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“A guerra é um lugar 
onde jovens que não 
se conhecem e não 
se odeiam se matam 
entre si, por decisão 
de velhos que se 
conhecem, se odeiam 
mas não se matam”.
Erich Hartmann (1922/1993)
Aviador alemão
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O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) di-
vulgou ontem (16) 

que cerca de 4,9 mil pessoas 
condenadas a prisão em 
segunda instância podem 
ser benefi ciadas caso o STF 
decida pelo cumprimento de 
pena somente após o trânsito 
em julgado, quando não há 
mais possibilidade de recur-
sos a tribunais superiores. O 
dado foi extraído do Banco 
Nacional de Monitoramento 
de Prisões, segundo o qual 
constam hoje no país 4.895 
mandados de prisão expe-
didos pelo segundo grau das 
justiças federal e estaduais.

O número não inclui, por 
exemplo, penas alternativas à 

Decisão do STF sobre
2ª instância pode afetar
4,9 mil presos, diz CNJ

prisão, como multas ou serviços 
comunitários. De todo modo, a 
cifra é bem menor do que os 190 
mil presos que vinham sendo 
considerados como potenciais 
benefi ciários de uma decisão do 
Supremo em favor do trânsito 
em julgado, ressaltou o CNJ. 
O número mais alto se refere 
a todos os presos provisórios 
do país, o que inclui também 
aqueles submetidos a prisões 
preventivas, mas que ainda 
não possuem condenações em 
segundo grau, frisou o órgão.

Em dezembro, quando o 
ministro Marco Aurélio Mello 
determinou, via liminar, a 
soltura de todos os presos 
com base em condenações na 
segunda instância, esse núme-

ro total de presos provisórios 
era de 169 mil. Na ocasião, a 
PGR indicou todos esses 169 
mil presos provisórios como 
potenciais beneficiários da 
liminar. O número foi depois 
replicado pelo presidente do 
Supremo, ministro Dias Toffoli, 
no despacho em que derrubou 
a decisão de Marco Aurélio.

Toffoli marcou para a sessão 
de hoje (17) o julgamento de 
três ações declaratórias de 
constitucionalidade (ADC´s), 
que tratam do assunto, jul-
gamento com pouco tempo 
de antecedência alegando 
questões de segurança, uma 
vez que o tema atrai grande 
atenção por ter o potencial de 
afetar a situação de condena-

A questão gira em torno de saber até onde vigora a presunção de inocência

prevista na Constituição.

dos na Lava Jato, incluindo o 
ex-presidente Lula. 

A questão gira em torno 
de saber até onde vigora a 
presunção de inocência pre-
vista na Constituição, se até 

a condenação em segunda 
instância ou se até o chamado 
trânsito em julgado, quando 
não cabem mais recursos se-
quer nos tribunais superiores. 
O assunto é polêmico dentro 

do próprio Supremo, onde já 
foi levado ao menos quatro 
vezes a plenário desde 2016 
sem que, entretanto, houvesse 
um posicionamento defi nitivo 
(ABr). 

Canudos plásticos 
Foi publicado ontem (16), no 

Diário Ofi cial do Estado, o decreto 
que regulamenta a lei que proíbe 
o fornecimento de canudos con-
feccionados em material plástico 
no Estado de São Paulo. A lei 
veda a distribuição de canudos 
de plásticos em estabelecimentos 
comerciais como hotéis, bares, 
restaurantes, padarias, clubes, 
entre outros além de orientar para 
a utilização desse objeto confeccio-
nado em papel reciclado, material 
comestível ou biodegradável.

O mercado de trabalho brasi-
leiro registrou 90,1 milhões de 
pessoas ocupadas com idade 
igual ou superior a 14 anos. 
Segundo o IBGE, é uma recu-
peração da queda anotada há 
três anos. Entre 2012 e 2015, 
o crescimento médio anual 
foi de 1,2%. A trajetória foi 
interrompida em 2016, quando 
houve queda de 1,0%. Em 2017, 
se manteve estável para, em 
2018, subir um pouco: 1,5%. 
Entre 2012 e 2018, a alta fi cou 
em 4,6%.

