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Cannes Lions
2011

● Ter diploma de publicidade e
propaganda não é necessaria-
mente passaporte para a entrada
no setor. O vice-presidente acadê-
mico da ESPM, Alexandre Gracio-
so, diz que profissionais de ou-

tras áreas podem – e devem –
injetar sangue novo na profissão.

“A sociedade contemporânea
permite com mais facilidade es-
sas idas e vindas na categoria. É
totalmente possível, além de po-
sitivo”, diz Gracioso.

Entre os publicitários que vie-
ram de outras áreas está o presi-
dente da Giovanni+DraftFcb, Au-
rélio Lopes, que é estatístico de
formação. / F.S.

SORAYA URSINE/AE

Publicidade abraça
profissionais com
outras formações

Publicitários trocam
agências pela internet
Um em cada três profissionais quer mudar de emprego nos próximos 12 meses, diz pesquisa

Estagnação. Para Kim Getty, setor teve poucas mudanças

Fernando Scheller
ENVIADO ESPECIAL / CANNES

As agências de publicidade dei-
xaram de ser o grande vetor da
criatividade no mundo, tendo
perdido esse posto para em-
presas que são referência em
inovação, especialmente no ra-
mo da internet e tecnologia,
como Google, Facebook e
Apple. Essa visão pessimista
do negócio é dos próprios pu-
blicitários, segundo pesquisa
divulgada pela agência ameri-
cana Deutsch LA durante o
Cannes Lions Festival Interna-
cional de Criatividade.

Os grandes grupos de propa-
ganda do mundo começam a so-
frer um problema de retenção de
profissionais. Entre os cerca de
1,5 mil publicitários ouvidos pela
pesquisa, 33% disseram que pre-
tendem trocar de emprego nos
próximos 12 meses. Segundo a
sócia e diretora de contas da
Deutsch LA, Kim Getty, quem
sai não quer necessariamente
permanecer no mundo da propa-
ganda. Boa parte desses trabalha-
dores quer trabalhar para empre-
sas campeãs em inovação.

O levantamento mostra que,

para dois terços dos entrevista-
dos, as pessoas mais criativas es-
tão fora das agências de publici-
dade. Além disso, boa parte dos
profissionais que hoje estão nas
agências não exatamente esco-
lheu esse caminho: 42% dizem
que entraram no ramo por aca-
so, enquanto somente 24% afir-
maram que trabalham com pro-
paganda porque realmente gos-
tam muito do que fazem. Meta-
de dos pesquisados disse que se

vê trabalhando em outro setor
no futuro.

“Isso se explica pelo fato de
que, desde os tempos da série
Mad Men, o que é feito no ramo
da publicidade mudou muito
pouco”, afirma Kim Getty. Hoje,
a inovação está muito mais rela-
cionada aos ramos de tecnologia
(citado por 49% dos entrevista-
dos como fonte de novidades) e
na internet (escolha de 69%). A
executiva diz que já viu profissio-

nais trocarem cargos sênior em
agências de propaganda por posi-
ções sem prestígio nas empresas
que mais admiram.

Soluções. Para tentar comba-
ter a “sangria”, a Deutsch resol-
veu trazer parte das vantagens
percebidas em empresas como
Google, Facebook e Apple para
dentro de casa. Os funcionários
passaram a trabalhar em times
menores, a ganhar mais crédito
pelo trabalho realizado (em vez
de ter de dividir o reconheci-
mento com o chefe) e agora são
incentivados a desenvolver pro-
jetos pessoais, muitas vezes re-
cebendo apoio de marketing do
empregador para divulgá-los.

Essa busca pela retenção de
talentos também é um proble-
ma no Brasil, de acordo com pu-
blicitários como Sérgio Valente,
presidente da DM9DDB. Ele
conta que uma das estratégias
da agência é incentivar os inte-
resses pessoais de formação da
equipe. “Financiamos MBAs,
viagens, seminários, palestras e
cursos. Pode ser qualquer coisa,
desde que a pessoa consiga pro-
var que tenha relação com o ne-
gócio.”

