
As instituições e o desenvolvimento 
econômico:  a extinção do eSocial

Dentre muitas mazelas 

sociais que obstruem 

o crescimento e 

desenvolvimento econômico 

do país atualmente, o Brasil 

é conhecido pelo excesso de 

burocracia.

Dados do Relatório Doing 
Business do Banco Mun-
dial de 2018 mostram que 

o país está na 125ª posição em um 
ranking que compara o ambiente 
de negócios em 190 países no 
mundo. O Brasil está atrás tanto 
de outros do Brics, como também 
de alguns da América Latina, 
como Argentina, Peru e Chile. 
Além disso, de acordo com o Ban-
co Central, o Brasil é o país onde 
as empresas mais gastam tempo 
calculando e pagando impostos.

Na última semana, em anúncio 
feito pelo secretário da Previdên-
cia e Trabalho, Rogério Marinho, 
o governo informou que o eSocial 
será extinto em janeiro de 2020 
e substituído por uma nova pla-
taforma, atendendo a demanda 
das empresas. Criado em 2014, 
o eSocial começou a ser imple-
mentado em 2018, com o intuito 
de unifi car o envio dos dados 
sobre trabalhadores, como folha 
de pagamento, comunicações de 
acidente de trabalho, aviso prévio 
e FGTS pelas empresas.

Contudo, a ideia de reduzir a 
burocracia por meio de um canal 
único acabou por gerar excesso 
de custos para as empresas e 
um consequente aumento da 
burocracia, com a solicitação 
de cerca de 1.800 dados que, 
muitas vezes, esbarram em in-
consistências, que geram ainda 
mais custos. 

Apesar de parecer super-
fi cialmente inofensivo ou de 
custos negligenciáveis, exces-
sos burocráticos podem ser 
tão nocivos ao crescimento e 
desenvolvimento econômico 
quanto determinantes mais 
diretos, como incapacidade de 
poupança, falta ou alto preço do 
crédito e problemas de deman-
da. Um dos poucos pontos em 
que a maioria dos economistas 
concorda – e isso é muito raro – é 
que a qualidade das instituições 

político-econômicas, regras for-
mais e informais que governam 
uma sociedade têm uma relação 
direta com o desenvolvimento. 

Más instituições estão re-
lacionadas àqueles aspectos 
intangíveis que normalmente 
associamos com corrupção, 
clientelismo, falta de democracia 
e falta de confi ança no sistema 
de justiça. Isso inclui também 
o excesso de burocracia que 
estimula o aumento da corrup-
ção, do pagamento de propinas, 
além de obstruir os incentivos 
da sociedade em empreender, 
reduzindo as inovações e o valor 
gerado por elas.

Entretanto, é preciso lembrar 
que o conceito de desenvolvi-
mento está atrelado à redução 
de desigualdades e geração de 
equidade, de modo que a socie-
dade como um todo possa captar 
os benefícios gerados pelo cresci-
mento econômico. A discussão em 
torno de extinguir uma plataforma 
que gera tantos custos e a criação 
de uma nova mais efi ciente, será 
sempre bem-vinda, desde que 
essas mudanças não fl exibilizem 
direitos do trabalhador que, em 
última instância, são o ingrediente 
principal do crescimento.

Algumas alterações feitas já 
para os próximos meses incluem, 
dentre outras reduções, a sus-
pensão de obrigatoriedade de 
informar, pela empresa, dados 
relativos à saúde e segurança de 
trabalho, apesar de manter dados 
relativos à folha de pagamento e 
férias. Preocupante é o critério 
enviesado nesse chamado corte 
de excessos. Poderíamos até 
copiar todas as ações econômicas 
de um país de primeiro mundo. 

Se não desenvolvermos e me-
lhorarmos nossas instituições, 
nunca seremos um país desen-
volvido. Mas um país desenvol-
vido deve ter como principal 
critério não só valorizar, como, 
principalmente, proteger aqueles 
que estão expostos na base da 
pirâmide e são, portanto, a engre-
nagem principal desse motor: os 
trabalhadores.

