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Meu fi lho não come.
O que fazer?

Creio que esta seja 

uma das queixas 

mais frequentes 

nos consultórios 

pediátricos. Será que 

de fato esta queixa das 

mães é procedente? 

Você deve fi car 

preocupada se o seu 

fi lho come menos do 

que você gostaria que 

ele comesse?

Antes de terminar de ler 
este artigo, já adianto a 
resposta a vocês: Não! 

Na grande maioria das vezes 
não há motivo algum para 
preocupação. Do segundo 
ano de vida em diante a crian-
ça diminui naturalmente o 
seu apetite. Nós médicos cha-
mamos isso de fi siológico, ou 
seja, dentro da normalidade. 
Para que possamos entender 
melhor esse período que se 
inicia após o primeiro ano de 
vida, utilizo um exemplo didá-
tico: os primeiros 12 meses de 
vida se caracterizam por ser 
um período muito dinâmico 
– a criança ganha cerca de 6 
a 7 kg, triplicando o seu peso 
e cresce aproximadamente 
25 cm. 

Em nenhum momento de 
nossas vidas crescemos com 
uma velocidade igual a dos 
primeiros 12 meses. Entre-
tanto, isso muda a partir do 
primeiro aniversário. No se-
gundo ano de vida a criança 
ganha 2 a 3 kg e cresce em 
torno de 12 cm. Do terceiro 
ano em diante, na infância, 
os valores são ainda me-
nores, crescendo 5 a 6 cm 
por ano. Ora, isso gera uma 
impressão para as mães que 
algo está errado. Aqui entra 
a importância de uma boa 
orientação. 

Deve fi car claro aos pais 
que isso é normal. Monitorar a 
curva de crescimento de peso 
e estatura, mostrando que o 
seu fi lho está crescendo e 
engordando normalmente é 
muito importante para tran-
quilizar a família. Algumas 
dicas para você:

O que os pais não devem 
fazer? - Em hipótese alguma 
os pais devem tentar fazer 
barganhas com a criança 
durante as refeições, ofe-
recendo “recompensas” 
quando ela comer. Outra 
prática frequente que deve 

ser evitada é a tentativa 
de distrair a criança para 
comer: evite alimentar a 
criança com programas de 
televisão, tablets ou fazendo 
“brincadeiras”. 

Evite usar os medicamen-
tos “estimulantes de apetite” 
– esses medicamentos não 
agem de maneira fi siológica 
e tem uma série de efeitos 
colaterais que trazem muito 
mais danos que benefícios. 
Não subestime seu filho. 
Quando a criança percebe 
que você fi ca angustiada com 
o fato de ele não comer, ele 
usará isso para chamar a sua 
atenção. Não force a criança 
a comer. Respeite a recusa e 
o paladar do seu fi lho.

E o que devemos fazer? - 
Meu primeiro e principal con-
selho é que os pais encarem 
com naturalidade essa fase 
da vida. Nada de angústia, 
ansiedade ou irritação com 
os fi lhos na hora da refeição. 
Procure fazer as refeições da 
criança nos mesmos horários 
da família, e evite que a re-
feição dure muito tempo (em 
geral não deve durar mais 
que 30 ou 40 minutos). Não 
exagere no tamanho do prato. 
Use porções compatíveis com 
o tamanho do seu fi lho.

Cuidado com o excesso 
de leite. Para compensar 
a “falta de apetite” muitas 
mães substituem a refeição 
por mamadeiras com leite. 
Isso acaba impedindo que a 
criança se alimente adequa-
damente. Claro que sempre 
vale a ideia de caprichar na 
apresentação dos pratos. 
Combinar cores e texturas 
pode despertar o interesse 
da criança pela comida. Variar 
também é importante.

Não se esqueça: criança 
gordinha não signifi ca criança 
saudável. Um dos principais 
inimigos da humanidade é a 
obesidade. Muitas das doen-
ças do adulto, como doenças 
cardiovasculares, hiperten-
são, diabetes, etc. estão liga-
das à obesidade, que na maior 
parte das vezes se inicia na 
infância. Finalmente, é pre-
ciso reconhecer que algumas 
situações deverão ser anali-
sadas pelo seu pediatra, que 
saberá identifi car a presença 
de algum problema.

