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ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 29.300.067.351

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Ultracargo Logística S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 15 de setembro de 2021, às
14h30 (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a eleição de membro da Diretoria. Participação na Assembleia: Para participar
da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de
ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia.
Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Com-
panhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos
formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositado na
sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 13 de setembro de 2021. Em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os
acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de reco-
nhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail
jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a
sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as reco-
mendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deve-
rão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da
Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 3 de setembro de 2021.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB 
INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA

CNPJ nº 04.306.351/0001-86 - NIRE nº 35400065656 - REGISTRO NA OCESP nº 2630
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL INDIVIDUAL 

DE INCORPORAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da SICOOB INDEPENDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
CONVOCA os associados, que nesta data somam 4.856 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis), 
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em ambiente 
virtual, no dia 15 de setembro de 2021 (4ª-feira), em primeira convocação, às 13h00min, com a 
presença virtual de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 14h00min, com a 
presença virtual da metade dos associados mais um e, em terceira e última convocação, às 15h00min, 
com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:
1.  Deliberação sobre o início dos estudos para incorporação da CREDI-ALIMENTOS -  

NIRE 324.000.143.4-0 - CNPJ nº 03.973.743/0001-36; 
2.  Indicação de 02 (Dois) representantes para integrar a comissão mista, para proceder com os 

estudos necessários para a emissão de relatório conclusivo acerca da viabilidade do processo 
de incorporação;

3.  Diligências necessárias quanto ao que ficar deliberado nos itens anteriores;
4.  Aprovação da Política Institucional de Auditoria Interna;
5.  Aprovação da Política Institucional de Controles Internos;
6.  Outros assuntos de caráter não deliberativo.
Observações Gerais:
I - Os cooperados terão o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o presente edital;
II - Os Cooperados receberão nos seus e-mails as orientações para validação do seu cadastro e 
de participar na Assembleia Geral Digital. O cadastro deverá ser efetuado pelos cooperados  
até 1 (uma) hora antes do início da primeira convocação da assembleia geral indicada no  
edital de convocação.

São Paulo, 03 de setembro de 2021
SR. NATANAEL ÁTILAS ALEVA

Presidente Conselho de Administração

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-
9 - Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 13.09.2021 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacional de Sal S.A. a se reunirem em 
assembleia geral extraordinária, no dia 13 de setembro de 2021, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Eleição de novo membro para compor o cargo vago de Diretor sem designação 
específica; e, 2. Outros assuntos de interesse social. São Paulo (SP), 03 de setembro de 2021. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE Nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 03 de Agosto de 2021

01 - Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quinze horas, por meio de vi-
deoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselhei-
ros Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, 
Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães.  03 - 
Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Olga Stan-
kevicius Colpo. 04 - Ordem do Dia: Exame e discussão sobre a homologação do pedido de conversão de ações do 
acionista João Annes Guimarães (“João”), conforme aprovado na Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 
03 de agosto de 2021, a fi m de converter 26.000.000 (vinte e seis milhões) ações ordinárias de emissão da Compa-
nhia, na razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial (“Pedido de Conversão”). 05 - Delibera-
ções: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Com-
panhia, homologar o Pedido de Conversão do acionista João, conforme aprovado em Reunião de Diretoria da Com-
panhia realizada em 03 de agosto de 2021. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, 
que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Gui-
marães Neto, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Do-
minicale e Manuela Vaz Artigas. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Olga Stankevicius Colpo - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 426.095/21-2 em 25.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração Realizada em 25 de Fevereiro de 2021

01 - Data, Hora e Local: Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às doze horas 
e trinta minutos, por videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco 
BMG S.A. (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram 
presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ricardo Annes Guimarães, Ângela 
Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz 
Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pela Sra. Olga Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem 
do Dia: Exame e discussão sobre a homologação do pedido de conversão de ações do acionista Márcio Alaor de 
Araújo (“Márcio”), conforme aprovado na Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 23 de fevereiro de 2021, 
a fi m de converter a totalidade de suas 1.311.156 (um milhão, trezentas e onze mil cento e cinquenta e seis) ações 
ordinárias de emissão da Companhia, na razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, com o 
propósito de permitir a negociação das referidas ações na B3 sob o código BMGB4 (“Pedido de Conversão”). 05 - 
Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram, nos termos do Artigo 5º, Parágrafo Terceiro do Estatuto 
Social da Companhia, homologar o Pedido de Conversão do acionista Márcio, desde que a conversão e respectiva 
alienação ocorra ao longo de, no mínimo, 8 (oito) semanas, ou seja, no âmbito de no mínimo 8 (oito) pregões semanais, 
respeitado o limite máximo de 166.620 (cento e sessenta e seis mil, seiscentas e vinte) ações ordinárias convertidas 
por semana, conforme  aprovado em Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 23 de fevereiro de 2021. 06 – 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de 
Administração às treze horas, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os 
presentes, passando a constar do livro próprio. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão 
Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius 
Colpo e Regina Annes Guimarães. Olga Stankevicius Colpo - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - 
Secretária da mesa. JUCESP nº 426.096/21-6 em 25.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Guilherme Tavares (*)
 

