
É possível trabalhar com 
as suas habilidades

Não vou bater na 
tecla que a boa e 
velha rotina com 
a qual estávamos 
acostumados foi por 
água abaixo em 2020

A alternativa encontrada 
é a adaptação: o tra-
balho é possibilitado 

por meio de softwares, os 
atendimentos médicos são 
feitos em videochamadas e o 
aprendizado acontece no for-
mato EAD. Esses são alguns 
exemplos de como, mesmo 
que indiretamente, a crise 
aprofundou a familiaridade 
dos brasileiros com soluções 
digitais. 

E sinceramente, acredito 
que tal comportamento não 
será esquecido quando a 
pandemia passar. Na verdade, 
a tendência da digitalização 
se consolidará em áreas mais 
complexas, como carreiras e 
educação e mudará o formato 
tradicional de aprendizado e 
capacitação. 

O ensino remoto mostrou 
indícios de crescimento nos 
últimos anos e projeções 
interessantes para o futuro. 
Um estudo da Associação 
Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior, estima 
que em 2022 o número de 
calouros em aulas a distância 
superará os matriculados 
no modelo tradicional. Tal 
informação mostra como o 
conhecimento está cada vez 
mais acessível, principalmen-
te para quem tem uma rotina 
intensa e/ou moram longe 
das metrópoles brasileiras 
e buscam praticidade no 
aprendizado. 

Além dos calouros, também 
é válido considerar profissio-
nais com carreiras consolida-
das que investem em cursos 
EAD para ampliar suas habi-

lidades para o “novo normal”. 
Mesmo que o chamado “novo 
normal” ainda seja uma incóg-
nita, os profissionais buscam 
aproveitar o tempo livre da 
reclusão para aprofundarem 
seus conhecimentos e habi-
lidades, seja para se tornar 
um especialista em seu cargo 
atual ou para se lançar em um 
novo momento profissional e 
se tornar seu próprio chefe. 

Hoje, quando falamos de 
trabalhar de forma autônoma 
ou se tornar um freelancer, é 
comum que a primeira coisa 
que venha a mente é a Gig 
Economy, mais conhecida 
como “a economia dos bi-
cos”. Porém, em um novo 
contexto de pós-pandemia, 
eu aposto as minhas fichas 
no fortalecimento de uma 
nova tendência: a Passion 
Economy. Como o próprio 
nome diz, a Passion Economy 
é uma tendência na qual pro-
fissionais podem monetizar 
habilidades e conhecimentos 
com um propósito. 

Os negócios criados com 
essa perspectiva tendem a 
ser criativos e possibilitam 
a união entre flexibilidade, 
vocação e realização; e as-
sim como a digitalização que 
comentei, esse movimento 
também foi impulsionado pela 
pandemia que fez as pessoas 
adaptarem seus estilos de 
vida e/ou planos de carreira. 

Apesar do nome ser novo e 
parecer que essa tendência 
surgiu agora, não posso dei-
xar de pensar que já falava 
de Passion Economy quando 
disse: “Escolha um trabalho 
que você ama e você nunca 
terá que trabalhar um dia 
sequer na vida”... 

(*) - É CEO e co-fundador 
da HeroSpark, solução para 

empreendedores digitais. Engenheiro 
elétrico, formado pela Universidade 

Estadual de Londrina.

Nilson Filatieri (*)