(*) - É parceiro da NUK, professor de 
Pediatria da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e coordenador da Equipe de 
Infectologia Pediátrica do Hospital 

(www.nuk.com.br).

Marco Aurélio Safadi (*)
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A comunicação dos resultados do gerenciamento de risco de crédito é realizada por meio de distribuição
de relatórios à Diretoria Executiva responsável pelo risco e às demais áreas envolvidas no processo.
No âmbito do cartão de crédito consignado, a estratégia de mitigação do risco de crédito é, além dos
cuidados preventivos observados na sua concessão, a investigação dos procedimentos operacionais que
ocasionam a perda, com vistas a mitigar os riscos não detectados na sua origem.

1.5 Risco Operacional
O Conglomerado Prudencial do BMG considera a gestão do risco operacional um instrumento essencial
para a maximização da eficiência no uso do capital e na escolha das oportunidades de negócios, provendo
o adequado entendimento dos riscos associados aos seus negócios, de forma que qualquer evento que
possa interferir adversamente o alcance dos objetivos seja identificado e tratado.
Neste sentido, a reposta ao risco compreende em evitar, aceitar, mitigar, compartilhar ou transferir o
risco, dentro dos parâmetros estabelecidos e avaliação do custo/benefício.
Considera, ainda, que a responsabilidade pela gestão dos riscos deve ser exercida por todos os colaboradores,
independente de seu nível hierárquico, que deve expressar preocupações quando identificada, falhas de
controles ou violações nas regras definidas pelo Conglomerado Prudencial do BMG.

Estratégia do Grupo Financeiro
A metodologia adotada abrange todo o Conglomerado Prudencial do BMG e serviços terceirizados
relevantes para o funcionamento regular das atividades.
A estratégia caracteriza-se pelo monitoramento de todos os riscos conhecidos e potenciais da instituição
e das empresas prestadoras de serviços, visando à implementação de controles adequados, consideração
o custo / benefício de cada item avaliado, conforme classificação do risco, numa escala de cinco níveis
entre o “Risco Muito Baixo” a “Risco Muito Alto”.
Todos os eventos de riscos que configurem perda operacional efetiva deverão ser controlados e
contabilizados em agrupamento contábil específico, de forma a identificar, com facilidade, as ocorrências
da espécie e a sua documentação, tanto para atendimento à alta administração no seu gerenciamento,
quanto para subsidiar o fornecimento de informações às autoridades supervisoras.

Processo de Gerenciamento e Mensuração do Risco
A metodologia adotada para esta gestão abrange a estrutura do Conglomerado BMG, aí inseridos o
Banco BMG e demais empresas financeiras coligadas e serviços terceirizados relevantes para o
funcionamento regular das atividades.

O gerenciamento do Risco Operacional na Instituição encontra-se estruturado e definido considerando:

Política de Risco Operacional - a política Institucional de Risco Operacional do BMG define diretrizes para o
gerenciamento de riscos dos seus processos, produtos e serviços, de forma a assegurar que o cumprimento com
as normas estabelecidas de governança e controle estejam de acordo com as orientações da Alta Administração.

Mapeamento dos Riscos das Atividades - a mais importante ferramenta utilizada pelo Conglomerado
Prudencial do BMG para controle do Risco Operacional é a identificação dos riscos permite demonstrar
a exposição do Conglomerado Prudencial do BMG frente aos riscos, a partir das análises da probabilidade
versus impacto, consequências dos riscos e qualidade do controle interno.

Cadastro de Incidente Operacional - os incidentes é a materialização do risco que ocorre de maneira
inesperada, resultante da falha na execução das atividades. Nesse sentido, a apuração das perdas
decorrente dos incidentes operacionais constitui fator importante para o cumprimento das exigências dos
órgãos reguladores, além de prover ao Conglomerado informações consistentes, padronizadas e
atualizadas para uma análise quantitativa e qualitativa no gerenciamento dos riscos.

Registro das Perdas Operacionais - para garantir que todas as perdas sejam comunicadas e registradas,
mensalmente a área de Risco Operacional solicita aos gestores a comunicação dos incidentes ocorridos
no período e, posteriormente analisa os saldos das contas contábeis de registro de perdas operacionais.
Esta dinâmica permite a validação periódica da consistência quanto à perda contabilizada em relação às
registradas na base de risco (comunicada pelas áreas).

