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Venda para o Dia dos Namorados deve subir 3%

I N D I CA D O R

� Pesquisa da Federação das
Câmaras Dirigentes Lojistas
do Estado de São Paulo (FC-
DLESP) mostra que as vendas
para o Dia dos Namorados de-
vem crescer em até 3% com tí-
quete médio de até R$ 150.

Para os lojistas, os setores
que mais se beneficiarão com
este aumento são floricultu-
ras, chocolates e acessórios
pessoais. Para o presidente
da FCDLESP, Mauricio Stai-
noff, é comum que alguns se-
tores percebam algum au-

mento nas vendas, no entanto,
é importante se atentar ao mo-
mento econômico do país.

“A economia está se recupe-
rando, mas não podemos igno-
rar os reflexos da greve dos ca-
minhoneiros, a Copa do
Mundo e o aumento do dólar.”

Na região do ABC, a expecta-
tiva é um tíquete médio de R$
100,00 a R$ 150,00. A previsão
é do presidente da CDL de São
Bernardo do Campo e Distri-
tos, Marcello Alexandre. “A ex-
pectativa de estabilização da
economia tem efeito positivo
nas vendas. Setor de alimenta-
ção, cosméticos, vestuário, ele-

trônicos, floriculturas e motéis
tem movimento acentuado.”

A CDL de Araçatuba prevê
alta de vendas de 5% em 2017.
“Cremos que algumas empre-
sas ampliem em uma porcen-
tagem de 2% para temporá-
r ios”, conta, Gener Silva.

Já em Bauru, o varejo se
mantém otimista. Em 2017, o
crescimento de foi de 3%, pa-
ra este ano o esperado é de
5%. O presidente da CDL,
Odair Secco Cristovam, acre-
dita que inflação e juros esta-
bilizados influenciam o con-
sumidor a fazer compras
parceladas. /Agências

Chegada de temperaturas mais baixas no País estimula
inserção de novos itens no cardápio, foco nas operações
em ambientes fechados e maior eficiência no delivery

Clima faz sorveterias
ajustarem estratégias
C O M É RC I O

João Vicente Ribeiro
São Paulo
j o a o f r i e t as @ d c i . c o m . b r

�A queda gradual da tempera-
tura prevista para os próximos
quatro meses faz com que
marcas que comercializam
açaí e sorvetes ajustassem
suas estratégias para compen-
sar a perda de clientes no pe-
ríodo. Entre as medidas adota-
das, estão a inserção de novos
itens no cardápio e aposta em
ambientes com clima contro-
lado e delivery.

“Por si só o Brasil tem mui-
tas variações de frente fria
pontuais. A sazonalidade do
clima do País é muito mais
diário do que mensal”, afirma
o fundador da rede de fran-
quias OakBerry Açaí, Geor-
gios Frangulis.

De acordo com ele, a ope-
ração total da empresa tem a
vantagem competitiva de es-
tar localizada em ambientes
com temperaturas reguladas:
56 unidades instaladas em
shopping centers e uma no
aeroporto de Congonhas, na
capital paulista.

O executivo destaca que o
posicionamento da marca es-
tá mais atrelado ao ato do
cliente realizar uma refeição
– como por exemplo almoço
ou lanche – do que apenas
optar por um item de sobre-
mesa. Em paralelo, o novo
mix de produtos no cardápio
ameniza as possíveis oscila-
ções de vendas para os perío-
dos mais frios.

Ele afirma que, mesmo
com o público mais receoso
para consumidor produtos
gelados no frio, o desempe-
nho da marca para o perío-
do se mantém pela “i r re g u-
lar idade” das estações e
com o desenvolvimentos de
campanhas pontuais – c o-
mo por exemplo para o Dia
dos Namorados e para os jo-
gos da Copa do Mundo.

Em 2017, o faturamento da
empresa foi de R$ 4,5 mi-
lhões, quando apenas 18 uni-

dades estavam ativas. Para es-
se ano, a estimativa é de R$ 25
milhões em receita, por meio
da expansão de serviços de de-
livery com a inauguração de
novas unidades de rua.

