
A vida é combate. 
Viver é lutar

O que virá após a 
pandemia tão confusa 
no que diz respeito ao 
seu tratamento, seja 
por ignorância ou por 
interesses escusos? 

Poderemos chegar ao 
pandemônio provoca-
do por pessoas mes-

quinhas para satisfazer suas 
cobiças atraindo desordens 
nas contas públicas, na 
economia, no trabalho, na 
alimentação. Se chegarmos a 
isso estaremos perto do fim 
da civilização livre que pos-
sibilita evolução espiritual e 
mental. O sistema econômico 
foi perdendo a naturalidade, 
gerando uma caótica situação 
em decorrência dos desequi-
líbrios causados por sua frágil 
estruturação globalizada. 
Uma situação bem difícil para 
países atrasados. 

Em geral, a vida empresa-
rial se modificou muito em 
quase todos os ramos; os 
pequenos e médios empresá-
rios têm muitas dificuldades 
porque, com a globalização, a 
competição internacional se 
tornou feroz e desigual. Mas 
agora, a economia desequi-
librada está sendo arrasada 
pela Covid-19. A economia vi-
nha apresentando problemas 
há algum tempo. O ocidente 
de livre mercado optou por 
produzir na Ásia com menor 
custo do trabalho. As finanças 
inflaram. 

As lutas políticas e a geopo-
lítica impedem uma ação co-
ordenada visando o bem geral 
e a melhora de condições de 
vida. Na China, o Capitalismo 
de Estado segura tudo com 
mão forte. As incoerências da 
economia deixam o futuro in-
certo. É indispensável pensar 
seriamente no futuro. Como 
vai ficar a finança pública? De 
onde virá o dinheiro quando 
não houver mais arrecadação 
por falta de atividades? Como 
será resolvida a questão da 
massa de desempregados? 
Vamos ter de vender o Brasil 
e deixar a precarização tomar 
conta de tudo? 

Além disso, o que restou da 
indústria suportará o golpe? 
Vamos ter de importar de 
tudo em troca de commodi-
ties? Os governantes devem 
sempre agir em benefício do 
país e sua população, mas isso 
foi abandonado há décadas. 
Precisamos modificar esse 
quadro, mas a ruína que 
herdamos é profunda. Em 
maio de 1888 era promulga-
da a Lei Áurea, extinguindo 
com grande atraso o trabalho 
escravo no Brasil. No ano 
seguinte um grupo de revol-
tosos despreparados desti-
tuiu D. Pedro II e começou 

a nova história do Brasil, um 
país sem rumo, presa fácil 
de interesses internacionais. 

Com tantos recursos que 
o Brasil dispõe faltaram es-
tadistas sábios e patriotas 
que transformassem “o país 
do futuro” numa nação forte 
e autônoma onde seu povo 
pudesse evoluir continua-
damente. Hoje as amizades 
surgem na base de interesses 
mútuos, ou na expectativa de 
que uma pessoa possa ser útil 
para que outra possa alcançar 
os seus objetivos. 

Como os interesses estão 
em constante mudança, as 
amizades também. Relações 
pessoais, políticas ou inter-
nacionais mantêm semelhan-
ças, uma vez que prevalecem 
os interesses particulares que 
não raro levam ao suborno e 
à chantagem para conseguir 
o que se cobiça. O suborno 
ou propina é a quantia paga 
a alguém para induzi-lo a 
praticar atos ilícitos. 

É ampla e encoberta a práti-
ca de oferecer muito dinheiro 
a uma autoridade para que 
ela favoreça determinados 
interesses altamente lucra-
tivos de grupos e países, que 
enriquecem a classe política e 
as empresas envolvidas, mas 
empobrece o país e sua popu-
lação pela falta de patriotismo 
dos governantes. Inquietas 
as pessoas estão se tornando 
incompreensivas diante das 
situações adversas, indo aos 
limites do equilíbrio emo-
cional, perdendo o controle. 
As fúrias ficam espreitando 
tudo, prontas para desenca-
minhar os seres humanos. 