5www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 08 de outubro de 2020

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007381-61. 2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo 
Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliane Ferreira Lima, RG Nº 28.748.921-9, CPF Nº 
293.298.588-48, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 9.517,73, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2020 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013423-89. 2019.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr(a). Thiago Elias Massad, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Mariana Onishi Jarrin, Bras., Solteira, RG 429291565, CPF 369.056.938-98, 
com endereço à Rua Bras Cubas, 431, Vila Bocaina, CEP 09310-730, Maua - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.934,93, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004377-27.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Simone Braite Campagnolli RG Nº 34.339. 
576-0, CPF Nº: 314.477.188-01, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória para cob. 
no valor de R$ 14.259,75. (Março/2019), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 15 dias. Processo Nº 0001733-28. 2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional XV-Butantã, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina Silva 
Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileira, Solteira, RG 
47.851.266-1, CPF 331.610.408-99, a Verônica Bondezan RG Nº 478512661, CPF Nº 3316 104 08 
99, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 12.135,12, que deverá ser devidamente atualizado até a 
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 060/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de gases medicinais (oxigênio e ar medicinal 
NC) - Entrega das Propostas: a partir de 08/10/2020 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
23/10/2020 às 13h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
- Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata da Continuação da Assembleia Geral Ordinária
Iniciada em 30 de Abril de 2020