Ainda falta informação sobre
planejamento de carreira ao pu-
blicitário, na opinião do vice-
presidente acadêmico da Esco-
la Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), Alexandre
Gracioso, que também fez pales-
tra durante o Cannes Lions.
“Mesmo quando a pessoa está
preparada para trabalhar, falta a
competência para o relaciona-
mento dentro da empresa”, diz.

Carreiras

2012

Porto Seguro Telecomunicações S.A.
CNPJ/MF nº 11.281.004/0001-01 - NIRE 35.3.0038946.8

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 30 de Abril de 2012
1. Data, hora e local: 30 de abril de 2012, às 12h, na sede social, na Alameda Barão de Piracicaba, 
nº 740 - 8º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do 
capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 
nº 6.404/76. Presente o Diretor, Sr. Ítalo Gennaro Flammia. Presente ainda a empresa de auditoria 
independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, por seu representante Sr. Carlos 
Eduardo Sá da Matta. 3. Publicações: Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2011, publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, 
no dia 28 de fevereiro de 2012 e “O Estado de S. Paulo”, no dia 27 de fevereiro de 2012. 4. Composição 
da mesa: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões - Presidente; Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - 
Secretária. 5. Ordem do Dia:  Em Matéria Ordinária: a) Aprovação das contas referentes aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011; b) Destinação do 
resultado do exercício; e, c) Fixação da remuneração global anual dos Diretores.  Em Matéria 
Extraordinária: a) Alteração do endereço da sede da sociedade, com a consequente modificação da 
redação do artigo 2º do Estatuto Social; b) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para constar a 
integralização do capital em moeda corrente nacional. 6. Deliberações: As acionistas, por unanimidade 
de votos: Em Matéria Ordinária: 6.1 Aprovaram integralmente o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício, referente ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2010; 6.2 Considerando que não foi apurado resultado no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2010, as acionistas acordaram por não deliberar acerca da destinação do 
resultado do exercício; 6.3 Aprovaram integralmente o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, 
dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2011; 6.4 Aprovaram que o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, 
no montante de R$ 512.173,00 (quinhentos e doze mil cento e setenta e três reais), seja mantido em 
Conta de Prejuízos Acumulados para posteriores compensações com lucros futuros; 6.5 Fixaram a 
remuneração dos Diretores no valor global anual de até R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 
Os montantes individuais de remuneração serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria; 
Em Matéria Extraordinária: 6.6 Aprovaram a alteração do endereço da sede da sociedade, 
estabelecida na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740 - 8º andar, Campos Elíseos, na Capital do Estado 
de São Paulo, para “Rua Tagipuru, nº 906 - 2º andar - Parte, Barra Funda, na Capital do Estado de 
São Paulo”. Em consequência desta alteração, aprovaram a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º A Companhia tem sede na Capital do Estado de 
São Paulo, na Rua Tagipuru, nº 906 - 2º andar - Parte, Barra Funda, CEP 01156-000”. 6.7 Aprovaram a 
alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para constar que o capital social encontra-se totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de 
R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), dividido em 12.000.000 (doze milhões) de ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal”. 7. Documentos arquivados na sociedade: Demonstrações 
Financeiras e Procurações. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados 
os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei 
nº 6.404/76. São Paulo, 30 de abril de 2012. (ass.) - Presidente: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; 
Secretária: Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; Acionistas: Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. - 
por sua procuradora, Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Chaicomm do Brasil Holding Ltda. - por seu 
Diretor Presidente, Sr. Tomas Henrique Fuchs; Fuzipar Participações Societárias Ltda. - por seu Sócio 
Administrador, Sr. Samy Uziel. Diretor Presente: Sr. Ítalo Gennaro Flammia; Representante da 
auditoria independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes: Sr. Carlos Eduardo 
Sá da Matta. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Adriana Pereira Carvalho Simões - 
Presidente, Renata Paula Ribeiro Narducci - Secretária. JUCESP nº 253.678/12-2 em 15/06/2012. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SESAP

Registro de Preços para aquisição de medicamentos para atender aos usuários
cadastrados no CEAF (Componente Especializado de Assistência Farmacêutica), com
aplicação do CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos

04/07/2012 13h00min (treze horas)