Mas como bem disse o poeta 
Gonçalves Dias (1823/1864): 
“Viver é lutar. A vida é com-
bate, que aos fracos abate, 
que aos fortes, aos bravos só 
pode exaltar”. Se o viver não 
tiver propósitos enobrecedo-
res, tais como a busca pelo 
saber, autoaprimoramento, e 
a vontade de contribuir para 
a melhora geral das condições 
de vida, que espécie de luta 
será esse viver dominado por 
paixões e mesquinharias? 

Viver é lutar por um existir 
digno, seja qual for a idade, 
seja qual for a situação do 
ser humano. Sem alvo ele-
vado, a vida cai numa rotina 
aborrecida à espera do fim, 
sem que cada indivíduo te-
nha aproveitado a existência 
desde o início. É lamentável 
a atual condição humana. 
Viver é lutar pela libertação 
espiritual.

(*) - É graduado pela FEA/USP, 
faz parte do Conselho de 

Administração do Hotel Transamerica 
Berrini, realiza palestras sobre 

qualidade de vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) e 

(www.library.com.br). 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (“Compa-
nhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16 de junho de 2020, às 14 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retifi cação dos itens 6.6 e 6.7 das deliberações, 
bem como do Anexo I da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 22 de abril 
de 2020 (“AGOE”), a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco Central do 
Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no capital social da Companhia; (ii) 
homologação da subscrição de 43.374 (quarenta e três mil, trezentas e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal de emissão da Companhia pelo acionista Banco BMG S.A., em razão da (a) cessão de direito de 
preferência na subscrição das ações pelos acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A.; (b) 
renúncia ao direito de preferência formalizado por João Annes Guimarães em 30 de abril de 2020; e (c) manifestação 
do acionista Banco BMG S.A. na subscrição das sobras, formalizado por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22 
de abril de 2020; e (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações acima. 
Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 05 
de junho de 2020. Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

A Intecom Logística, com mais de 
15 anos de história, traz algumas 
recomendações para a operação 

de Centros de Distribuição no País. 
“A adoção de medidas mais intensas 

de limpeza e a conscientização dos co-
laboradores são fundamentais para ter 
um ambiente de trabalho mais seguro. É 
necessário o cuidado com a saúde neste 
momento”, afirma José Paulo Pereira, 
diretor executivo da Intecom Logística.

Além do afastamento dos grupos de 
risco (idosos, diabéticos, hipertensos, 
etc), a disponibilização de máscaras, 
luvas e álcool em gel e a medição diária 
da temperatura, são recomendadas como 
práticas para o funcionamento da opera-
ção de forma segura, segundo Pereira. 
Confira as orientações:
 1) Conscientização sobre higiene 

pessoal – Os colaboradores dos 
Centros de Distribuição, sejam 
das áreas administrativas, da ope-
ração, motoristas e entregadores, 
precisam ser informados sobre a 
importância da higiene pessoal, 
como a lavagem frequente das mãos 
com sabão e água, o uso de álcool 
em gel para a assepsia das mãos e 
o uso de máscaras, luvas e outros 
EPIs, em alguns casos. 

 2) Intensificação da limpeza – Os 
processos de limpeza dos Centros de 
Distribuição e, principalmente, das 
áreas comuns devem ser intensifica-
dos. Máquinas e itens muito utiliza-
dos, como arqueadeira (máquina que 
possui fita para amarrar os pallets), 
empilhadeira, entre outros, também 
devem ser limpos com frequência.

A conscientização dos colaboradores é fundamental 
para ter um ambiente de trabalho mais seguro.
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Em tempos de pandemia, recomendações 
para os Centros de Distribuição

A pandemia do novo Coronavírus mudou os procedimentos e rotinas adotados no trabalho em diversos 
segmentos, com a finalidade de garantir a segurança das equipes. Em logística, não é diferente

 3) Não compartilhar itens pes-
soais – Os profissionais também 
devem ser avisados a respeito da 
importância de não compartilhar 
itens pessoais, como os Equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPIs), talheres, copos  e, em caso 
de itens que devem ser comparti-
lhados, é necessária a higienização 
antes e após o uso.

 4) Higienização dos caminhões 
– No final do dia, no retorno dos 
caminhões aos Centros de distri-
buição, a parte interna do veículo 
e as carcaças devem ser higieni-
zadas. Recomenda-se também a 
separação de doca exclusiva para 
recebimento de veículos menores 
com diminuição de motoristas no 
pátio.

