 446604 Representativa de Operação de Empréstimo de Acordo com a mento estabelecido na Cédula de Crédito Bancário nº 446604 Representativa de Operação de Empréstimo de Acordo com a mento estabelecido na Cédula de Crédito Bancário nº 446604 Representativa de Operação de Empréstimo de Acordo com a mento estabelecido na Cédula de Crédito Bancário nº 446604 Representativa de Operação de Empréstimo de Acordo com a 
Lei 10.931/2004, celebrada pela Companhia, na qualidade de Emitente e pelo Citibank, na qualidade de Credor, em 05.07.2021 Lei 10.931/2004, celebrada pela Companhia, na qualidade de Emitente e pelo Citibank, na qualidade de Credor, em 05.07.2021 Lei 10.931/2004, celebrada pela Companhia, na qualidade de Emitente e pelo Citibank, na qualidade de Credor, em 05.07.2021 Lei 10.931/2004, celebrada pela Companhia, na qualidade de Emitente e pelo Citibank, na qualidade de Credor, em 05.07.2021 
(“CCB”), cuja celebração foi aprovada por meio da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15.01.2021, (“CCB”), cuja celebração foi aprovada por meio da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15.01.2021, (“CCB”), cuja celebração foi aprovada por meio da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15.01.2021, (“CCB”), cuja celebração foi aprovada por meio da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15.01.2021, 
09hs, registrada na JUCESP nº 38.796/21-1. Em razão da celebração do 1º Aditamento à CCB, o vencimento da operação pas-09hs, registrada na JUCESP nº 38.796/21-1. Em razão da celebração do 1º Aditamento à CCB, o vencimento da operação pas-09hs, registrada na JUCESP nº 38.796/21-1. Em razão da celebração do 1º Aditamento à CCB, o vencimento da operação pas-09hs, registrada na JUCESP nº 38.796/21-1. Em razão da celebração do 1º Aditamento à CCB, o vencimento da operação pas-
sa a ser 05.10.2021 (“Vencimento do 1º Aditamento à CCB”). a. Em decorrência da celebração do 1º Aditamento à CCB, a ope-sa a ser 05.10.2021 (“Vencimento do 1º Aditamento à CCB”). a. Em decorrência da celebração do 1º Aditamento à CCB, a ope-sa a ser 05.10.2021 (“Vencimento do 1º Aditamento à CCB”). a. Em decorrência da celebração do 1º Aditamento à CCB, a ope-sa a ser 05.10.2021 (“Vencimento do 1º Aditamento à CCB”). a. Em decorrência da celebração do 1º Aditamento à CCB, a ope-
ração passa a ter as seguintes principais condições: (1) Valor Principal: R$27.176.435,61; (2) Taxa de Juros: R$452.825,05 (taxa ração passa a ter as seguintes principais condições: (1) Valor Principal: R$27.176.435,61; (2) Taxa de Juros: R$452.825,05 (taxa ração passa a ter as seguintes principais condições: (1) Valor Principal: R$27.176.435,61; (2) Taxa de Juros: R$452.825,05 (taxa ração passa a ter as seguintes principais condições: (1) Valor Principal: R$27.176.435,61; (2) Taxa de Juros: R$452.825,05 (taxa 
equivalente a CDI acrescido de 1,60% ao ano, acrescido de IOF de 6,68%; (3) IOF: 0,0041% equivalente ao montante de equivalente a CDI acrescido de 1,60% ao ano, acrescido de IOF de 6,68%; (3) IOF: 0,0041% equivalente ao montante de equivalente a CDI acrescido de 1,60% ao ano, acrescido de IOF de 6,68%; (3) IOF: 0,0041% equivalente ao montante de equivalente a CDI acrescido de 1,60% ao ano, acrescido de IOF de 6,68%; (3) IOF: 0,0041% equivalente ao montante de 
R$102.509,51; (4) Data de Vencimento: 05.10.2021. (ii) a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Prestação R$102.509,51; (4) Data de Vencimento: 05.10.2021. (ii) a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Prestação R$102.509,51; (4) Data de Vencimento: 05.10.2021. (ii) a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Prestação R$102.509,51; (4) Data de Vencimento: 05.10.2021. (ii) a celebração, pela Companhia, do Instrumento Particular de Prestação 
de Garantia com o Fundo Pátria, cujo objeto é a contratação da garantia a ser prestada, pelo Fundo Pátria, na Carta de Crédi-de Garantia com o Fundo Pátria, cujo objeto é a contratação da garantia a ser prestada, pelo Fundo Pátria, na Carta de Crédi-de Garantia com o Fundo Pátria, cujo objeto é a contratação da garantia a ser prestada, pelo Fundo Pátria, na Carta de Crédi-de Garantia com o Fundo Pátria, cujo objeto é a contratação da garantia a ser prestada, pelo Fundo Pátria, na Carta de Crédi-
to a ser emitida pelo Citibank, N.A. em favor do Citibank, Carta de Crédito esta que garantirá o Primeiro Aditamento à CCB. A to a ser emitida pelo Citibank, N.A. em favor do Citibank, Carta de Crédito esta que garantirá o Primeiro Aditamento à CCB. A to a ser emitida pelo Citibank, N.A. em favor do Citibank, Carta de Crédito esta que garantirá o Primeiro Aditamento à CCB. A to a ser emitida pelo Citibank, N.A. em favor do Citibank, Carta de Crédito esta que garantirá o Primeiro Aditamento à CCB. A 
garantia prestada pelo Fundo Pátria na Carta de Crédito terá prazo máximo de 180 dias. Pela prestação da referida garantia, o garantia prestada pelo Fundo Pátria na Carta de Crédito terá prazo máximo de 180 dias. Pela prestação da referida garantia, o garantia prestada pelo Fundo Pátria na Carta de Crédito terá prazo máximo de 180 dias. Pela prestação da referida garantia, o garantia prestada pelo Fundo Pátria na Carta de Crédito terá prazo máximo de 180 dias. Pela prestação da referida garantia, o 
Fundo Pátria fará jus ao recebimento de uma remuneração fi xa equivalente a 3,2% ao ano sobre o valor total de até Fundo Pátria fará jus ao recebimento de uma remuneração fi xa equivalente a 3,2% ao ano sobre o valor total de até Fundo Pátria fará jus ao recebimento de uma remuneração fi xa equivalente a 3,2% ao ano sobre o valor total de até Fundo Pátria fará jus ao recebimento de uma remuneração fi xa equivalente a 3,2% ao ano sobre o valor total de até 
R$28.500.000,00, o qual será pago pela Companhia em uma única parcela, até o Vencimento do 1º Aditamento à CCB, me-R$28.500.000,00, o qual será pago pela Companhia em uma única parcela, até o Vencimento do 1º Aditamento à CCB, me-R$28.500.000,00, o qual será pago pela Companhia em uma única parcela, até o Vencimento do 1º Aditamento à CCB, me-R$28.500.000,00, o qual será pago pela Companhia em uma única parcela, até o Vencimento do 1º Aditamento à CCB, me-
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A Via (ex-Via Varejo) anunciou 
que pretende abrir 120 lojas 
físicas até o fim do ano, sendo 
90 nas regiões Norte e Nordes-
te – com ênfase no Pará, que 
ganhará 48 unidades nos próxi
mos meses. No marketplace 
online, a empresa informou ter 
hoje 55 mil vendedores, com a 
meta de atingir pelo menos 70 
mil até dezembro.