Altamir J. Victor -

AVISO LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2012-RP
NOVA PUBLICAÇÃO

Objeto:

. A CPL/SESAP, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por lote, o qual se regerá pelas disposições da Lei 10.520/2002, Decretos Federais 5.450/2005,
5.504/2005 e Decreto Estadual 19.938/2007,18.100 de 28 de fevereiro de 2005, alterado pelo
Decreto 20.088 de 08 de outubro de 2007 e o Decreto 22.263 de 07 de junho 2011 e
subsidiariamente pela Lei 8.666/93. O recebimento das propostas será até o dia 04/07/2012, a
abertura das propostas dar-se-á no dia às e a sessão de
disputa dar-se-á no dia 05/07/2012, com início às 09h00min (nove horas) horário de Brasília-DF,
no site do Banco do Brasil. O Edital se encontra à disposição dos
interessados no referido site e no . Informações na CPL/SESAP - Fone
(84) 3232-2671 - Fax (84) 3232-2672, no horário das 08h00min às 17h00min horas de segunda à
sexta-feira.

Natal/RN, 18 de junho de 2012
Pregoeiro-CPL/SESAP

www.licitacoes-e.com.br
www.compras.rn.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua da Consolação, 753 - Centro - 01301-910 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3017-9300 - Fax: (11) 3231-1745 - http://www.cremesp.org.br

EDITAL
Suspensão do Exercício Profissional por 30 (trinta) Dias - Pena 

Disciplinar Aplicada ao Médico - Dr. Benigno Delgado Machicado - CRM: 
44.138 que Deverá ser Cumprida no Período de 02/07/2012 a 31/07/2012.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições conferidas pela Lei nº 3268/57, regulamentada pelo Decreto nº 
44.045/58, consoante Acórdão exarado pelo Conselho Federal de Medicina, 
nos autos do Processo Ético-Profi ssional nº 6.814-396/05, vem executar a pena 
de “SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS”, 
prevista na alínea “d” do artigo 22 do aludido diploma legal, ao médico Benigno 
Delgado Machicado - CRM nº 44.138, por infração ao artigo 29 do Código de 
Ética Médica (contido na Resolução CFM nº 1.246/88).

São Paulo, 21 de junho de 2012
Dr. Krikor Boyaciyan - Diretor Corregedor
Dr. Renato Azevedo Júnior - Presidente

Porto Seguro Atendimento S.A.
CNPJ/MF nº 10.734.806/0001-67 - NIRE 35.3.003.6697.2