 
(*) - Doutor em Desenvolvimento 

Econômico, é professor do curso de 
Economia da Universidade Positivo.

Walcir Soares Junior (*)
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 30/07/2019 - 08:45h  -  2º LEILÃO 01/08/2019 - 15:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presencial e 
Online IMÓVEIS I) APARTAMENTO nº 71 -

-

II) VAGA individual e indeterminada -

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 30/07/2019, às 08:45 
horas, e 2º Leilão dia 01/08/2019, às 15:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: CLOVIS RODRIGUES DA SILVA, 

CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

DOS VALORES 1º leilão: R$ 469.112,17 (Quatrocentos  e sessenta e nove mil e cento e doze reais e 
dezessete centavos); 2º leilão: R$ 322.282,00 (Trezentos e vinte e dois mil e duzentos e oitenta e dois reais), -

-
COMISSÃO DO LEILOEIRO: en-

-
DO LEILÃO ONLINE: 

-

-
OBSERVAÇÕES: 

-

-
-

-

. O arrematante será respon-
sável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, 
ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação 
judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arremata-
ção. 

-

-

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária a realizar-se no dia 09 de agosto de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 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 (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) a de-
sistência da realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia para fi ns de fechamento de capital social; 
(ii) a desistência do pedido de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia junto à CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários e (iii) autorizar os administradores da Companhia a tomar as medidas necessárias, caso aprovadas as 
matérias constantes dos itens (i) e (ii) anteriores. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-
-se à disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.com.br/ri) e no site 
da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes 
documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: docu-
mento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato 
social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de 
identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pes-
soa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São 
Paulo, 25 de julho de 2019. ANA KARINA BORTONI DIAS - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 13/08/2019  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 14/08/2019  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: APARTAMENTO nº 118, localizado  no 11º 
pavimento do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO START JARDIM SUL”, situado na Rua João Simões 
de Souza, nº 360, e Rua Cascado, na Vila Andrade, 29º Subdistrito – Santo Amaro

Observações.: (i) 

(ii) 
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 13/08/2019, às 11:05 horas, e 2º 

Leilão dia 14/08/2019, às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Pau-
lo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: ALESSANDRA HADDAD DE OLIVEIRA

CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
440.306,11 (Quatrocentos e quarenta mil, trezentos e seis reais e onze centavos) 2º leilão: R$ 330.813,66(Trezentos 
e trinta mil, oitocentos e treze reais e sessenta e seis centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . 
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações 
sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera exis-
tência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência 
da arrematação.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 27/08/2019  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 29/08/2019  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: Apartamento nº 1.310, localizado no 8º pavimen-
to ou 13º andar, do empreendimento denominado “VN CASA TOPÀZIO”, situado na Rua Topázio, nº 701 e Rua 
Paula Ney, no 9º Subdistrito – Vila Mariana, com a área privativa total de 33,200m²(já incluída a área de 2,200m² 
correspondente ao depósito nº 12, localizado no 4º subsolo ou 1º andar), a área comum de 40,929m², já incluído 
o direito de uso de 01 vaga de garagem, localizada na garagem coletiva do condomínio, em local indeterminado, 

 Obser-
vação: (i)

 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/08/2019, às 10:15 horas, e 2º Leilão dia 29/08/2019, às 10:15 
horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIAN-
TE: EDNA LOPES QUADROS, RG nº 7.300.385-SSP/SP, CPF nº 104.162.308-90, brasileira, divorciada, empresária, 
residente em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: , CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 390.107,85 (Trezentos e noventa mil, cento 
e sete reais e oitenta cinco centavos) 2º leilão: R$ 175.000,00(Cento e setenta e cinco mil reais), calculados na 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão 
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