Isso se deve a uma série de fato-
res, desde o crescimento do fluxo 
informacional, que tende a acom-

panhar a expansão mercadológica 
de qualquer negócio, à necessidade 
de se pensar em métodos capazes 
de garantir resultados satisfatórios, 
considerando decisões seguras e 
assertivas. 

Essa demanda pode ser traduzida 
no que entendemos por Big Data, 
conjunto de técnicas voltadas para o 
tratamento e análise de uma grande 
quantidade de dados.

Nesse sentido, é preciso compre-
ender a importância do uso de sis-
temas integrados e automatizados, 
em contrapartida a modelos mais 
tradicionais. 

Em prol de um melhor desempenho 
empresarial, a soma de uma estru-
tura digital consolidada a práticas 
de inteligência analítica sobre as 
informações coletadas reúne uma 
condição positiva de resiliência e 
escalabilidade aos negócios.

O valor agregado por essa metodo-
logia criada acerca dos dados não se 
limita à determinado departamento, 

pelo contrário, oferece a chance do 
líder atribuir um respaldo analítico 
que trará muito mais estabilidade 
para escolhas e iniciativas que neces-
sitem de uma visão panorâmica sobre 
o mercado e suas tendências. Isso 
significa, em outras palavras, reduzir 
as chances de estratégias mal conce-

É preciso compreender a importância do uso de sistemas 
integrados e automatizados.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

César Munhoz (*)

Feiras, congressos, rodadas de negócio, convenções, 
debates, palestras, cursos, oficinas, meetups... 
todos esses eventos são oportunidades para você 

encontrar pessoas com visões parecidas, ficar por dentro 
das inovações do mercado, conhecer possíveis clientes e 
parceiros, enfim, fazer seu negócio girar. Mas o que pouca 
gente sabe (ou pelo menos aplica) é que é preciso saber 
aproveitar esses eventos de um jeito que faça sentido pra 
você e para os seus objetivos.

Um congresso, por exemplo, tem uma agenda intensa, 
cheia de minieventos, muitas vezes simultâneos, cente-
nas ou milhares de pessoas circulando... um stand quer 
chamar mais atenção do que o outro... Se você não chega 
lá com um foco em mente, é fácil se perder entre tantos 
estímulos e sair de lá com a cabeça cheia, o corpo cansado 
e as mãos vazias.

A questão é: networking é importante, mas pra funcio-
nar ele precisa ser bem feito. Vou a eventos desse tipo há 
mais de 20 anos, em três continentes, como participante 
e/ou visitante e, com base nessa experiência, preparei 
três dicas pra te ajudar a aproveitar ao máximo eventos 
de networking.

A primeira dica vai pra você que pretende usar o 
evento como oportunidade pra vender seus produtos 

e serviços, o que é válido. Mas essa venda tem que ser 
bem feita. Infelizmente a maioria das pessoas tenta ven-
der com um pitch repetido roboticamente para alguém 
que, sem dúvida alguma, não vai ouvir. Se ouviu, vai 
esquecer. Num evento presencial, você pode identificar 
essa pessoa andando de um lado para o outro com os 
olhos esbugalhados, um tablet na mão e um powerpoint 
engatilhado. Se você dá sorte de cruzar com ela, você 
vai passar 1 minuto ouvindo um pitch não-solicitado e 
outros 5 minutos tentando achar um pretexto pra mudar 
de assunto ou finalizar a conversa. No evento virtual, 
essa pessoa é aquela que inunda o chat das palestras no 
zoom com endereços de email, arrobas de redes sociais 
e links que ninguém vai clicar, interrompendo o fluxo de 
uma conversa que poderia ter sido muito interessante 
entre quem realmente estava prestando atenção na fala 
do palestrante. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. 
Todos nos identificamos com a necessidade de vender 
algo, mas existe um jeito de vender. Pitch é bom, mas 
saber conversar é melhor.