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 30 de Abril de 2012
1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2012, às 11h, na sede social, na Alameda Barão de Piracicaba, 
nº 740, 8º andar, Campos Elíseos, na Capital do Estado de São Paulo. 2. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 
4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Presente a Diretora Sra. Sônia Aparecida Belezi Rica. 3. Composição 
da Mesa: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões - Presidente; Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - 
Secretária. 4. Publicações: Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2011 publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, no dia 28 de 
fevereiro de 2012 e “O Estado de São Paulo”, no dia 27 de fevereiro de 2012. 5. Ordem do Dia: Matéria 
Ordinária: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da 
Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) Destinação do 
resultado do exercício; c) Distribuição de Dividendos aos Acionistas; d) Determinação da data para o 
pagamento de dividendos aos acionistas; e) Substituição dos cargos atualmente ocupados pelos 
Srs. Fábio Luchetti e Luiz Alberto Pomarole, de Diretor Vice-Presidente para Diretor Vice-Presidente 
Executivo e de Diretor para Diretor Geral, respectivamente, conforme item “a” das matérias extraordinárias; 
f) Ratificação da atual Diretoria da Sociedade; g) Fixação da remuneração global anual dos Diretores. 
Matéria Extraordinária: a) Aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais), passando de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), para, R$ 3.100.000,00 
(três milhões e cem mil reais), com a conseqüente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social; 
b) Alteração do artigo 6º do Estatuto Social para modificar a nomenclatura dos cargos de Diretor 
Vice-Presidente para Diretor Vice-Presidente Executivo e de 1 (um) dos cargos de Diretor para Diretor 
Geral; e, c) Consolidação do Estatuto Social. 6. Deliberações: As acionistas decidiram apreciar 
primeiramente as matérias extraordinárias, assim, por unanimidade de votos: Em Matéria Extraordinária: 
6.1. Aprovaram o aumento do capital social da Sociedade no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), passando de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), para R$ 3.100.000,00 (três milhões 
e cem mil reais), mediante a incorporação ao capital social de parte do saldo da Reserva Estatutária de 
Lucros, sem emissão de novas ações. Em razão desta aprovação, o caput do artigo 5º do estatuto social, 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de 
R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), dividido em 1.776.260 (um milhão setecentas e setenta 
e seis mil duzentas e sessenta) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal”. 
6.2. Aprovaram alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade, para modificar a nomenclatura dos 
cargos de Diretor Vice-Presidente para Diretor Vice-Presidente Executivo e de 1 (um) dos cargos de 
Diretor, para Diretor Geral, que passará a vigorar conforme a transcrição a seguir: “Artigo 6º - A Diretoria 
é composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 
1 (um) Diretor Vice-Presidente Executivo, 1 (um) Diretor Geral e 5 (cinco) Diretores sem denominação 
especial, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 02 (dois) anos, permitida a reeleição”. 
6.3. Aprovaram a Consolidação do Estatuto Social da Sociedade, tendo em vista a alteração deliberada 
acima, conforme abaixo reproduzido: Estatuto Social da Porto Seguro Atendimento S.A. - Capítulo I 
- Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Porto Seguro Atendimento S.A. é uma 
sociedade anônima, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Alameda Barão de Piracicaba, 740, 8º andar - Campos Elíseos - CEP 01216-010, 
e poderá manter filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do País ou do exterior, 
mediante deliberação da Diretoria. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto: a) Prestação de serviços de 
telemarketing ativo e receptivo, telesserviços, central de atendimento (Call Center), serviços de 
atendimento ao consumidor (SAC) e atendimento em geral; b) Intermediação de vendas, distribuição e 
divulgação de produtos e serviços utilizando todos os meios possíveis de comunicação; c) Suporte 
técnico (Help Desk) e suporte à entrega dos produtos e serviços prestados pelos clientes da Sociedade; 
d) Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada em telemarketing e 
telesserviços, incluindo a elaboração de cursos e treinamentos voltados para essas atividades; 
e) Elaboração de projetos, desenvolvimento, implantação, gerenciamento e manutenção de sistemas 
(softwares) utilizados na prestação de serviços de telemarketing; f) Desenvolvimento, gerenciamento e 
armazenagem de bancos de dados; g) Prestação de serviços de cobrança, agendamento de visitas, 
pesquisas de mercado, recuperação de créditos, retenção e recuperação de clientes; h) Outras atividades 