Modernna Ambiental S.A. - CNPJ/MF n° 23.733.677/0001-34 - NIRE 35.300.485.131
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/06/2019

Data - Local - Hora: 10/06/2019, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 61, sala B. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme 
o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: 
Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) reeleição da atual diretoria e eleição de mais 2 (dois) cargos de diretor. Deliberações: 
Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas, a matéria constante da Ordem do Dia, (I) reeleger os atuais diretores para um novo 
mandato de 2 (dois) anos, sem reservas e/ou ressalvas, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Adilson Alves 
Martins, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.479.978-3 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 076.046.848-66, residente e domiciliado nesta capital, com endereço comercial na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º 
andar, conjunto 61, sala B, São Paulo, SP, CEP 05727-220, e, para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Marcel Gelfi, 
brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.503.637-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 506.401.948-34, residente e domiciliado nesta capital, com endereço comercial na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 
61, sala B, São Paulo, SP, CEP 05727-220. Nesta oportunidade são eleitos para os cargos de Diretores sem designação específica, para 
um mandato de 2 (dois) anos, os Srs. Leonel Hernan Emilio Bustia, argentino, solteiro, administrador de empresas, portador de cédula 
de identidade de estrangeiros (RNE) V351001-R e inscrito no CPF/MF sob o nº 229.118.248-06, residente e domiciliado nesta capital, 
com endereço comercial na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 61, sala B, São Paulo, SP, CEP 05727-220, e Marcelo 
Duarte de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 12.712.886-SSP-SP e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 022.212.388-50, residente e domiciliado nesta capital, com endereço comercial na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, 
conjunto 61, sala B, São Paulo, SP, CEP 05727-220. Os diretores ora eleitos iniciam o novo mandato à partir da presente data, assinam 
a ata, bem como o termo de posse em anexo, e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos 
crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como, que não estão condenados ou sob 
efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou que não estão condenados ou sob 
efeito de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, ainda, por crime contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a 
sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de junho 
de 2019. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Acionista: Sustentare Saneamento S.A. Adilson 
Alves Martins - Presidente; Secretário Marcel Gelfi Acionista: Sustentare Saneamento S.A. Adilson Alves Martins - Cargo: Diretor 
Presidente; Marcelo Duarte de Oliveira - Cargo: Diretor. Diretores: Adilson Alves Martins - Diretor Presidente; Marcel Gelfi - Diretor. 
Leonel Hernan Emilio Bustia - Diretor; Marcelo Duarte de Oliveira - Diretor. Jucesp nº 357.688/19-3 em 05/07/2019. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0035745-81.2013.8.26.0100 (USUC 617) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Francisco Lima 
Borges, Marcia Gonçalves Borges, Cleison Gonçalves de Castro; Orlindo Sotero Neto, Maria Lucia 
Pilotto Sotero, José Maria da Silva, Geraldo Chicon Santiago, Débora Regina da Silva, Sérgio 
Lopes de Oliveira, Nivia Rosa de Oliveira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eunice 
Benedita da Silva Correa, Vanessa da Silva Correa e Marco Aurelio da Silva Correa , ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Corradi 
Segundo, nº 32 - Jardim Santa Mônica - Pirituba - São Paulo SP, com área de 250,00 m², 
contribuinte nº 124.088.0066-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0081837-54.2012.8.26.0100 (USUC 24) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Francisco Gomes de Sousa ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Antônio da Cruz Messias, nº 72 
- Jardim Ibirapuera, 29° Subdistrito Santo Amaro - São Paulo SP, com área de 185,96 m², 
contribuinte nº 103.030.0001-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

7ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1058815-
40.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro/SP, 
Dr(a). ADRIANA BORGES DE CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VANDER ZUANELLA, 
CPF nº 051.515.368-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE ED. E ASSIST. SOCIAL Reg. Adm. Paulistana, 
alegando em síntese: ser credora do réu da quantia de R$ 13.005,66 (Out/2018), oriundos do contrato 
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente ás mensalidades vencidas 
nos meses de Janeiro a Dezembro de 2017 e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, 
ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial. Será o presente edital, 
afixado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 18 de junho de 2019. 