Com atuação no mesmo
segmento, a Açaí Concept –
que tem forte presença na re-
gião Nordeste do Brasil – a m-
pliou seu portfólio de produ-
tos ao adicionar itens como
tapiocas e cafés no cardápio
com o objetivo de compen-
sar a falta de demanda por
produtos gelados. “Me s m o
sofrendo um pouco com a sa-
zonalidade, o açaí é conside-
rado por muitas pessoas co-
mo parte da refeição”, argu-
menta o sócio da empresa,
Rodrigo Melo.

Segundo ele, em virtude
ocorrência de chuvas na região
para o período, a rede está in-
vestindo mais na eficiência no
delivery por meio de parcerias
com aplicativos de entrega –
como por exemplo m a rk e t p l a -
ce. “Estamos trabalhando para
amenizar os efeitos de queda
na temperatura no desempe-
nho das vendas que costumam
em cair torno de 20%”, decla-
rou o empresário.

Assim como a OakBerry
Açaí, Melo afirma que os shop-
ping centers desempenham
um papel importante na evo-

lução das vendas desse setor.
“Recentemente inauguramos
quatro unidades nestes am-
bientes no Rio de Janeiro, che-
gando a 230 negócios em ope-
ra ç ã o.” Com faturamento de
R$ 80 milhões em 2017, a ex-
pectativa de crescimento, em
termos de receita, para esse
ano gira em torno de 30%.

Já para a gerente de opera-
ções do Grupo Oportunidade
– holding da rede de sorvete-
rias Sr. Sorvete –, Vivian Tieso,
as operações da empresa no
Estado do Recife não devem
sofrer grande impacto, em vir-
tude da característica climáti-
ca da região Nordeste. Para li-
dar com a queda da tempera-
tura em outras partes do Bra-
sil, a rede lançou uma linha de
bebidas quentes – a qual vai
estar disponível no cardápio
apenas durante o inverno.

A executiva ainda afirma
que, sem a iniciativa de inser-
ção de opções alternativas ao
sorvete para o período, a que-
da nas vendas seria de 30%.

“No momento estamos em
busca de maior expansão nos
Estados onde atuamos, como
Santa Catarina, São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná. Queremos
atingir 23 unidades em opera-
ção até o final de 2018 e atingir
a meta de faturamento de R$ 5
m i l h õ e s”, diz Vivian.

D I V U L G AÇ ÃO

Olha o Acaí: empresas apostam no produto como parte da refeição

CCB BRASIL S/A CRÉDITO  
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

CNPJ/MF: 92.764.489/0001-96 - NIRE: 35300396073
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA

Realizada em 14 de julho de 2017
1. DATA/LOCAL/HORA: Realizada no dia 14 de julho de 2017, às 12h00min, na sede social da empresa, 
na Avenida Paulista, nº 283, conjuntos 151 e 152 (parte) do Condomínio Edifício Santa Catarina, Bela 
Vista, CEP 01311-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: 
Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, em 
razão de estar presente o acionista titular da totalidade das ações da Sociedade. 3. PRESENÇA: Acionista 
representando 100% do capital votante, conforme assinatura constante do “Livro de Presenças dos 
Acionistas”. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos José Roque e 
secretariados pelo Sr. Francisco Edênio Barbosa Nobre. 5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar: 
(a) eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; (b) designação das responsabilidades 
dos diretores perante o BACEN e CVM; e (c) remuneração para os membros da Diretoria da Sociedade 
para o exercício de 2017. 6. DELIBERAÇÕES: Após análise das matérias constantes da Ordem do Dia 
o acionista aprovou sem ressalvas: (a) a eleição para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos 
após Assembleia Geral Ordinária de 2020, dos Administradores a seguir qualificados: Diretor Presidente 
- Milto Bardini, belga, casado, bancário, portador da cédula de identidade de estrangeiro -  
RNE W609.117-6-SE/DPMAF, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.171.488-58, com endereço comercial na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.440 - 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Capital, CEP 04538-13; Diretor 
- Carlos José Roque, brasileiro, divorciado, contador, portador do RG nº 11.133.755-0, inscrito no  
CPF/MF sob o nº 030.077.138-03, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.440 -  
5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, Capital, CEP 04538-132; Diretor - Francisco Edênio Barbosa Nobre, 
brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 1.233.539, inscrito no CPF/MF sob o nº 144.748.083-04, 
com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.440 - 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, 
Capital, CEP 04538-132; Os administradores ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, não estarem 
impedidos de exercer a administração da Sociedade em razão de condenação em crimes, em especial 
aqueles mencionados no artigo 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei nº 6.404/76”) e na regulamentação vigente, bem como atendem aos requisitos estabelecidos na 
Resolução nº 4.122 de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central 
do Brasil, para o exercício dos cargos para os quais foram indicados. A posse e exercício das funções dos 
membros da Diretoria Executiva eleitos na presente reunião fica condicionada à ocorrência dos seguintes 
eventos: (i) prévia homologação pelo Banco Central do Brasil; (ii) assinatura do termo de posse lavrado 
no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, o qual deverá conter as declarações previstas 
no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76. (b) o quadro de responsabilidades dos Diretores perante o Banco Central 
do Brasil, que fica assim definido: Normativo - Área - Responsável: Circular 3729, Circular 3289/05 - 
Sistema RDR - Carlos Jose Roque; Circular 3347 - Cadastro Clientes SFN-CCS - Francisco Edênio 
Barbosa Nobre; Circular 3398 - Apuração de limites e padrões mínimos - Milto Bardini; Circular 3461 - 
Prevenção a Lavagem de Dinheiro - Francisco Edênio Barbosa Nobre; Circular 3567/Resolução 3445 
- SCR - Carlos Jose Roque; Resolução 4.090/Resolução 2804/00 - Risco de Liquidez - Milto Bardini; 
Resolução 2078/94, Resolução 2025/93 e Circular 2452/94 - Contas de Depósitos - Francisco Edênio 
B. Nobre; Resolução 4433 - Ouvidoria - Carlos Jose Roque; Circular  3165/02 - Atualização dados no 
UNICAD - Francisco Edênio Barbosa Nobre; Resolução 3197/04 - Operações Emp. Troca de Títulos - 
Milto Bardini; Resolução 3198/04 e Circular 2676/96 - Área Contábil - Carlos José Roque; Resolução 
3380/06 - Gerenciamento do Risco Operacional - Carlos José Roque; Resolução 3464 - Gerenciamento 
de Risco de Mercado - Carlos José Roque; Resolução 4193/Resolução 3490 (Revogado) e Ct Circular 
3331 - Gerenciamento de Risco - Carlos José Roque; Circular 3504 - Fornecimento de Informações - 
Carlos Jose Roque; Resolução 3721 - Gerenciamento de Risco de Crédito - Carlos José Roque; 
Resolução 3954 - Contratação de Correspondentes - Carlos Jose Roque; Resolução 3988 - 
Gerenciamento de Capital - Milto Bardini; Resolução 4088 - Garantias s/ veículos/imóveis - Carlos Jose 
Roque; Resolução 4193/Resolução 4194 - Apuração do Montante de RWA, PR e Cap. Princ - Carlos 
José Roque; Resolução 4.327 - Cumprimento da PRSA - Milto Bardini. (c) a aplicação da remuneração 
global anual da Diretoria da empresa para o exercício de 2017, no montante de R$476.140,16 
(quatrocentos e setenta e seis mil, cento e quarenta reais e dezesseis centavos) conforme aprovado na 
AGO de 28/04/2017; 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, 
da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada. São Paulo, 14 de julho de 
2017. (aa) Carlos José Roque - Presidente; Francisco Edênio Barbosa Nobre - Secretário. Acionistas 
Presentes: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A. neste ato representado 
por seus Diretores Milto Bardini e Carlos José Roque. Confere com a original lavrada em livro próprio às 
folhas 17 a 20. Carlos José Roque - Presidente; Francisco Edênio Barbosa Nobre - Secretário. 
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A: Milto Bardini - Diretor Vice 
Presidente; Carlos José Roque - Diretor Executivo. JUCESP nº 58.533/18-7 em 01/02/2018. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