1. Data, Hora e Local da Continuação da Assembleia: Aos 15 dias do mês de maio de 2020, às 10 horas, na 
sede social do Banco BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, 
Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 
141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: O local, a data e a hora de prosseguimento 
da Assembleia Geral Ordinária foram comunicados aos acionistas presentes no dia 30 de abril de 2020 e, 
adicionalmente, por meio de Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia na mesma data, sem a necessidade 
de novos editais de convocação, nos termos da legislação em vigor. Compareceram na continuação do conclave os 
acionistas titulares de (i) 99,6126% das ações ordinárias e (ii) 55,8994% das ações preferenciais sem direito a voto. 3. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire 
para secretariar os trabalhos. 4. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma 
sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito das 
matérias a seguir listadas, cuja deliberação foi adiada para esta ocasião em razão da suspensão da Assembleia Geral 
Ordinária de 30 de abril de 2020: (i) a eleição dos membros do conselho fi scal e seus respectivos suplentes; e (ii) 
fi xação da remuneração dos membros do conselho fi scal. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as 
matérias constantes da ordem do dia e deliberaram o que segue: 6.1. Aprovar, pela unanimidade dos acionistas com 
direito a voto presentes, a lavratura da presente ata na forma sumária. 6.2. Os acionistas preferencialistas da 
Companhia apresentaram os seguintes candidatos para o conselho fi scal, nos termos do artigo 161, §4º, ‘a’ da Lei das 
Sociedades por Ações: (i) Sra. Lucy Azevedo Marinho como titular e Sr. José Diones Carlos Lima como suplente e (ii) Sr. 
Flávio de Sousa Franco como titular e o Sr. Paulo Henrique Santana Barbosa como suplente. Ato contínuo, os acionistas 
preferencialistas presentes à assembleia decidiram, por 6.636 (seis mil, seiscentos e trinta e seis) votos proferidos em 
favor da eleição do Sr. Flávio de Sousa Franco como titular e do Sr. Paulo Henrique Santana Barbosa como suplente, 
contra nenhum voto proferido em favor da eleição da Sra. Lucy Azevedo Marinho como titular e do Sr. José Diones 
Carlos Lima como suplente, e com 84.423.545 (oitenta e quatro milhões, quatrocentas e vinte e três, quinhentas e 
quarenta e cinco) abstenções, eleger em votação em separado, o Sr. Flávio de Sousa Franco, brasileiro, 
casado, engenheiro civil residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Deputado 
Milton Sales, 231, São Bento, CEP 30350-550, portador da Carteira de Identidade nº MG – 71.501 expedida pela PC/
MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 300.483.036-15 como membro efetivo e o Sr. Paulo Henrique Santana Barbosa, 
brasileiro, casado, advogado, portador da portador da Carteira de Identidade nº 41.740.291-0 SSP/SP, inscrito no CPF/
ME sob o nº 360.118.808-27, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Secundino 
Domingues, 364, apartamento 33, Jardim Independência, CEP 03223-110 como membro suplente. 6.3. Os acionistas 
detentores de ações ordinárias da Companhia, após a análise dos membros efetivos e suplentes indicados, bem como 
das informações apontadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência para cada um dos referidos membros, 
decidiram eleger por 365.857.700 (trezentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e 
setecentos) votos a favor e 32.600.106 (trinta e dois milhões, seiscentos mil, cento e seis) abstenções: (i) Fernando 
Antônio Fraga Ferreira, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, estado de 
Minas Gerais, na Alameda Serra dos Órgãos, 115, CEP 34000-000, portador da Carteira de Identidade nº MG1.122.979, 
expedida pela SSMG e inscrito no CPF/ME sob o nº 566.968.176-20, como membro efetivo e Mirtes Kinuko 
Yamamoto, brasileira, solteira, administradora pública, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, na Rua José Antônio Coelho, 45, apartamento 164, Vila Mariana, CEP 04011-060, portadora da Carteira de 
Identidade nº 7.904.029-9 expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 940.224.708-44 como membro 
suplente; e (ii) Roberto Faldini, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, Rua General Mena Barreto, 477, apartamento 31, Jardim Paulista, CEP 01433- 010, 
portador da Carteira de Identidade nº 3.182.138-8 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 070.206.438-
68 como membro efetivo e Fernando Marques Cleto Duarte, brasileiro, solteiro, economista, residente e 
domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Guararapes, 78, apartamento 174, portador da 
Carteira de Identidade nº 6.152.173 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 537.752.878-68 como 
membro suplente. 6.4. Registra-se que os membros efetivos e suplentes ora eleitos deverão declarar à Companhia que 
não possuem qualquer impedimento legal que obste a sua eleição e sua investidura no cargo de membro do Conselho 
Fiscal da Companhia e tomarão posse no cargo após homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 6.5. Ainda, 
nos termos do artigo 162, §3º da Lei da S.A., as acionistas decidiram aprovar por 365.857.700 (trezentos e sessenta 
e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos) votos a favor e 32.600.106 (trinta e dois milhões, 
seiscentos mil, cento e seis) abstenções, que a verba anual global para remuneração global dos membros do Conselho 
Fiscal da Companhia no exercício social de 2020 será de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais). 7. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, 
da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja 
original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os 
acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 15 de maio de 2020. 8. Assinaturas: Mesa: 
Marco Antonio Antunes – Presidente; Luciana Buchmann Freire – Secretária. Acionistas Presentes: Flávio 
Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Ricardo Annes Guimarães (p.p. 
Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Ângela Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime 
Farias Heredia). Regina Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Márcio Alaor de 
Araújo (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Antônio Mourão Guimarães Neto (p.p. Eduardo 
Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). BMG Participações S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias 
Heredia). COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). 
Comercial Mineira S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). CSMG – Corretora de Seguros Ltda. 