Imobiliária Santa Therezinha S.A. - CNPJ N° 61.530.200/0001-40 - NIRE Nº 35300013786
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no dia 11 de Junho de 2019

Data, Hora e Local - Dia 11 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social no Largo Padre Péricles, 145, 9° andar, na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo. Presença - Acionistas representando a totalidade do Capital Social e usufrutuária com direito a voto. 
Composição da Mesa - Presidente – Maria Teresa Maluf Chamma. Secretária – Maria Izabel Chamma Daura Abdo. Publicações 
- As Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31.12.2018, foram publicados 
no Diário Oficial do Estado do dia 09, às folhas 129 (86) – 15 (empresarial), e no Jornal Empresas e Negócios do dia 09, às folhas 5, 
todos do mês de maio de 2019. Está sanada a ausência da publicação dos anúncios, de que trata o artigo 133, com base no § 4º, 
do mesmo artigo, da Lei nº 6.404/76. A ausência da Convocação também está sanada a teor do § 4°, do art. 124, da Lei n° 6.404/76. 
Ordem do Dia – (1) Tomada de contas da Administração, exame, discussão, e votação das Demonstrações Financeiras e demais do-
cumentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (2) Deliberação sobre a proposta da Diretoria quanto 
à destinação do resultado. Deliberações - Foram aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas e, inclusive, da usufrutuária, 
e sem ressalvas, as seguintes deliberações: Item (1) da Ordem do Dia: Tomada de contas da Administração, exame, discussão, e 
votação das Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 
e Item (2) da Ordem do Dia: Destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, como segue: o Balanço da Sociedade 
apontou um prejuízo líquido de R$ 3.323.791,00, e o total dos prejuízos acumulados de R$ 8.352.873,00, de modo que não haverá no 
corrente exercício distribuição de dividendos aos acionistas, e será mantida a tributação pelo regime do lucro presumido. Autorização 
- Fica autorizada a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas. Encerramento - Nada mais havendo a tratar a 
Senhora Presidente suspendeu a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pela 
Presidente, Secretária e por todos os acionistas presentes. (Assinaturas) Maria Teresa Maluf Chamma – Presidente da Mesa; Maria 
Izabel Chamma Daura Abdo– Secretária da Mesa; Maria Teresa Maluf Chamma; Espólio de Maria Estefno Maluf (Inventariante: 
Therezinha Maluf Chamma); Maria Izabel Chamma Daura Abdo; Empreendimento Lo-Ma Admistração e Agricultura Ltda (The-
rezinha Maluf Chamma e Dilermando Cigagna Junior); Lina Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); MARILU SAIGH MALUF 
(pp. Dilermando Cigagna Junior); Roberta Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); Neusa Adriana Saigh Maluf (pp. Dilerman-
do Cigagna Junior); Therezinha Maluf Chamma (Usufrutuária com direito a voto). Esta certidão confere com a Ata original lavrada 
no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 03, às folhas 21/22. São Paulo, 11 de junho de 2019. Assinaturas: Maria Teresa Maluf 
Chamma - Presidenta da Mesa. Maria Izabel Chamma Daura Abdo - Secretária da Mesa. Jucesp nº 398.020/19-0 em 23/07/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Aveni-
da Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Par-
te, 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 (“Assembleia”), para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) extinção do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Compa-
nhia, o qual foi criado por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 25 de fevereiro de 2019 às 
13h00m (“AGE de 25.02.2019”), com a consequente (i) desistência voluntária dos pedidos de homologação de criação 
do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia e de eleição do Sr. Flavio Pentagna Gui-
marães para ocupar referido cargo, encaminhados ao Banco Central do Brasil em 7 de março de 2019 e ainda penden-
tes de homologação; e (ii) reforma do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para refl etir a extinção do cargo de 
Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia; 2) ratifi cação da eleição do Sr. Ricardo Annes Gui-
marães como membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado na AGE de 25.02.2019; 3) 
ratifi cação das deliberações a respeito de alterações e consolidação do Estatuto Social tomadas em assembleias gerais 
da Companhia realizadas após a AGE de 25.02.2019 e ainda pendentes de homologação pelo Banco Central do Brasil, 
a saber: (A) Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019, às 10h00m, em que foram 
deliberadas: (i) alteração da redação do artigo 27, inciso a, alínea ‘v’ do Estatuto Social da Companhia, para constar que 
a atuação do Diretor sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da Companhia será diretamente su-
bordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Executivo Ge-
ral; (ii) alteração da redação do artigo 27, inciso c, alínea ‘i’ do Estatuto Social da Companhia para expressamente cons-
tar que o Diretor sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Di-
retor Executivo Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (iii) 
alteração da redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que o Diretor 
sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros da Com-
panhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e (B) Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de 
julho de 2019, às 10h00m, em que serão deliberadas: (i) reforma parcial do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, 
para incluir a possibilidade de representação da Companhia por 1 (um) procurador ou 1 (um) diretor perante qualquer 
órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e 
obrigações, nos mandatos com cláusula ad judicia e em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou quotistas de so-
ciedades ou fundos de investimentos dos quais a Companhia participe; (ii) reforma parcial da redação do artigo 34 do 
Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar a denominação do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança, al-
terar a composição do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança e ampliar as atribuições do Comitê de Remune-
ração, Pessoas e Governança; e 4) consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as alterações acima mencionadas. 
Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de rela-
ções com investidores da Companhia (http://bancobmg.com.br/ri) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer 
seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físi-
cas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do re-
presentante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do com-
provante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procu-
rador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autentica-
das do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores.