Embora as mulheres re-
presentem mais da metade 
da população em idade para 
trabalhar (52,3%), cabem aos 
homens a maior parcela de tra-
balhadores: 56,7%. Em 2018, o 
Sudeste anotou a maior parti-
cipação feminina na ocupação 
atingindo 44,6%. Entretanto, 
se for observado o período de 
seis anos, em relação a 2012, o 
Nordeste teve o maior avanço 
no percentual de mulheres 
ocupadas, passando de 39,8% 
em 2012, para 42,1% em 2018.

Em 2018, o rendimento 
médio mensal real de todos os 
trabalhos fi cou em R$ 2.234,00. 
Enquanto os homens alcança-
vam R$ 2.460,00, as mulheres 
não passavam de R$ 1.938,00. 
Isso indica que a proporção 
do rendimento das mulheres 
em relação ao dos homens 

Quanto aos rendimentos, 

enquanto os homens 

alcançavam

R$ 2.460,00, as mulheres não 

passavam de R$ 1.938,00.

O presidente Jair Bolsonaro cri-
ticou ontem (16) as especulações 
em torno da situação do Partido 
Social Liberal (PSL) e de sua saída 
ou permanência da sigla. “Eu não 
tenho falado sobre esse assunto, 
não justifi ca [dizerem] que eu 
estou tumultuando a relação com 
o partido, que estou dividindo. 
Eu estou calado e vou continuar 
calado sobre esse assunto”, dis-
se, sobre informações que estão 
sendo noticiadas na imprensa.

De acordo com Bolsonaro, o 
que interessa no momento é a 
transparência sobre as contas 
da sigla. “O partido está com a 
oportunidade de se unir na trans-
parência, não tem o lado A ou 
lado B”, disse ao deixar o Palácio 
da Alvorada, na manhã de ontem 
(16).  “Então, vamos mostrar as 
contas e não fi car, como vemos 
notícias por aí, de expulsa de lá, 
tira da comissão, vai retaliar... O 
partido tem que fazer a coisa que 
tem que ser feita, normal, não 
tem que esconder nada. Eu não 
quero tomar partido de ninguém, 
agora transparência faz parte, o 
dinheiro é público, R$ 8 milhões 
por mês.”

Após ter eleito a segunda 
maior bancada de deputados 
federais, em 2018, e obter o 
maior número de votos entre 
todos os eleitores do país, o PSL 
passou a ter direito à maior fatia 
de recursos do Fundo Eleitoral, 

Presidente disse que 

“transparência” é o que 

interessa no momento.

A nova hóspede do Santuário 
de Elefantes Brasil já está a ca-
minho de Mato Grosso. Ramba, 
ou Rambita, como é carinhosa-
mente chamada, desembarcou 
ontem (16) no Aeroporto In-
ternacional de Viracopos, em 
Campinas, vinda do Chile e já 
foi para o Santuário, que fi ca 
na Chapada dos Guimarães, 
em Mato Grosso. Ela é a última 
elefanta de circo do Chile e foi 
resgatada pela ONG Elefantes 
Brasil depois de sofrer anos de 
maus-tratos.

A elefanta deve chegar à 
Chapada amanhã (18), por 
conta das paradas. São aproxi-
madamente 1,5 mil km de Vira-
copos até o santuário. Algumas 
fazendas foram contatadas em 
pontos estratégicos do per-
curso, para eventual abertura 

da caixa onde a elefanta está. 
Médicos veterinários e policiais 
rodoviários federais acompa-
nham o percurso.

Ramba tem 53 anos, pesa qua-
se 4 toneladas. Foi comprada na 
Ásia e levada para a Argentina, 
onde trabalhou em diversos 
circos até que em 1995 chegou 
ao Chile para apresentações 
no Los Tachuelas, o circo mais 
famoso do país. Foi somente 
em 1997 que Ramba foi con-
fi scada pelo Serviço Agrícola 
e Pecuário do Chile e proibida 
de fazer apresentações apesar 
de o circo continuar como seu 
depositário. Ramba tem inúme-
ras cicatrizes devido ao uso de 
correntes e sofre de problemas 
renais crônicos, devido à falta 
de água potável – herança da 
época de circo (ABr).

É a última elefanta de circo do Chile e foi resgatada pela

ONG Elefantes Brasil depois de sofrer anos de maus-tratos.

A Operação Verde Brasil 
aplicou R$ 94,6 milhões em 
multas a serrarias, madeireiras 
ilegais, agricultores e pessoas 
envolvidas com queimadas ou 
desmatamento na Amazônia. 
De acordo com o ministério da 
Defesa, a operação contribuiu 
para a diminuição de queima-
das no mês de setembro, que 
fi cou abaixo da média histórica.