 5) Criação de checklist e folhe-
to – Uma prática adotada por 
diversas empresas para facilitar 

o processo e o entendimento de 
todos é a criação de checklist e de 
folhetos  com as recomendações 
aos profissionais da operação e 
caminhoneiros, como lavagem das 
mãos, utilização do álcool em gel e 
higienização do volante, manopla 
do câmbio, buzina, pontos de apoio 
e das cabines dos caminhões a 
cada saída.

 6) Entregas em segurança - Na 
entrega de produtos e cargas, a 
recomendação é de que os entre-
gadores mantenham a distância 
mínima de 1,5 metro do cliente. 
Para confirmação de entrega, 
deve-se pensar na eliminação 
da necessidade da assinatura do 
cliente no celular do entregador ao 
receber a encomenda para evitar 
contato físico.

Fonte e mais informações: (http://
intecomlogistica.com.br/).

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 20.431 62.521
Contas a receber de clientes 258.014 195.385
Contas a receber de partes relacionadas 3.196 2.111
Estoques 185 93
Adiantamentos a fornecedores e a empregados 1.287 1.593
Impostos a recuperar 5.775 5.561
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 503 5.022
Despesas pagas antecipadamente 14.438 13.079
Total do ativo circulante 303.829 285.365
Não Circulante
Realizável a longo prazo 
Depósitos judiciais 14.170 14.649
Depósito caução  2.830 2.830
Imposto de renda diferido ativo 14.469 11.135
Total do Realizável a longo prazo 31.469 28.614
Imobilizado 112.840 90.650
Intangível 18.439 19.527
Ativo de direito de uso 181.568 -
Total do ativo não circulante 312.847 110.177
Total do Ativo 648.145 424.156

 2019 2018
Receita 1.001.551 907.124
Custo dos produtos e serviços vendidos (716.041) (686.800)
Lucro bruto 285.510 220.324
Despesas comerciais (5.740) (6.116)
Despesas administrativas (218.346) (160.415)
Outras receitas (despesas) operacionais 10.247 6.575
Resultado da venda de ativos imobilizado (130) (1.007)
Resultado operacional 71.541 59.361
Despesas financeiras (26.465) (10.382)
Receitas financeiras 3.863 5.275
Perdas com variação cambial 978 (47)
(Despesas) Receita financeiras líquidas (21.624) (5.154)
Resultado antes dos impostos 49.917 54.207
Imposto corrente (19.863) (20.349)
Imposto diferido 3.334 2.002
Imposto de renda e contribuição social (16.529) (18.347)
Resultado do exercício 33.388 35.860

 2019 2018
Resultado do exercício 33.388 35.860
Resultado abrangente - -
Resultado abrangente total 33.388 35.860

  Re- Reser- Lucros Total pa-
 Capital serva va de acumu- trimônio
 social legal lucros lados líquido
Saldo em 01/01/2018 113.068 8.248 76.942 - 198.258
Dividendos adicionais distribuídos - - (42.878) - (42.878)
Resultado do exercício - - - 35.860 35.860
Destinação do lucro:
Constituição da reserva legal 
e reserva de lucros - 1.793 25.102 (26.895) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (8.965) (8.965)
Saldo em 31/12/2018 113.068 10.041 59.166 - 182.275
Dividendos adicionais distribuídos - - (10.617) - (10.617)
Resultado do exercício - - - 33.388 33.388
Destinação do lucro:
Constituição da reserva legal 
e reserva de lucros - 1.669 23.372 (25.041) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (8.347) (8.347)
Saldo em 31/12/2019 113.068 11.710 71.921 - 196.699