(p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda. (p.p. Eduardo 
Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). João Annes Guimarães (p.p. Gustavo Godinho Capanema Barbosa). Paulo 
Henrique Santana Barbosa. João Dino Scaglioni (p.p. Paulo Henrique Santana Barbosa). Mirtes Kinuko Yamamoto. 
Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Luciana Buchmann Freire- 
Secretária. JUCESP nº 401.991/20-9 em 28.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2020, às 10 horas, 
na sede social do Banco BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 
11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação 
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 31 de março de 2020, 
01 e 02 de abril de 2020 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande cir-
culação na localidade em que está situada a sede da Companhia, nas edições dos dias 31 de 
março de 2020, 01 e 02 de abril de 2020, a Assembleia Geral Ordinária foi instalada, em pri-
meira convocação, com a presença de acionistas titulares de (i) 99,6126% das ações ordinárias 
e (ii) 55,8960% das ações preferenciais sem direito a voto, contando ainda com a participação 
do Sr. Edison Arisa Pereira, CRC 1SP127241/O-0, representante da Price Waterhouse Coopers 
Auditores Independentes. 3. Mesa: Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Mar-
co Antonio Antunes, que convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire para secretariar os traba-
lhos. 4. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma su-
mária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 5. Ordem 
do Dia: Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: 5.1. tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi nan-
ceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; 5.2. examinar, discutir e votar a destinação 
do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; 
5.3. defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia, 
com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 5.4. reeleger os membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia; e 5.5. fi xar a remuneração anual e global dos administradores da Compa-
nhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem 
do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: 6.1. Aprovar por 
266.726.360 (duzentas e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte e seis mil, trezentos e ses-
senta) votos a favor e 131.731.446 (cento e trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e seis) abstenções, o Relatório da Administração, inclusive os atos pra-
ticados pelos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Audi-
tores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, con-
forme publicados no jornal Empresas & Negócios, em sua edição de 14 de fevereiro de 2020 e 
no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em sua edição de 14 de fevereiro de 2020, os quais 
foram apreciados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de março de 
2020, que recomendou sua aprovação. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro lí-
quido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$367.487.358,78 
(trezentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e 
oito reais e setenta e oito centavos), aprovar por 365.857.700 (trezentos e sessenta e cinco 
milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos) votos a favor e 32.600.106 abstenções, 
a seguinte destinação: (i) o montante de R$18.374.367,94 (dezoito milhões, trezentos e seten-
ta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), corresponden-
te à 5% (cinco por cento) do lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Compa-
nhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de 
R$150.863.907,75 (cento e cinquenta milhões, oitocentos e sessenta e três mil e novecentos e 
sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 41% (quarenta e um por cento) do lu-
cro líquido, será atribuído ao pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da 
Companhia, sendo imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme aprovado na reunião 
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de dezembro de 2019 e ora ra-
tifi cado. Ressalta-se que os referidos juros sobre o capital próprio foram pagos em 14 de feve-
reiro de 2020, após a dedução de 15% (quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido 
na Fonte, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, nos termos do arti-
go 9º da Lei nº 9.249/95; e (iii) o montante de R$198.249.083,09 (cento e noventa e oito mi-
lhões, duzentos e quarenta e nove mil, oitenta e três reais e nove centavos), correspondente ao 
saldo remanescente do lucro líquido apurado após as destinações descritas nos itens (i) e (ii) 
acima, será integralmente destinado à reserva estatutária para investimentos e capital de giro 
da Companhia, nos termos do artigo 40, ‘e’ do seu Estatuto Social. 6.3. Aprovar por 
365.857.700 (trezentos e sessenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e setecen-
tos) votos a favor e 32.600.106 abstenções que o Conselho de Administração da Companhia 
será composto por 8 (oito) membros, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encer-
rará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e de-
monstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, per-
manecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 6.4. Aprovar por 266.726.360 
(duzentas e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte e seis mil, trezentos e sessenta) votos a 
favor e 131.731.446 (cento e trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
quarenta e seis) abstenções a reeleição dos seguintes membros para compor o Conselho de 
Administração da Companhia, com o prazo de mandato indicado no item 6.3 acima: (i) Ânge-
la Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada na cidade de 
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais Avenida Álvares Cabral, 1.707, Lourdes, CEP 30170-001, portadora da 
Carteira de Identidade nº M-1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 
375.156.836-00 (“Ângela”); (ii) Antônio Mourão Guimarães Neto, brasileiro, divorciado, 
administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Mi-
nas Gerais, com endereço na Avenida Alvares Cabral, 1.707, 2º andar, Bairro Lourdes, CEP 
30170-001, portador da Carteira de Identidade RG nº M-435.156, expedida pela SSP/MG, ins-
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crito no CPF/ME sob o nº 325.371.236-20 (“Antônio”); (iii) José Eduardo Gouveia Domi-
nicale, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado na cidade de Belo Hori-
zonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, estado de 
Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, portador da 
Carteira de Identidade nº 10.332.967-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
165.192.288-85 (“José Eduardo”); (iv) Regina Annes Guimarães, brasileira, solteira, técni-
ca em turismo, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, 
com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Ál-
vares Cabral, 1.707, Lourdes, CEP 30.170-001, portadora da Carteira de Identidade nº M-
52.405, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 201.130.726-00 (“Regina”); (v) Ri-
cardo Annes Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domi-
ciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço comercial na cida-
de de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agosti-
nho, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade nº M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no 
CPF/ME sob o n° 421.402.186-04 (“Ricardo”); (vi) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, 
brasileira, divorciada, economista, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, estado 
do Rio de Janeiro na Rua Alexandre Stockler, nº 18, Gávea, CEP 22451-230, portadora da Car-
teira de Identidade nº 04445722-4, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 
783.519.367-15; (vii) Olga Stankevicius Colpo, brasileira, psicóloga, residente e domicilia-
da na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida José Galante, 224, apartamento 
131, Vila Andrade, CEP. 05642-000, portadora da Carteira de Identidade nº 5.472.441-74, ex-
pedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 216.118.408.30. 6.5. Aprovar por 
266.726.360 (duzentas e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte e seis mil, trezentos e ses-
senta) votos a favor e 131.731.446 (cento e trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e seis) abstenções a eleição de Dorival Dourado JR., brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de 
São Paulo, na Rua Sepetiba, 903, Siciliano, CEP 06052-000, portador da Carteira de Identidade 
nº 6972294 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 914.735.788-68, para compor 
o Conselho de Administração da Companhia, com o prazo de mandato indicado no item 6.3 
acima. 6.6. Registra-se que (i) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, Olga Stankevicius Colpo e Do-
rival Dourado Jr., acima qualifi cados, atendem aos critérios de independência dispostos no Es-
tatuto Social da Companhia, enquadrando-se como conselheiros independentes; (ii) os mem-
bros eleitos, nos termos dos itens 6.4 e 6.5 acima, informaram à Companhia que preenchem as 
condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução nº 367, 
de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM 367”); (iii) os membros eleitos, nos termos dos itens 
6.4 e 6.5 acima, tomarão posse no cargo após homologação da eleição pelo Banco Central do 
Brasil. 6.7. Aprovar por 266.726.360 (duzentas e sessenta e seis milhões, setecentas e vinte e 
seis mil, trezentos e sessenta) votos a favor e 131.731.446 (cento e trinta e um milhões, sete-
centos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis) abstenções que a verba anual global 
para remuneração dos administradores da Companhia no exercício social de 2020 será de até 
R$54.550.610,05 (cinquenta e quatro milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos e dez 
reais e cinco centavos). 6.8. Tendo em vista a solicitação realizada, por meio de boletim de voto 
a distância, por acionistas titulares de 15.334.617 ações preferenciais representativas de, apro-
ximadamente, 8% (oito por cento) das ações preferenciais da Companhia, nos termos do arti-
go 161, parágrafo 2º, da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000, fi ca 
instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Or-
dinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020. 
6.9. Foi consignada a apresentação de candidatos ao Conselho Fiscal pelos acionistas preferen-
cialistas, sendo (i) Sra. Lucy Azevedo Marinho, como titular e Sr. José Diones Carlos Lima, como 
suplente e (ii) Sr. Paulo Henrique Santana Barbosa, como titular e Sr. João Dino, como suplente. 
Contudo, em razão da ausência de candidatos apresentados pela administração da companhia 
e/ou pelos demais acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia nesta oportunida-
de, os acionistas decidiram aprovar por 398.457.806 (trezentos e noventa e oito milhões, 
quatrocentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e seis) votos a favor, proferidos pelos acionis-
tas da Companhia com direito a voto, a suspensão da presente assembleia até o dia 15 de 
maio de 2020, no mesmo local, às 10:00 horas, data em que se dará continuidade aos traba-
lhos com a eleição dos membros do conselho fi scal e seus respectivos suplentes, bem como 
para fi xação da remuneração dos membros do conselho fi scal. Fica assegurado aos acionistas 
presentes o direito de indicar membros ao Conselho Fiscal quando da retomada dos trabalhos 
desta assembleia. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser trata-
do, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata em forma de 
sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Li-
vro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acio-
nistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2020. 8. Assi-
naturas: Mesa: Marco Antonio Antunes – Presidente; Luciana Buchmann Freire – Secretária. 
Acionistas Presentes: Flávio Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Fa-
rias Heredia). Ricardo Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). 
Ângela Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Regina Annes 
Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Márcio Alaor de Araújo (p.p. 
Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Antônio Mourão Guimarães Neto (p.p. Eduar-
do Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). BMG Participações S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira 
e Haime Farias Heredia). COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A (p.p. Eduardo Fiorucci 
Vieira e Haime Farias Heredia). Comercial Mineira S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Fa-
rias Heredia). CSMG – Corretora de Seguros Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias 
Heredia). Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Fa-
rias Heredia). João Annes Guimarães (p.p. Gustavo Godinho Capanema Barbosa). Paulo Henri-
que Santana Barbosa. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antu-
nes - Presidente; Luciana Buchmann Freire - Secretária. JUCESP nº 401.990/20-5 em 
28.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Amber Wolff (*)