Iniciada em 24 de agosto, a 
ação é uma parceria dos Co-
mandos Militares do Norte, do 
Oeste e da Amazônia voltada ao 

combate de crimes ambientais 
na região amazônica. Balanço 
do governo aponta que a Verde 
Brasil conteve 1.800 focos de 
incêndio, apreendeu 18,4 mil 
metros cúbicos de madeira 
extraída ilegalmente, confi scou 
mais de 200 veículos e efetuou 
120 prisões.

Prevista na Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) ambiental, a 
operação deve continuar até 24 
de outubro deste ano, de acordo 
com o decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (ABr).

Operação Verde Brasil combate crimes ambientais desde o dia 

24 de agosto.

Tema será julgado na sessão do Supremo de hoje (17).

Os ministros Luís Roberto 
Barroso e Luiz Fux, do STF, 
pararam ontem (16), antes 
da sessão plenária, para falar 
com jornalistas em defesa do 
cumprimento de pena após 
condenação em segunda ins-
tância da Justiça. Para Barroso, 
uma mudança de entendimento 
para permitir a prisão somente 
após o fi m de todos os recursos 
em instâncias superiores bene-
fi ciaria somente os criminosos 
de colarinho branco, sem surtir 
efeitos para os demais presos.

“Os que são criminosos 
violentos, em muitos casos 
se justifi cará a manutenção 
da prisão preventiva. Por-
tanto, no fundo, no fundo, 
o que você vai favorecer são 
os criminosos de colarinho 
branco e os corruptos”, disse 
ele. Já para Fux, representaria 

Wilson Dias/ABr
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De véspera, ministros do STF 
defendem prisão em segunda instância

Canadá, França, Alemanha, 
Portugal, Espanha e demais 
países do mundo”, disse Fux.

“O direito hoje, dependendo 
das soluções que se adota, ele 
gera comportamentos na po-
pulação. Se o direito é muito 
fl exível, as pessoas tendem a 
não cumpri-lo. Se o direito é 
um pouco mais rígido as pes-
soas alimentam que o Estado 
está disposto a punir e pensam 
duas vezes antes de delinquir”, 
acrescentou.

Barroso, por sua vez, lembrou 
que até 2009 o entendimento 
do Supremo foi sempre no 
sentido de permitir a execução 
de pena após a condenação 
em segunda instância, e que 
isso mudou entre 2009 e 2016 
somente quando “o direito pe-
nal chegou ao andar de cima”, 
avaliou (ABr).

“realmente um retrocesso se 
essa jurisprudência for mo-
dificada”. Ele acrescentou 
que o cumprimento de pena 
após o segundo grau “segue 

os padrões internacionais”.
“Estamos adotando um pre-

cedente e temos de seguir essa 
regra. E estamos seguindo 
países como Estados Unidos, 

Santuário de Elefantes 
se prepara para 

receber nova hóspede

Operação aplicou quase 
R$ 100 milhões em 
multas na Amazônia

Pesquisa indica alta de 4,6% do 
mercado de trabalho no Brasil

“Não tem lado A ou lado B”, diz 
Bolsonaro sobre situação do PSL

chegou a 78,8%. A pesquisa 
indica ainda que, em 2018, a 
população branca somou 45,2% 
da população ocupada. A parda 
era de 43,5%, mas a preta era 
bem menor (10,1%). 

Na comparação com 2012, 
a branca diminuiu 3,7 pontos 
percentuais, ao contrário da 
preta que cresceu 2,0 pontos 
percentuais, e da parda com 
alta de 1,3 ponto percentual. 
Com rendimento médio men-
sal real de todos os trabalhos 
de R$ 2.897,00, em 2018, as 
pessoas brancas apresentaram 
rendimentos 29,7% superiores 
à média nacional: R$ 2.234,00.

“A mesma coisa em relação 
à cor. A gente percebe que a 
população branca tem rendi-
mentos superiores na ordem 
de dois mil e poucos reais, 
enquanto a população preta 
e parda está na ordem de R$ 
1,6 mil. Então essa população 
preta e parda percebe, ainda, 
salários inferiores ao da popu-
lação branca”, afi rmou (ABr).

estimada em cerca de R$ 400 
milhões para o próximo pleito, 
no ano que vem, que vai eleger 
prefeitos e vereadores.