conexas, correlatas ou complementares às atividades de telemarketing e telesserviços e às demais 
atividades descritas acima; e, i) Participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, simples 
ou empresárias, na qualidade de sócia ou acionista. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é 
indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Artigo 5º - O capital social subscrito e 
integralizado é de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), dividido em 1.776.260 (um milhão 
setecentas e setenta e seis mil duzentas e sessenta) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor 
nominal. Parágrafo 1º - As ações poderão pertencer a pessoas físicas e jurídicas. Parágrafo 2º - No caso 
de aumento de Capital, os Acionistas terão preferência para subscrição na proporção das ações que 
possuírem. Capítulo III - Diretoria - Artigo 6º - A Diretoria é composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 
8 (oito) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente Executivo, 1 (um) 
Diretor Geral e 5 (cinco) Diretores sem denominação especial, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral 
pelo prazo de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 7º - A investidura dos membros da Diretoria 
nos respectivos cargos far-se-á mediante termo lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria. 
Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos, até a investidura dos novos 
membros eleitos. Artigo 8º - A Assembleia Geral Ordinária fixará, anualmente, a remuneração global 
anual dos administradores, a ser distribuída conforme deliberação da Diretoria. Além dos honorários, 
a Diretoria fará jus a uma participação anual nos lucros da sociedade, até 0,1 (um décimo) dos lucros e 
observado o disposto no artigo 152 da Lei nº 6.404/76. Artigo 9º - Compete à Diretoria: a) praticar todos 
os atos de administração da Sociedade; b) resolver sobre a aplicação dos fundos sociais, transigir, 
renunciar a direitos, contrair obrigações, adquirir, vender, emprestar ou alienar bens, observadas as 
restrições legais; c) praticar todos os atos e operações que se relacionarem com o objeto social; 
d) deliberar sobre a criação e extinção de empregos ou funções remuneradas; e) representar a sociedade, 
em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou 
autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e 
entidades paraestatais; f) resolver sobre a criação, manutenção ou extinção de sucursais, filiais, agências 
ou representações, onde convier aos interesses sociais da Sociedade. Parágrafo 1º - Observado o 
disposto no parágrafo 5º deste artigo, as escrituras de qualquer natureza, os cheques, as ordens de 
pagamento, os contratos e, em geral, quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou 
obrigações para a Sociedade, serão obrigatoriamente assinados: a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; 
b) por 1 (um) Diretor em conjunto com um Procurador; c) por 2 (dois) Procuradores em conjunto, desde 
que investidos de especiais e expressos poderes. Parágrafo 2º - A representação da Sociedade perante 
a Repartição Fiscalizadora de suas operações caberá a qualquer dos Diretores ou Procuradores 
devidamente credenciados e autorizados, investidos de especiais e expressos poderes. Parágrafo 3º - 
A Sociedade poderá ser representada por apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) Procurador em situações 
determinadas, investido de específicos poderes, nos seguintes casos: a) Atos de rotina realizados fora 
da sede social; b) Atos de representação em juízo (exceto aqueles que importem renúncia a direitos); 
c) Atos de representação em assembleias e reuniões de sócios de sociedades das quais participe como 
acionista, sócia ou quotista; d) Atos praticados perante quaisquer órgãos e entidades administrativos 
públicos ou privados; e e) Atos de simples administração social, entendidos estes como os que não gerem 
obrigações para a Sociedade e nem exonerem terceiros de obrigações para com ela. Parágrafo 4º - 
As procurações em nome da Sociedade serão outorgadas por 2 (dois) diretores em conjunto e devem 
especificar expressamente os poderes conferidos, os atos a serem praticados e o prazo de validade, 
sempre limitado a dois anos, excetuadas as destinadas para fins judiciais que poderão ter prazo 
indeterminado. Parágrafo 5º - Nos atos relativos à aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, 
bem como nos atos que envolvam interesses societários, a Sociedade deverá ser representada por 
2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) obrigatoriamente o Diretor Presidente ou outro que este indicar em suas 
ausências ou impedimentos. Parágrafo 6º - As deliberações da Diretoria somente serão válidas quando 
presentes, no mínimo, a metade e mais um de seus membros em exercício e constarão de Atas lavradas 
em livro próprio, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade. Artigo 10 - No caso de vaga de 
Diretor, os demais Diretores indicarão, dentre eles, um substituto que acumulará as funções do substituído 