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Resultado do exercício 33.388 35.860
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social 
reconhecida no resultado do exercício 16.529 18.347
Depreciação de ativos imobilizados 25.509 23.327
Amortização de ativos intangíveis 10.019 11.960
Depreciação de ativos de direito de uso 49.925 -
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável (710) 810
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3.046 1.232
Juros com empréstimos e financiamentos 3.879 4.025
Juros sobre passivos de arrendamento 18.015 -
Provisões para riscos tributários e trabalhistas 6.531 8.962
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes (65.675) (8.009)
Estoques (92) (65)
Empréstimos a receber (1.085) (318)
Adiantamentos a fornecedores e a empregados 306 524
Impostos a recuperar 4.305 7.406
Despesas pagas antecipadamente (1.359) (3.906)
Depósitos judiciais 479 793
Depósito caução - -
Fornecedores e outras contas a pagar 6.340 (3.187)
Adiantamento de clientes (496) 322
Salários, encargos e provisão para férias 9.003 14.920
Passivo de arrendamento (60.061) -
Obrigações tributárias (403) (7.631)
Pagamento de provisão para contingências (6.229) (6.954)
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos (16.206) (19.791)
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais 34.958 78.627
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado (50.234) (30.662)
Aquisição de intangível (7.462) (2.212)
Venda de imobilizado 1.776 1.083
Fluxo de caixa aplicado nas atividades
 de investimento (55.920) (31.791)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamentos de dividendos (19.583) (50.949)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 
com partes relacionadas (1.545) (3.491)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (21.128) (54.440
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa  (42.090) (7.604)
 Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 62.521 70.125 
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 20.431 62.521

Demonstrações de resultado dos exercícios - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

As demonstrações contábeis completas, assim como, o relatório dos 
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa.

Auditado pela KPMG Auditores Independentes.

Fabricio Coutinho de Oliveira - Presidente
Fabio da Silva Neco - Diretor Financeiro

Marcus Vinicius Souza Silva – Contador – CRC 1SP292021/O-1

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Passivo 2019 2018
Circulante
Empréstimos e financiamentos 4.080 5.357
Fornecedores e outras contas a pagar 39.060 33.168
Fornecedores - partes relacionadas 77.645 73.586
Passivo de arrendamento 47.598 -
Adiantamento de clientes 2 498
Salários, encargos e provisão para férias 94.807 85.804
Obrigações tributárias 13.790 13.980
Imposto de renda e contribuição social a pagar 5.806 2.149
Dividendos a pagar 8.366 8.985
Total do passivo circulante 291.154 223.527
Não Circulante
Obrigações tributárias - 213
Passivo de arrendamento 141.849 -
Provisões para riscos trabalhistas e tributários 18.443 18.141
Total do passivo não circulante 160.292 18.354
Patrimônio Líquido
Capital social 113.068 113.068
Reserva legal 11.710 10.041
Reserva de lucros 71.921 59.166
Patrimônio líquido 196.699 182.275
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 648.145 424.156

TELEPERFORMANCE CRM S.A.
CNPJ 06.975.199/0001-50

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Pare-
dão S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 09 
de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio de 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 08 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-
27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem 
em assembleia geral ordinária, no dia 09 de julho de 2020, às 
13:00 hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
127, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 08 
de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reuni-
rem em assembleia geral ordinária, no dia 09 de julho de 2020, 
às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º andar, 
sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria 
para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 
4.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 
08 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Di-
retor Presidente.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 09 de julho de 2020, às 17:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria;- 4.- Outros assuntos 
de interesse social.- Acham-se à disposição dos acionistas na 
sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 08 de junho de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Associação dos Servidores Celetistas
Estáveis do Estado de São Paulo - ASCEESP

CNPJ 14.037.380/0001-43
Convocação para as Inscrições das Chapas para Diretoria e Conselho Fiscal

A Associação dos Servidores Celetistas Estáveis do Estado de São Paulo -
ASCEESP, convoca a todos os associados Servidores Públicos Estáveis, a efetivarem
as inscrições das chapas, Diretoria e Conselho Fiscal, para o Triênio 2020/2023, por
correio eletrônico, direcionando as inscrições das referidas Chapas, para o e-mail,
angelamaria.maia@uol.com.br, iniciando no dia 10 de junho com termino dia 20 do
mesmo mês, até ás 17 horas, para que sejam feitas as inscrições, esta medida esta
sendo usada, porque enfrentamos o isolamento social, tendo em vista a pandemia
que assola nosso pais.