A pandemia fez com que os 
desafios de segurança digital, 
antes uma questão para o CISO 
e seu time, se transformasse 
em algo essencial para a vida 
de todos nós. A digitalização 
acelerada da economia global 
e a massiva adoção do trabalho 
remoto, do estudo a distância 
e da telemedicina exigem que 
todas as pessoas compreendam 
os riscos a que estão expostas 
e adotem as posturas e tecno-
logias adequadas de segurança 
digital. 

Vivemos em 2020 um novo 
momento em que todos são 
chamados a fazer a sua parte na 
luta contra o crime digital. “En-
quanto a tecnologia - um luxo 
transformado em necessidade - 
continua a melhorar a qualidade 
de vida e as economias em todo 
o mundo, algumas pessoas ten-
tarão contornar a tecnologia, 
colocando a si mesmos e sua 
organização em risco”, disse o 
presidente da SonicWall e CEO 
Bill Conner. 

“Agora que as forças de 
trabalho móveis e remotas de-
pendem de redes distribuídas 
estendidas, iniciativas globais 
de conscientização da ciber-
segurança são essenciais para 
educar a população sobre a 
importância de fazer sua parte 
para proteger tudo – dispositi-
vos pessoais, redes domésticas, 
dados críticos e infraestrutura”. 
Estar mais seguro online é uma 
responsabilidade comparti-
lhada. 

Ao adotarmos medidas pro-
ativas em direção a comporta-
mentos de segurança ciberné-
tica positivos e duradouros no 
trabalho e em casa, cada um de 
nós pode ajudar o mundo digital 
a estar melhor protegido. Eis 
aqui sete ações de segurança 
digital que todas as pessoas 
podem executar hoje: 

1.- Trave seu login - Use 
senhas longas e exclusivas que 
sejam difíceis de quebrar, mas 
fáceis de lembrar para cada 
conta, e utilize autenticação 
de dois fatores ou multifator 
sempre que possível.

2. - Em caso de dúvida, 
delete - E-mails, postagens em 
mídias sociais, textos e muito 
mais nem sempre são o que 
parecem - às vezes, contêm 
malware ou links maliciosos. 
Se você não tiver certeza sobre 
isso, clique em “excluir”.

3. - Mantenha uma má-
quina limpa - Mantenha todo 

Estar mais seguro online é uma responsabilidade compartilhada.

Especialistas alertam 
que a situação pode 
desativar as defe-

sas psíquicas e exacerbar 
sentimentos como estres-
se, angústia, ansiedade e 
depressão. Sendo assim, é 
fundamental que as pessoas 
desenvolvam ainda mais sua 
inteligência emocional, ao 
passo que as empresas pre-
cisam adotar estratégias de 
acolhimento, escuta e acom-
panhamento para identificar 
sinais de transtornos, ainda 
que leves.

A orientação é da diretora, 
board advisor e headhunter 
da Prime Talent, Bárbara 
Nogueira, que também tem 
formação em psicologia. 
Ela explica que, diante da 
pandemia, todos tiveram 
que se reinventar e alterar 
completamente suas rotinas. 