até a primeira Assembleia Geral, à qual caberá deliberar a respeito da eleição de novo diretor. Parágrafo 
Único - Nas ausências ou impedimento temporário de qualquer dos Diretores por mais de 30 (trinta) dias, 
os demais Diretores poderão escolher, dentre eles, um substituto para exercer as funções do Diretor 
ausente ou impedido. Capítulo IV - Conselho Fiscal - Artigo 11 - O Conselho Fiscal será composto de 
3 (três) Membros Efetivos e de seus respectivos suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral 
Ordinária entre Acionistas ou não, residentes no País, com observância das prescrições legais, 
sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único - O Conselho Fiscal não será permanente. Será instalado 
pela Assembleia Geral a pedido de Acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com 
direito a voto, terminando seu período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária, 
após sua instalação. Artigo 12 - Os Membros do Conselho Fiscal perceberão a remuneração que for 
fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo V - Assembleia Geral - Artigo 13 - A Assembleia 
Geral Ordinária reunir-se-á anualmente nos quatro meses seguintes ao término do respectivo exercício 
social, sob a presidência do acionista que for indicado por ela. Parágrafo Único - O presidente da 
Assembleia convidará um dos presentes para secretariar a Mesa. Artigo 14 - As Assembleias 
Extraordinárias reunir-se-ão todas as vezes que forem legal e regularmente convocadas, constituindo-se 
a Mesa pela forma prescrita no artigo anterior. Artigo 15 - Os anúncios de primeira convocação das 
Assembleias Gerais serão publicados pelo menos 3 (três) vezes no Diário Oficial e em um jornal de 
grande circulação na Sede da Sociedade, com antecedência mínima de 8 (oito) dias contados do primeiro 
edital. Parágrafo Único - As demais convocações das Assembleias Gerais processar-se-ão pela forma 
prescrita neste artigo, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Independentemente de prévia 
convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. 
Artigo 16 - Uma vez convocada a Assembleia Geral, ficam suspensas as transferências de ações até 
que seja realizada a Assembleia ou fique sem efeito a convocação. Artigo 17 - As deliberações das 
Assembleias serão tomadas por maioria absoluta de votos, observadas as disposições legais quanto a 
exigência de quórum especial. Parágrafo Único - A cada ação corresponde um voto. Artigo 18 - 
Verificando-se o caso de existência de ações objeto de comunhão, o exercício de direitos a elas referentes 
caberá a quem os Condôminos designarem para figurar como representante junto à Sociedade, ficando 
suspenso o exercício destes direitos quando não for feita a designação. Artigo 19 - Os Acionistas poderão 
fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procuradores, nos termos do parágrafo 1º, do Artigo 
126 da Lei nº 6.404/76. Artigo 20 - Para que possam comparecer às Assembleias Gerais, 
os representantes legais e os procuradores constituídos farão a entrega dos respectivos documentos 
comprobatórios na Sede da Sociedade com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
Capítulo VI - Lucros - Artigo 21 - Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados 
e a provisão para os tributos incidentes sobre o lucro. Dos lucros remanescentes, atendida à ordem legal, 
será atribuída a participação dos Diretores, respeitados os limites estabelecidos no artigo 152, 
da Lei nº 6.404/76, e o disposto no artigo 9º deste Estatuto. Parágrafo Único - Os Diretores somente 
farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o 
dividendo mínimo obrigatório. Artigo 22 - O lucro líquido do exercício, após as deduções de que tratam 
os artigos anteriores e ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento, terá a seguinte destinação: 
a) constituição da reserva legal: 5% (cinco por cento) do lucro líquido, até o limite de 20% (vinte por cento) 
do capital social; b) pagamento do dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 15/12/76. São imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório os pagamentos de juros sobre o capital próprio, efetuados de acordo com 
a Lei nº 9.249 de 26/12/95; c) o saldo remanescente será destinado a reserva estatutária, com a finalidade 
de compensação de eventuais prejuízos, aumento do Capital Social ou distribuição aos Acionistas. 
Atingido o montante igual ao Capital Social, a Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do 
excedente para aumento do Capital Social ou distribuição aos Acionistas da Sociedade. Capítulo VII - 
Disposições Gerais - Artigo 23 - O exercício financeiro da Sociedade compreende o período de 
1º (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro, ocasião em que levantar-se-á o balanço da 
sociedade. Parágrafo 1º - A Diretoria poderá, obedecidos os limites legais, declarar “ad referendum” da 
Assembleia Geral, dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes no último balanço anual. Parágrafo 2º - Os balanços serão obrigatoriamente auditados por 
auditores independentes, de livre escolha da Diretoria, desde que devidamente registrados na Comissão 
de Valores Mobiliários. Em Matéria Ordinária: 6.4. Aprovaram integralmente o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio 