O presidente Bolsonaro tam-
bém falou sobre a expectativa 
para a viagem de 11 dias que fará 
ao Japão, China e países árabes 
na próxima semana. A comitiva 
decola no sábado (19) e cerca 
de dez ministros devem estar 
com o presidente em momentos 
diferentes da viagem. “A expec-
tativa é a melhor possível, vários 
contatos foram feitos, muitos 
acordos serão assinados. Há inte-
resse da parte deles, não é nosso 
apenas. O Brasil está aberto para 
o mundo, não temos mais o viés 
ideológico para fazer negócios, 
e a gente espera que seja uma 
viagem proveitosa”, disse (ABr).
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Alimentos
para o mundo

Com tecnologia 

moderna, a 

agropecuária brasileira 

alimenta hoje mais de 

1,5 bilhão de pessoas 

em todo o mundo, o que 

equivale a um Brasil e 

uma China juntos. 

Em pouco mais de 10 
anos, a população mun-
dial chegará a 8,5 bi-

lhões de pessoas. O processo 
de urbanização se acelerará. A 
melhoria de renda, associada 
ao aumento da longevidade e 
mudanças nos padrões de con-
sumo, produzirá crescimento 
na demanda por alimentos 
(35%), energia (40%) e água 
(50%). Nem todos os países 
conseguirão enfrentar os 
desafi os sociais, ambientais 
e geopolíticos impostos por 
essas mudanças. 

Disputas localizadas e mi-
grações crônicas e em massa 
ocorrerão em busca de segu-
rança alimentar. Ainda hoje, o 
fl agelo da fome atinge mais de 
1 bilhão de pessoas em todo o 
mundo. Mais do que produzir 
em quantidade e com qualida-
de, o grande desafi o está na 
distribuição e na redução do 
desperdício, que pode chegar 
a 20% na produção de grãos e 
a estratosféricos 50% na pro-
dução de frutas e hortaliças.

Apenas alguns países, nas úl-
timas décadas, desenvolveram 
tecnologia de produção agro-
pecuária e estão preparados 
para enfrentar tais desafi os. 
Eles podem alimentar sua po-
pulação e a de outros países. É 
o caso do Brasil, exemplo único 
no cinturão tropical do globo.

Em pouco menos de cinco 
décadas, o país deixou de ser 
um importador líquido para 
se tornar um dos maiores pro-
dutores de alimentos, fi bras e 
bioenergia do mundo. 

A agropecuária brasileira 
produz excedentes e exporta 
para mais de 180 países. O 
agronegócio responde por 
quase 25% do PIB nacional, 
emprega um terço da popula-
ção ativa e é responsável por 
quase metade de tudo que é 
exportado. E faz isso de forma 
sustentável. O Brasil protege, 
preserva e conserva 66,3% 
de sua vegetação e fl orestas 
nativas. Mais de um quarto 
do território brasileiro está 
dedicado à preservação da 
vegetação nativa dentro das 
propriedades rurais. 

Na semana em que celebra-
mos o Dia Mundial da Alimen-
tação é importante reafi rmar, 
com base em dados robustos, 
que o Brasil produz alimentos 
e preserva o meio ambiente 
como poucos países ao redor 
do globo. 

O país só chegou a esta 
situação porque investiu de 
forma consistente e contínua 
em ciência, tecnologia e inova-
ção agropecuária nas últimas 

décadas. Graças à tecnologia, 
incorporou à matriz produtiva 
brasileira 45% dos 200 milhões 
de hectares de cerrados, área 
inóspita e desacreditada até 
a década de 70. Em 2019, os 
cerrados produziram mais de 
50% dos grãos e da cana-de-
-açúcar do Brasil.

Com tecnologia, a tropica-
lização do gado europeu e in-
diano tornou o país um grande 
produtor de leite e o maior 
exportador de carne bovina. 
Com tecnologia, soja, pasta-
gens e, mais recentemente, 
o trigo foram tropicalizados e 
colocaram o país na posição de  
um dos maiores produtores de 
commodities do mundo.