Plano de Continuidade de Negócios: o Plano de Continuidade de Negócio (PCN) esta estruturado em
duas frentes de atuação, uma voltada para formalização do plano de continuidade das áreas e outra focada
nos testes de efetividade do plano de áreas classificadas como críticas.

Processo de Comunicação
O processo de comunicação, bem como os instrumentos utilizados para implementação do gerenciamento,
tem como objetivo disseminar e consolidar a cultura de risco operacional no Conglomerado Prudencial
do BMG, contemplando as principais ações para fortalecimento do tema, responsabilidades da estrutura
e procedimentos a serem adotados no âmbito organizacional.

Para divulgação dos dados apurados e as devidas ações de mitigação, são emitidos relatórios regulares
de acordo com a Resolução nº 3.380/06, do cenário de risco, a partir do resultado do mapeamento dos
riscos das atividades, além de relatórios específicos de acompanhamento de incidentes e principais
indicadores. Este ciclo de informação permite o acompanhamento das ações tomadas e a definição de
novas análises para aferição dos resultados obtidos.

O documento que detalha a estrutura e diretrizes estabelecidas no gerenciamento dos riscos pode ser
visualizado no site (http://www.bancobmg.com.br/RI/) na seção de Governança Corporativa, Gestão de
Riscos.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Banco Cifra S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Cifra S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Cifra S.A. em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referentes ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro
de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação está sendo efetuada
de forma voluntária pelo Banco, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
nossa auditoria das demonstrações financeiras do Banco. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico
CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos do Banco.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers Carlos Augusto da Silva
Auditores Independentes Contador CRC: 1SP197007/O-2
CRC 2SP0000160/O-5

Ainda com a memória das 
explosões provocadas 
por jihadistas em julho 

de 2005, com 52 vítimas, a maior 
metrópole britânica fi cou ater-
rorizada por conta de um novo 
atentado, cujas circunstâncias 
ainda permanecem envoltas 
em mistério. Veja o que já se 
sabe até aqui sobre a ação de 
ontem (22):
 • O atentado - A Polícia 

Metropolitana de Londres 
ainda não esclareceu a 
dinâmica do atentado, mas 
a ação começou quando 
o agressor atropelou di-
versas pessoas na calçada 
da ponte de Westminster, 
situada em frente ao palá-
cio homônimo, que abriga 
a sede do Parlamento, 
com um veículo modelo 
SUV. O carro seguiu pela 
área de pedestres até se 
chocar contra uma grade 
do edifício. 

O motorista desceu do auto-
móvel armado com uma faca 
e tentou invadir o prédio do 
Congresso, mas foi contido 
por dois policiais, sendo que 
um deles acabou esfaqueado e 
morto. Segundo testemunhas, 
o outro começou a pedir ajuda, 
enquanto o agressor prosseguia 
sua corrida rumo ao Parlamen-
to. Dois agentes à paisana o 
intimaram a parar e, ignorados 
pelo agressor, dispararam con-
tra ele duas ou três vezes.
 • As vítimas - Por enquanto, 

o balanço ofi cial da Polícia 
contabiliza três inocentes 
mortos, incluindo o policial 
esfaqueado e mais duas 
pessoas atropeladas. Balea-
do, o terrorista também 
morreu. Pelo menos 20 

Atentado em Londres:
O que sabemos até agora?
No aniversário de um ano dos atentados que mataram 32 pessoas em Bruxelas, capital da Bélgica, em 
22 de março de 2016, a cidade de Londres, no Reino Unido, voltou a ser palco de um ataque terrorista

Policial aponta arma para suposto suspeito após ataque terrorista em Londres;

faca usada no atentado pode ser vista no chão.
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pessoas ficaram feridas, 
inclusive três policiais e 
três estudantes franceses.