Líquido, dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2011. 6.5. Aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta 
dos administradores constantes das Demonstrações Financeiras, no valor de R$ 1.562.957,19 
(um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil novecentos e cinqüenta e sete reais e dezenove centavos) 
da seguinte forma: (i) R$ 78.147,86 (setenta e oito mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis 
centavos) para a conta de Reserva Legal; (ii) R$ 371.202,33 (trezentos e setenta e um mil duzentos e 
dois reais e trinta e três centavos) para pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2011, 
correspondente a R$ 0,20897973 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do 
artigo 10 da Lei nº 9.249/95; (iii) O saldo remanescente de R$ 1.113.607,00 (um milhão, cento e treze mil 
seiscentos e sete reais) para a conta de Reserva Estatutária de Lucros, nos termos do Estatuto Social. 
6.6. Aprovaram estabelecer a data de 04 de maio de 2012, para realização do pagamento dos dividendos 
aprovados nos termos do item 6.4 (ii) supra. 6.7. Aprovaram a substituição dos cargos atualmente 
ocupados pelos Srs. Fábio Luchetti e Luiz Alberto Pomarole, de Diretor Vice-Presidente para Diretor 
Vice-Presidente Executivo e de Diretor para Diretor Geral, respectivamente, em razão da modificação da 
composição da Diretoria para alteração da nomenclatura dos cargos, aprovada conforme item 6.2., supra. 
6.8. Em virtude da alteração acima mencionada, ratificaram a composição da Diretoria da Sociedade, 
com mandato até a Assembleia Geral que apreciar as contas do exercício de 2012: Diretor Presidente 
- Jayme Brasil Garfinkel, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 
n º 3.158.134-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 525.260.388-04, domiciliado em São Paulo/SP, 
com endereço comercial na Alameda Ribeiro da Silva, nº 275, 1º andar, Campos Elíseos - São Paulo - SP; 
Diretor Vice-Presidente Executivo - Fábio Luchetti, brasileiro, divorciado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 15.688.675-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 074.666.748-52; Diretor Geral - Luiz Alberto Pomarole, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.089.279 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 043.405.558-19; Diretores - Manoel Sabino Neto, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.698.478-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 567.138.358-72; Fábio Ohara Morita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
cédula de identidade RG nº 13.793.433-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.680.328-42; José Luis 
Schneedorf Ferreira da Silva, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de 
identidade RG nº 15.889.215-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.680.838-81; Sônia Aparecida 
Belezi Rica, brasileira, casada, bacharela em geografia e história, portadora da cédula de identidade RG 
nº 18.155.061-1-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 022.641.528-77; e, Edson Frizzarim, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.550.132-0 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 034.365.388-50, todos estes domiciliados em São Paulo/SP, com endereço 
comercial na Rua Guaianases, nº 1238, 12º andar - Campos Elíseos - São Paulo - SP. 6.9. Fixaram a 
remuneração dos Diretores no valor global anual de até R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os montantes 
individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. 
7. Documentos Arquivados na Sociedade: Demonstrações Financeiras e Procurações. 
8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em 
forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 30 de abril de 
2012. (ass.) - Presidente: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões, Secretária: Sra. Renata Paula Ribeiro 
Narducci; Acionistas: Porto Seguro Serviços e Comércio S.A. - por sua procuradora Sra. Renata Paula 
Ribeiro Narducci; e Pares Empreendimentos e Participações S.A. - por sua procuradora Sra. Adriana 
Pereira Carvalho Simões; Diretor presente: José Luis Schneedorf Ferreira da Silva. A presente é cópia 
fiel da lavrada em livro próprio. Adriana Pereira Carvalho Simões - Presidente; Renata Paula 
Ribeiro Narducci - Secretária. JUCESP nº 253.677/12-9 em 15/06/2012. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

AVISO DE ADIAMENTO DE  LICITAÇÃO 

Processo: 4105-317/2012.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP-10.088/2012.
Tipo: menor preço item.
Objeto: RP para eventual aquisição de sacos plásticos, destinado a toda 
Administração Pública.
Data de realização: 28 de junho de 2012 às 09:00h.

A licitação acima fica adiada para o dia 13/07/2012, em virtude de 
problemas técnico com a UASG do sistema COMPRASNET.

Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br

Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF.
Informações: Fone: 82 3315-3477, Fax: 82 3315-7246/7241.
       
                                  Maceió, 18 de junho de 2012 

Israel Lucas Souza Guerreiro de Jesus
 Diretor Técnico de Logística.

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO DE PROCESSOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 jun.2012, Economia & Negócios 2, p. B23.