A Embrapa e seus parceiros 
do setor público e privado tive-
ram responsabilidade decisiva 
nesse processo. Tecnologias 
foram e são geradas, transferi-
das e adotadas pelo setor pro-
dutivo. Em 2018, quase 50% 
da área agrícola e pecuária do 
país adotava pelo menos uma 
tecnologia da Embrapa e seus 
parceiros. Não é pouco. Esses 
números demonstram, de for-
ma inequívoca, a conexão da 
pesquisa com o mundo rural.

A pesquisa pública contri-
bui para que o agro seja uma 
potência, um dos setores mais 
competitivos da economia, 
colocando alimentos baratos 
na mesa do brasileiro. É estra-
tégica para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil. Nos 
bancos genéticos da Embrapa, 
por exemplo, estão armaze-
nados o futuro da segurança 
alimentar das novas gerações 
de brasileiros. 

É lá que estão conservados 
genes ou microrganismos 
para enfrentar as mais de 400 
pragas e doenças que batem 
à porta do país, querendo en-
trar pelos portos, aeroportos 
e fronteira seca. Manter esse 
banco genético e a expertise 
em utilizá-lo sob controle do 
Estado brasileiro é questão de 
Segurança Nacional.

A demanda por alimentos 
crescerá nas próximas déca-
das. Acordos comerciais, como 
o que está em negociação entre 
o Mercosul e a União Europeia, 
e que contou com grande 
protagonismo da ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, 
possibilitarão que os alimentos 
produzidos no Brasil contribu-
am para a segurança alimentar 
de um número crescente de 
pessoas em todo o mundo. 

A pesquisa agropecuária 
continuará a ter um papel 
central para liderança e com-
petividade do país na produção 
de alimentos. Seguir investin-
do em pesquisa e desenvolvi-
mento agropecuário garantirá, 
não somente ao Brasil, mas 
também a vários outros povos 
ao redor do globo, a manuten-
ção da segurança alimentar e 
da paz.

(*) - É presidente da Empresa 
Brasileira de Pesquisa

Agropecuária – Embrapa.

Celso L. Moretti (*)
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News@TI
Troca de celular usado

@Com intuito de impulsionar o mercado de smartphones, 
a Lojas Americanas – gigante do varejo – promove o ser-

viço de troca de celulares usados. No programa de trade-in 
da companhia, o cliente tem seu aparelho avaliado e recebe, 
de forma simples e imediata, crédito - que pode chegar até 
R$ 2.500 - para a compra de um novo modelo na loja física 
ou no site Americanas.com. Em fase de expansão, o serviço 
está disponível em mais de 100 lojas da rede. O processo 
de avaliação do aparelho usado é feito por promotores da 
+AQUI - plataforma de serviços da Lojas Americanas - e leva 
em consideração as condições de uso, eventuais danos e si-
tuação geral do dispositivo, além das características básicas, 
como modelo e ano de fabricação.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Como será o futuro de 
vendas e marketing

com a inteligência artifi cial
Em 1996, o computador da IBM, Deep Blue, surpreendeu o mundo ao derrotar o campeão de xadrez Garry 
Kasparov, campo que, até então, era domínio do ser humano

Cristian Townsend (*)

Apesar de o fato ser bastante impres-
sionante, era fácil alegar que Deep 
Blue não passava de uma máquina 

que obedecia a comandos, que não possuía 
uma inteligência autônoma. Ou seja, não 
conseguia pensar por si só.

 
Mas a história foi reescrita em março de 

2016, quando um sistema de inteligência 
artifi cial chamado AlphaGo derrotou o 
campeão mundial sul-coreano Lee Sedol. 
De primeira, pareceu um feito tão impor-
tante quanto o de xadrez, exceto por alguns 
detalhes surpreendentes, como o total de 
jogadas possíveis no Go, maior que a quan-
tidade de átomos presentes no universo.

 
Essa explosão de combinações tornou o 

Go bem mais avançado do que o xadrez, 
mas a façanha não termina por aí: o AlphaGo 
foi capaz de aprender a próxima jogada, 
conseguindo derrotar seus oponentes de 
forma muito mais rápida, utilizando menos 
jogadas.

 
Diante desse cenário “assustador”, é 

passivo que nos perguntemos: Como essa 
tal de inteligência artifi cial pode impactar 
o mundo em que trabalho? Vou perder 
meu emprego em quanto tempo? Prova-
velmente, essas são questões que muita 
gente está se fazendo. No entanto, o mais 
curioso é que um dos profi ssionais que 
menos se preocupa é o vendedor, e por 
algumas razões:

 
O profi ssional de vendas ainda acredita 

bastante no poder do relacionamento. Por 
obter habilidades mais humanas e menos 
técnicas, ele não possui uma familiaridade 
tão grande com o universo tecnológico, 
deixando essas questões mais para o time 
de marketing e suas ferramentas digitais.