Segunda dica: vá para o evento com vontade de ouvir, mais 
do que de falar. Deixe em casa suas certezas e vá pronto 
para absorver o máximo de conteúdo possível, até mesmo de 
assuntos que você acha que não tem a ver com você. Ouça 

com atenção as palestras e debates, faça perguntas, puxe 
conversa com o coleguinha sentado na cadeira do lado, 
pergunte o que ele ou ela está achando do evento. Tome 
notas, depois tome um café e olhe essas notas, veja o que 
precisa ser aprofundado. Aprender a cruzar informação é 
vital para o empreendedor, e é de conexões improváveis 
que pode surgir sua próxima grande ideia.

Terceira dica: amoleça a tensão dos ombros e se per-
mita aproveitar o evento, além da agenda em si. Muitos 
dos encontros mais legais acontecem fora do local do 
evento, em festas e reuniões informais. Deixe o celular 
com espaço suficiente para as selfies engraçadas que vão 
rolar nesses encontros, com os novos amigos que você 
vai fazer. Empreender é ser humano também, além das 
tabelas, planos e projeções. Permitir-se estar vivo, aqui e 
agora, sendo feliz com as pessoas, faz bem para o cérebro 
e te leva mais longe.

(*) - É artista, comunicador e produtor de ativos de entretenimento 
para projetos no Brasil, Estados Unidos, Suécia e Austrália. Mestre em 

Entertainment Business pela Full Sail University, com formação em Jornalismo, 
Publicidade e Cinema pela UTP, Planejamento de Comunicação Integrada pela 

FAO, Sound Design pela Escola São Paulo de Economia Criativa, AIMEC 
e Escuela Sonica Buenos Aires. César apresenta, toda quarta 19h, a live 

“Arte, Entretenimento e Conexões” nos canais da Full Sail Brazil Community. 
www.cesarmunhoz.com 

Faça networking, 
mas faça bem feito

O Big Data aplicado 
à performance empresarial
Entre as inúmeras possibilidades que a tecnologia oferece para as equipes de trabalho, a utilização 
analítica das informações disponíveis é uma das que mais se destaca
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bidas causarem prejuízos à empresa, 
por meio de recursos desperdiçados 
e gastos desnecessários.

Realizar a coleta de um grupo de 
informações sem nenhuma política de 
análise sobre esses materiais é ignorar 
o que há de mais vantajoso em termos 
de transformação digital atualmente. 
Com a ferramenta adequada, será 

possível recep-
tar dados de 
fontes variadas, 
de modo ágil e 
otimizado, libe-
rando as equipes 
de profissionais 
para cuidarem, 
exclusivamen-
te, de atividades 
mais estratégi-
cas, que os desa-
fiem a designar 
uma finalidade 
proveitosa aos 
materiais anali-
sados.

Hoje em dia, o 
ato de se tomar 

uma decisão possui uma complexi-
dade que só enfatiza a urgência por 
soluções de cunho analítico, seja 
referente ao âmbito interno ou pla-
nejamentos voltados para serviços 
e produtos. Se em outros tempos a 
intuição junto à experiência acumu-
lada ao longo da carreira eram os 

únicos pilares para que uma decisão 
específica fosse tomada, em pleno 
2021 o cenário é outro. E isso é um 
ótimo sinal.

Esse patamar de diversidade es-
tratégica, por meio de uma geração 
de insights e informações claras ao 
alcance de todos, não só estende 
o leque de possibilidades para que 
a empresa esteja em condições de 
acompanhar um mercado cada vez 
mais dinâmico. Ele também refor-
mula a rotina de iniciativas tomadas 
pelas pessoas no ambiente corpo-
rativo, potencializando as chances 
de planejamentos serem traçadas 
corretamente – enquanto o risco de 
escolhas equivocadas é reduzido.

Deve-se ter em mente como o Big 
Data poderá culminar em um de-
sempenho empresarial satisfatório. 
É sobre a jornada a ser construída 
internamente, com os profissionais 
tornando-se os maiores protagonistas 
de suas próprias decisões, sempre 
sob o respaldo que o uso analítico 
dos dados pode oferecer. 

O resultado é uma empresa prepa-
rada para manter um nível elevado 
de competitividade, dentro de um 
modelo contínuo de aprimoramento 
e evolução.

(*) - É CEO do Centro de Serviços Compartilhados 
do Grupo Toccato, especialista em Gestão 

Empresarial, com pós-graduação em Marketing e 
Geoprocessamento e graduação em Publicidade e 

Propaganda (www.toccato.com.br).
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