Agora, novamente, preci-
sam se adaptar a um “novo 
normal” no local de trabalho, 
com alguns vivenciando 
o medo do contágio pelo 
Coronavírus, outros que es-
tavam felizes com a atuação 
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Psicologia corporativa é essencial no 
retorno ao trabalho presencial

Uma das grandes preocupações neste momento em que muitas empresas, no Brasil, estão retomando 
as atividades presenciais ou optando pelo modelo híbrido de trabalho, após mais de seis meses de 
home office, é em relação ao gerenciamento das emoções e do bem-estar mental dos profissionais

humanizada possível, mi-
nimizando possíveis abalos 
psicológicos”, completa. Por 
outro lado, Bárbara lembra 
que cada pessoa também 
tem que fazer a sua parte. 
“No mundo atual, mais do 
que nunca, a necessidade de 
buscar o autoconhecimento 
e trabalhar as próprias emo-
ções de forma inteligente e 
produtiva aumentou expo-
nencialmente. 

A inteligência emocional 
é, hoje, um dos principais 
diferenciais no mundo cor-
porativo. Está ligada ao au-
tocontrole, automotivação, 
empatia e relações sociais”, 
detalha. Assim, a dica, 
entre outras, para evoluir 
nessa habilidade é ampliar a 
consciência de si próprio e 
a capacidade de reconhecer 
os desencadeadores emo-
cionais, os pontos fortes e 
fracos, valores e objetivos. 
E de que maneira tudo isso 
afeta os pensamentos e 
comportamentos no dia a 
dia. Fonte: (https://prime-
talentbrasil.com.br/). 

remota, além daqueles que 
apresentam sequelas do 
isolamento ou dificuldades 
particulares. 

“A volta pode ser até mais 
desafiadora para as lide-
ranças, por isso o gerencia-
mento das emoções é muito 
importante. Não se pode 
negligenciar esse aspecto, 
que tem grande impacto na 
motivação da equipe, na per-
formance dos profissionais, 
nos resultados e no lucro das 
companhias”, destaca. 

Assim como estão atentas 

à segurança e à saúde física 
dos colaboradores, os líderes 
devem ampliar a psicologia 
corporativa, com implemen-
tação de avaliações de sinto-
mas emocionais e de ações 
eficazes para reduzir ou 
prevenir eventuais proble-
mas, garantindo o bem-estar 
mental de todos. Inclusive, 
daqueles que seguirão em 
home office.

“É necessário, mais uma 
vez, que as organizações 
se adaptem com rapidez 
e da forma mais natural e 

Ações de segurança digital que valem a pena ser executadas
o software atualizado para 
reduzir o risco de infecção por 
ransomware e malware.

4. - Back it up - Crie ba-
ckups de dados valiosos. No 
caso de ransomware ou outras 
ameaças, essa providência 
pode ajudar a prevenir perdas 
permanentes.

5. - Seja o senhor da sua 
presença online - Defina as 
configurações de privacidade 
e segurança imediatamente 
e verifique-as regularmente 
para garantir que ainda estejam 
configuradas para seu conforto.

6. - Tenha cautela ao 
compartilhar informações 
pessoais - Pense nas conse-
quências potenciais antes de 
postar informações sobre você 
ou outras pessoas.

7. - Saiba mais sobre 
Hotspots WI-FI - Eles não 
são seguros, o que significa que 
qualquer pessoa pode ver o que 
você está fazendo enquanto 
está conectado a essas redes. 
Considere usar uma VPN ou 
hotspot móvel para maior se-
gurança.

No mundo físico, todos nós 

sabemos que uma corrente é tão 
forte quanto seu elo mais fraco. 
Nenhum de nós quer ser esse 
elo fraco e deixar de proteger 
a nós mesmos, nossas famílias 
ou nossos negócios. Para que 
a economia digital produza 
frutos, é essencial que todos 
nos comprometamos com as 
melhores práticas da segurança 
digital, fazendo a nossa parte 
em casa, no escritório e em 
nossas comunidades. 

 
(*) - Desenvolve blogs sobre 

cybersecurity para a SonicWall. 
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