São Paulo 09, de junho de 2020.
Laureano Andrade Florido - Presidente

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/ME 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.3.003.9377-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/02/2020
Data, Hora e Local: No dia 28/02/2020, às 14h30m, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 
("Companhia"). Convocação: Dispensada. Presenças: totalidade dos acionistas titulares das ações de emissão 
da Companhia. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia: Delibe-
rar sobre as matérias: (1) reconhecer e autorizar todas as transações com partes relacionadas e com acionistas da 
Companhia celebradas até a data de realização desta assembleia e registradas ou refletidas nas Demonstrações 
Financeiras de 2018 e 2019 da Companhia; (2) a aprovação do Relatório dos Auditores Independentes e as Infor-
mações Trimestrais relativas ao periodo de nove meses encerrado em 30/09/2019; (3) a conversão da categoria 
B para categoria A do registro da Companhia de emissor de valores mobiliarios admitidos à negociação em mer-
cados regulamentados de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") ("Conversão de 
Categoria"), e a consequente submissão CVM do pedido de Conversão de Categoria, nos termos da Lei n° 6.385, 
de 7/12/1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Capitais"), da Instrução da CVM n° 480, de 7/12/2009, con-
forme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicaveis; (4) a listagem da Companhia, a admissão 
a negociação das ações ordinárias de sua emissão e ingresso no segmento especial de negociação denominado 
Novo Mercado (" Novo Mercado") perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") ("Autorização de Listagem e 
Admissão á Negociação"), e a consequente submissão à B3 do pedido de Autorização de Listagem e Admissão 
à Negociação, nos termos do Manual do Emissor e do Regulamento do Novo Mercado da B3; (5) a reforma e a 
consolidação do estatuto social da Companhia, para, dentre outros, adequá-lo ás disposições do Regulamento do 
Novo Mercado; (6) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia, e a eleição de membro 
independente para o conselho de administração da Companhia; (7) a consolidação da composição do conselho 
de administração da Companhia; (8) a ratificação dos atos até então praticados pela administração da Companhia 
com relação as deliberações acima; e (9) a autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos 
que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 
(1) reconhecer e autorizar todas as transações com partes relacionadas e com acionistas da Companhia cele-
bradas até a data de realização desta assembleia e registradas ou refletidas nas Demonstrações Financeiras de 
2018 e 2019 da Companhia; (2) o Relatório dos Auditores Independentes e as Informações Trimestrais relativas 
ao período de nove meses encerrado em 30/09/2019; (3) a Conversão de Categoria e a consequente submissão 
a CVM do pedido de Converão de Categoria, nos termos da Lei do Mercado de Capitais, da Instrução da CVM n° 
480, de 7/12/2009, conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicaveis; (4) a Autorização 
de Listagem e Admissão a Negociação e a consequente submissão a B3 do pedido de Autorização de Listagem 
e Admissão Negociação, nos termos do Manual do Emissor e do Regulamento do Novo Mercado da B3; (5) a 
reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar, a partir desta data, com a redação 
constante do Anexo I a esta ata, para adequa-lo as disposições do Regulamento do Novo Mercado, refletir as 
alterações decorrentes das aprovações desta AGE que sejam aplicáveis e outras alterações implementadas dire-
tamente no texto constante do Anexo I a esta ata; (6) a reeleição dos seguintes membros para compor o conselho 
de administração da Companhia: (i) Dany Muszkat, RG n° 16.719.735-6 SSP/SP, CPF/ME n° 249.045.048-44, 
para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Abrão Muszkat, RG n° 2.935.505 (SSP/SP), CPF/
ME n° 030.899.598-87, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (iii) Renato de Vita, RG n° 
26.555.583-8 e CPF/ME n° 220.424.228-43, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (iv) 
João Guilherme de Andrade Só Consiglio, RG n° 16.602.546 (SSP/SP) e CPF/ME n° 119.038.148-63, como 
membro independente do conselho de administração da Companhia, de acordo com o Regulamento do Novo 
Mercado, cuja condição de membro independente foi atestada pelo Sr. João Guilherme de Andrade Só Consiglio 
previamente a realização desta assembléia; e (6.1) a eleição do seguinte membro para compor o conselho de 
administração da Companhia: (i) Julio Nicolau Filho, RG n° 11.190.121 e CPF/ME n° 075.823.918-10, como 
membro independente do conselho de administração da Companhia, de acordo com o Regulamento do Novo 
Mercado, cuja condição de membro independente foi atestada pelo Sr. Julio Nicolau Filho previamente à realização 
desta assembléia, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo/SP (6.2) A posse de cada membro do 
conselho de administração da Companhia ora eleito é realizada nesta data, mediante (i) a apresentação da res-
pectiva declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) a assinatura do respectivo termo 
de posse, lavrada em livro próprio da Companhia. (7) a consolidação da composição do conselho de administração 
da Companhia, que passa, a partir desta data, a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato uni-
ficado de dois anos a se encerrar em 28/02/2022: Dany Muszkat, Abrão Muszkat, Renato de Vita, João Guilherme 
de Andrade Só Consiglio e Julio Nicolau Filho. (8) a ratificação dos atos até então praticados pela administração da 
Companhia com relação às deliberações acima; e (9) a autorização aos diretores da Companhia para praticarem 
todos os atos que se fizerem necessários a consecução das deliberações acima. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a tratar, lavrou-se a ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes. 
Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; e Franco Gerodetti Neto - Secretário. Acionistas: Abrão Muszkat, David Leon 
Rubinsohn, Renato Paulo de Vita, Reag 81 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Fact Enter-
prise Fundo de Investimento em Participações. São Paulo, 28/02/2020. Abrão Muszkat - Presidente; e Franco 
Gerodetti Neto - Secretário. JUCESP n° 135.273/20-1 em 11/03/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Após a estipulação do isolamento social como forma de pre-
venção contra a pandemia da Covid-19, algumas cidades e es-
tados do Brasil já sinalizam para uma flexibilização e retomada 
gradual das atividades econômicas. No entanto, para a professora 
de administração da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, 
Nayara Cardoso, para que o retorno ao trabalho seja realizado de 
maneira eficaz e segura, as empresas e profissionais precisarão 
redobrar cuidados, cumprindo regras e orientações rígidas de 
autoridades sanitárias e criando novos hábitos para lidar com o 
chamado “novo normal”. 