 • O agressor - A mídia 
britânica está acusando o 
britânico Trevor Brooks, 
que se converteu ao Islã 
e trocou seu nome para 
Abu Izzadeen, como o 
homem responsável por 
realizaro ataque contra o 
Parlamento em Londres. 
Segundo o jornal “The 
Independent”, ele é fi lho 
de jamaicanos e virou imã 
islâmico aos 18 anos. Era 
conhecido da Inteligência 
britânica desde 2006 por 
ser conhecido como um 
“pregador do ódio”, mas 
desde 2015 não era ras-
treado pelas autoridades. 
Uma imagem do resgate 

do agressor mostra um 
indivíduo robusto, de pele 
morena, cabeça raspada e 
barba. Ele estava vestido 
de preto. A Polícia diz 
que apenas um homem 
participou da ação, mas 
continua buscando even-
tuais cúmplices.

 • A autoria - A Scotland Yard 
confi rmou que o atentado 
foi um ato terrorista, mas 
nenhum grupo reivindicou 
sua autoria até o momento. 
Nas redes sociais, simpa-
tizantes do grupo jihadis-
ta Estado Islâmico (EI) 
comemoraram o ataque 
e o defi niram como uma 
“vingança” pelos bombar-
deios britânicos em Mosul, 
ex-fortaleza da milícia no 
Iraque.

O Reino Unido já foi palco 
de atentados de simpatizan-
tes da Al Qaeda, em 2005, e 
de extrema-direita, em junho 
do ano passado, quando o 
ultranacionalista Tommy Mair 
assassinou a deputada Jo Cox, 
defensora da permanência do 
país na União Europeia.
 • Autoridades - A primeira-

ministra britânica, Theresa 
May, estava no Parlamento 
na hora do ataque, mas 
foi rapidamente evacuada 
do local, que suspendeu 
todas as suas atividades, 
e levada para seu gabinete 
na Downing Street. Já o 
Palácio de Buckingham, 
residência ofi cial da rainha 
Elizabeth II, teve sua segu-
rança reforçada (ANSA/
COM ANSA).

CREDIBEL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - CNPJ/MF nº 07.984.249/0001-28 - NIRE 
35.220.151.112 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores Sócios da Credibel Consultoria Financeira, a participarem da Reunião de 
Sócios, a se realizar no dia 31 de março de 2017, às 12h (doze  horas), excepcionalmente fora da sua 
sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial 
Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) alteração do endereço da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, 
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, Lageado, CEP: 18.110-901, Votorantim/SP, e 
sendo aprovado, alterar o artigo 2º. do contrato social da Sociedade; (ii) consolidação de contrato social. 
São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

CREDIBEL CORRETORA DE SEGUROS S.A. - CNPJ 03.007.764/0001-05 - NIRE: 35.300.158.709
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por meio desta, ficam 
convocados os senhores acionistas  para participar da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credibel Corretora de Seguros S.A., que será realizada em 31 de março de 2017, excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, às 13h (treze horas), para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do endereço da Companhia, para a  
Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, nº 154,  
Bloco D1, sala 4A, Bairro Lageado, Votorantim-SP, CEP 18.110-901, e sendo aprovado alterar o 
artigo 2º do Estatuto Social; e (ii) consolidação do estatuto social. São Paulo, 22 de março de 2017. 

ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S.A. - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973. 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Por meio desta, ficam 
convocados os senhores acionistas para participar da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credibel Holding Financeira S.A., que será realizada em 31 de março de 2017, excepcionalmente 
fora da sua sede social mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, na cidade de São Paulo/SP, em primeira convocação 
às 10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
- (i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Cidade de Votorantim, Estado de  
São Paulo, na Avenida 31 de março, 61, sala 02-A, Bloco “F”, Centro, CEP 18.110-005 e sendo 
aprovado, a consequente alteração do artigo 2º do contrato social; e - (ii) consolidação do estatuto 
social. São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 69.141.539/0001-67 - NIRE 35.300.135.202 - 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Por meio desta, ficam 
convocados os acionistas de Credibel Participações S.A. para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada excepcionalmente fora da sua sede social mas na mesma cidade, 
na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010,  
na cidade de São Paulo/SP, em 31 de março de 2017, às 11h (onze horas), em 1ª convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - (i) alteração de endereço da sede da sociedade, 
a qual passará a ser na Avenida 31 de março, 61, sala 05, Bloco “F”, Centro, Votorantim/SP,  
e sendo aprovado alterar o artigo 2º do estatuto social; e - (ii) consolidação do estatuto social.  
São Paulo, 22 de março de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor.
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