 
Em contrapartida, no universo de vendas 

B2B essa realidade vem mudando. Pesqui-
sas já mostram que em modelos de vendas 
complexas o cliente já percorreu mais da 
metade de sua jornada, conhecendo a 
empresa, os produtos, seus clientes, a repu-

tação da empresa, a opinião dos colabora-
dores, etc. Então, pouco adianta a famosa 
lábia do vendedor, caso a empresa não faça 
seu dever de casa no âmbito digital.

 
E é justamente no âmbito digital que 

os consumidores e compradores deixam 
suas “digitais”, preenchendo formulários, 
baixando materiais, visitando sites (sejam 
os seus ou do seu concorrente). Toda essa 
informação existe, e está armazenada em 
algum lugar. E hoje, mais do que nunca, é 
necessário saber onde está e como utilizar.

 
As aplicações de inteligência artifi cial 

para o universo de marketing e vendas 
possuem dois principais objetivos:

 
Decisão

Soluções que ajudem executivos e/ou 
times a tomarem melhores decisões, como 
soluções que façam análise dos dados. 
Segundo a Forrester, mais de 80% dos 
dados das empresas não são utilizados 
para analytics. Isso signifi ca que existe um 
oceano vasto de dados que não são utiliza-
dos para uma melhor tomada de decisão.

 
Perguntas que hoje fazemos de forma 

intuitiva poderão ser respondidas de 
forma fácil:
 • Quais as melhores regiões para vender 

meus produtos/serviços?

Creative Bizz

 • Quais as melhores oportunidades no 
meu pipeline?

 • Preciso realmente de tantos vende-
dores para as contas que queremos 
atender?

 
Autonomia

Sistemas que possuem capacidade de 
desenvolver autonomia com o objetivo de 
emular o ser humano. Aplicações como 
chatbot estão crescendo bastante, tornan-
do uma poderosa ferramenta de vendas. 
Mais de 67% dos consumidores mundiais 
utilizam chatbot para suporte ao cliente e 
cerca de 85% de todas as interações com 
o cliente serão feitas sem humanos, até 
2020. Hoje, é possível encontrar sistemas 
como Articoolo, que cria artigos de 500 
palavras em menos de dois minutos, utili-
zando a inteligência artifi cial e prometendo 
uma verdadeira revolução no universo do 
marketing de conteúdo.

 
De fato, a IA já está em diversos aplicati-

vos e serviços que utilizamos, e a tendência 
é que essa presença ganhe ainda mais força 
em um futuro próximo. Um planejamento 
efi ciente serve não só para manter a posição 
da empresa no mercado, mas para ganhar 
competitividade e credibilidade.

(*) É fundador e CEO da Osorno Analytics, startup 
de Account-Based Marketing, Big Data e Inteligência 

Artifi cial, com foco em Marketing e Vendas.

Sistemas como o engine que faz a Amazon 
existir ou o Internet Banking do seu banco 
estão no centro da economia digital. Isso 
é a era do application capital: agora, toda 
empresa é uma empresa de software com 
um patrimônio digital no centro dos seus 
negócios.

O portfólio de aplicativos de uma empresa 
pode valer bilhões de dólares. Os apps se 
encontram onde quer que algum trabalho 
seja realizado. Isso inclui apps para equipa-
mentos para conferências, chão de fábrica, 
termostatos, carros, aquários e quase tudo 
mais.

Ainda assim, a maioria das empresas tem 
apenas uma noção aproximada de quantos 
aplicativos elas possuem, onde eles estão 
sendo processados e a que riscos estão 
expostos. Empresas de todo o mundo estão 
renovando continuamente seu capital de 
aplicativos – sem criar, também, uma es-
tratégia para proteger esse tesouro digital.

O desafi o da complexidade piora essa 
situação. Em nossa mais recente pesquisa, 
90 por cento dos clientes relataram estar 
usando ambientes multinuvem, com uma 
média de 2,5 nuvens por organização. 
Mais de 50 por cento dos entrevistados 
disseram tomar decisões que alteram, em 
milissegundos, o local onde é hospedado 
cada aplicativo.