Confira, a seguir, as dicas da professora para retomada ao 
trabalho neste cenário de pandemia: 
	 •	Rever	os	processos	de	trabalho,	ou	seja,	o	alinhamento	dos	

fluxos para que fiquem mais inteligentes e adequados ao ‘novo 
normal’. Realização de treinamento, capacitação e conscien-
tização. Estamos falando de mudança de comportamento e 
segurança para a saúde de todos. 

	 •	Criar	uma	campanha	ou	jornada	de	comunicação,	com	maior	
uso da comunicação interna virtual, via e-mail, mensagens 
e redes internas para orientar funcionários sobre ações de 
prevenção contra a doença. 

	 •	Fornecer	equipamentos	de	proteção	aos	funcionários,	como	
máscaras, por exemplo. 

	 •	Fornecer	orientações	sobre	cuidados	no	uso	de	ambientes	
compartilhados e coletivos na empresa, como copas, banhei-
ros, salas de reuniões, etc. 

	 •	Se	possível,	estipular	uma	flexibilização	do	regime	presencial,	
intercalando com dias de trabalho em home-office e reveza-
mento entre funcionários no primeiro momento de retorno 
às atividades. 

	 •	Reorganização	das	estações	de	trabalho,	mudança	de	layout	
em toda a empresa para uso dos colaboradores e clientes, 
aderindo à distância de segurança necessária para prevenção 
contra a Covid-19. Gestão eficiente do espaço físico e do fluxo 
de pessoas. 

	 •	Disponibilização	de	recipientes	com	álcool	em	gel	70%,	dis-
tribuídos em partes diversas do local de trabalho 

	 •	Higienização	regular	do	espaço	de	trabalho	e,	sobretudo,	de	
itens pessoais como telefones, computadores, etc. 

	 •	Garantir	que	os	itens	de	limpeza	e	higiene	estejam	facilmente	
acessíveis a todos. 

Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie/Rio

Cuidados no retorno ao trabalho no pós-pandemia

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 D
44

1-
2B

82
-B

74
5-

30
EE

.