Edital de Leilão Público nº 0024/2018/EMGEA/SP – 1º Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis 
e Imóveis - GILIE/SP, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado 
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação 
em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de 
Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados, no período de 05/06/2018 até 18/06/2018 em horário bancário, 
nas Agências da CAIXA situadas em São Paulo, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/SP, localizada na Avenida Paulista nº 1.294 – 5º andar – São Paulo/SP, e no 

Edgar de Azevedo Soares nº 26 – Conj. 01 – São Paulo/SP – telefone (11) 2653-0553 / 2653-
 e 

www.caixa.gov.br

FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições 
gerais. O Leilão realizar-se-á no dia 19/06/2018, às 11h00min, localizado na Rua Arquiteto 
Heitor de Melo nº 91, Vila Matilde – São Paulo/SP, com apresentação de lances na modalidade 

20/06/2018 nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Condições Básicas.

CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº. 69.720.910/0001-45 - NIRE 35300362543
Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas da CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. (“Companhia”) 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo  
dia 22 de junho de 2018, às 14h00min, na sede social, situada à Alameda Rio Negro nº 161 -  
Loja 3, Edifício West Point, Alphaville, Centro Empresarial, no Município de Barueri, Estado de  
São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) A reforma estatutária para 
constar o novo endereço da companhia; e (b) Promover a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. Observações Gerais: 1. Em observância à Instrução CVM 481/09, encontram-se à 
disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, no website da BM&FBOVESPA S.A. - 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores 
Mobiliários (www.cvm.gov.br), cópia da proposta da administração, contendo as informações 
exigidas pela Instrução CVM 481/09. 2. Observado o disposto no artigo 126 da Lei n.º 6.404/76, 
solicita-se aos acionistas que se fizerem representar por procuração a entrega da mesma na  
sede da Companhia com a antecedência de 2 (dois) dias da data de realização da Assembleia.  
3. Para participar da Assembleia, os acionistas deverão exibir documento de identidade/ 
documentos societários e comprovante de titularidade das ações da Companhia. Recomendamos 
aos acionistas chegarem ao local com 1 (uma) hora de antecedência, para o devido cadastramento 
e ingresso no local da Assembleia. Barueri, 07 de junho de 2018. 

Milto Bardini - Presidente do Conselho de Administração

Unimed Participações S/A
CNPJ/MF nº 27.569.369/0001-76 - NIRE nº 35300503511

(“Companhia”)
Retificação de Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, no uso de sua competência e atribuições estatutárias, Retifica o Edital de 
Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, com publicações nos dias 18, 19 e 22 de maio de 2018, no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, páginas 33, 27 e 29, e no Diário do Comércio Indústria & Serviços, páginas 7, 9 e 9, respectivamente, a fim de alterar o Horário de 
realização da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), passando o Edital de Convocação de Acionistas a vigorar com a seguinte Redação: 
Ficam convocados os acionistas de Unimed Participações S/A, na forma do disposto no artigo 123 e seguintes da Lei nº 6.404/76 e do artigo 
11 e seguintes do Estatuto Social, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 19 de junho de 2018, às 
12h00, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346, 9º Andar, Edifício Palmares, CEP: 01410-901, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Eleição de 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição a 
Conselheiro que apresentou pedido de renúncia. Os acionistas que pretenderem se fazer representar na Assembleia Geral Extraordinária ora 
convocada deverão comparecer munidos dos respectivos instrumentos de mandato, sendo dispensado o reconhecimento das firmas 
respectivas. São Paulo, 07 de junho de 2018.

Emerson Assis - Presidente do Conselho de Administração