Via pretende abrir 120
novas lojas ainda este ano

VAREJO

“Até quando devemos 
confiar no funcionário ou 
no aluno? E até onde 
devemos monitorálo com 
tecnologia e inteligência 
artificial?”
Orlando Cattini

PROFESSOR DE LOGÍSTICA DA FGV

Startup Cobli levanta R$ 175 milhões
Empresa de logística vai usar o dinheiro para lançar novos produtos, como seguro automotivo e câmeras para monitoramento de frotas
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Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ,Α ΦΦΜ/ΙΧΕΣΠ, εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο,  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο,  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο,  εντιδαδε φιλαντρ⌠πιχα πριϖαδα σεm φινσ λυχρατιϖοσ, ατραϖσ δο Dεπαρταmεντο δε Χοντρατοσ ε Χοmπρασ, σιτυαδο να Αϖενιδα Dρ. Αρναλδο, 

251 − Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο 251 − Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο 251 − Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο 251 − Χερθυειρα Χσαρ, Σο Παυλο − ΣΠ, τορνα πβλιχα α αβερτυρα δο προχεσσο δε χοmπρα, δο τιπο ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩ΟΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩ΟΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩ΟΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο, παρα αθυισιο δε , παρα αθυισιο δε , παρα αθυισιο δε , παρα αθυισιο δε ΦΙΛΤΡΟ DΕ ΑΡΦΙΛΤΡΟ DΕ ΑΡΦΙΛΤΡΟ DΕ ΑΡΦΙΛΤΡΟ DΕ ΑΡ, , , , 

χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο χυϕοσ δεταληεσ εστο δισπονϖεισ νο σιτε δο ΙΧΕΣΠ (ωωω.ιχεσπ.οργ.βρ), ε θυε σερ〈 ρεγιδο πελο Ρεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜΡεγυλαmεντο δε Χοmπρασ δα ΦΦΜ....