São Paulo, 26 de julho de 2019.
ANA KARINA BORTONI DIAS 

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Entre os indicados na 
competição principal, 
está o fi lme do diretor 

francês Olivier Assayas, “Wasp 
Network”, com o ator brasileiro 
Wagner Moura, e o “Ad Astra”, 
ficção científica de James 
Gray protagonizado por Brad 
Pitt e Liv Tyler. Ambos foram 
produzidos pela RT Features, 
do produtor brasileiro Rodrigo 
Teixeira.

Já para a mostra competitiva 
Venice Classics, com documentá-
rios sobre cinema e seus realiza-
dores, o fi lme “Babenco - Alguém 

Filme com Wagner Moura é 
selecionado para Veneza

A organização do Festival de Cinema de Veneza divulgou ontem (25) a lista de fi lmes que vão disputar 
a 76ª edição de um dos principais eventos cinematográfi cos do mundo

tem que ouvir o coração e dizer: 
Parou”, com produção e direção 
da atriz brasileira Bárbara Paz, foi 
indicado. A esposa do cineasta 
mostra os últimos momentos de 

Babenco, que faleceu em 2016. 
Entre outros selecionados estão 
J’accuse, longa que aborda o 
caso Dreyfus dirigido por Roman 
Polanski, The Truth, de Hirokazu 
Kore-eda, Ema, de Pablo Larraín, 
e The Laundromat, de Steven 
Soderbergh.

A abertura do Festival de 

Veneza, que acontece de 28 de 
agosto a 7 de setembro, será 
feita pelo fi lme “La vérité”, 
do cineasta japonês Hirokazu 
Kore-eda. Já o fechamento 
fi cará por conta do suspense 
“The Burnt Orange Heresy”, 
do diretor italiano Giuseppe 
Capotondi (ANSA).
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Wagner Moura e Penélope Cruz em ‘Wasp Network’,

fi lme de Olivier Assayas.
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