Na maioria das empresas, na melhor 
das hipóteses, o application capital é mal 
supervisionado. Na pior, está sob ameaça 
de ataques digitais.

Com aplicativos espalhados por toda par-
te, as ameaças podem vir de quase qualquer 
lugar e os efeitos de uma violação podem ser 
devastadores para a organização.

Alguns anos atrás, o CEO da Target re-

nunciou após hackers roubarem milhões 
de registros de clientes da empresa — os 
atacantes haviam obtido acesso aos sistemas 
da Target por meio de dispositivos IoT de 
climatização de lojas. No ano passado, um 
cassino sediado em Londres perdeu seu 
banco de dados de grandes apostadores 
após hackers acessarem sua rede através do 
termômetro digital de um aquário situado 
no saguão.

Dois pontos de invasão aparentemente inó-
cuos demonstram o sério perigo que correm 
as aplicações. O quadro fi ca mais complexo 
diante do fato de que, ao longo da minha jor-
nada, não encontrei uma grande organização 
que possa relatar, com precisão, o número 
de aplicativos existentes em seu portfólio.

Diante desse fato, vale a pena comparar a 
gestão das aplicações com a gestão do capital 
humano e físico (instalações). Nas últimas 
décadas, as empresas têm se saído muito bem 
no controle desses importantes recursos.

É hora das organizações começarem a 
investir essa mesma energia e os mesmos 
recursos em seu application capital. Mas 
há desafi os nessa tarefa. Como aplicar o 
mesmo rigor e a mesma disciplina à natureza 
efêmera dos itens digitais?

Eis aqui seis etapas para proteger o seu 
application capital:

1. Construir um estoque de aplicativos 
que inclua a função e origem de cada app 
e dos dados que ele consome. Esse estoque 
controla, também, quem tem acesso, quem 
desenvolve e quem dá manutenção ao app.

2. Avaliar o risco cibernético de cada apli-
cativo. É fundamental mensurar o custo ou 
impacto sobre os negócios de uma violação 
do aplicativo.

3. Defi nir categorias de aplicativos e atri-
buir as exigências mínimas de qualidade de 
serviço para cada um deles.

4. Identifi car as soluções necessárias para 
suportar os aplicativos. Isso pode incluir 
fi rewalls para aplicativos na web (WAF), 
soluções anti-DDoS e anti-bot.

5. Defi nir parâmetros para implementação 
e gerenciamento de aplicativos, incluindo 
níveis de serviços de nuvem pública.

6. Esclarecer os papéis e as responsabi-
lidades de terceiros envolvidos na imple-
mentação, segurança e acesso de usuários 
aos aplicativos da sua empresa.

A combinação desses passos ajuda a asse-
gurar que todos (dentro e fora da empresa 
usuária) estejam fazendo a coisa certa para 
proteger todos os aplicativos da organização.

Há uma diferença fundamental entre os 
ativos físicos e os ativos digitais de uma 
empresa: o enorme volume de ameaças fo-
cadas em vulnerabilidades digitais. Coração 
dos negócios, os apps vão além da empresa, 
atuando como canais de transações com 
clientes e parceiros. Administrar o appli-
cation capital determina, hoje, quem estará 
aqui amanhã.

(Fonte: Kara Sprague é vice-presidente sênior e gerente 
geral de serviços de aplicativos da F5 Networks).

São 10 da noite.
Você sabe onde estão os seus aplicativos?
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T : 3043-4171
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confi ança, ou ligue para
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tarazzo, 694), acontece a 6ª Edição do Roadsec São Paulo, o maior 
festival hacker da América Latina, com 24 horas de programação, com 
atividades interativas onde o público poderá vivenciar a tecnologia de 
ponta, palestras com especialistas internacionais e nacionais e show 
especial da banda paulistana de rock, CPM 22. O público, formado por 
estudantes, profi ssionais e comunidades, poderão participar da feira 
de recrutamento com oportunidades em tecnologia e segurança da 
informação nas maiores empresas, além de acompanhar ao vivo a fi nal 
nacional do HFBR19 São Paulo, o campeonato de invasão de sistemas no 
estilo CTF (capture a bandeira, em inglês). Mais informações: (https://
roadsec.com.br/saopaulo2019) 

E - Ciência dos Materiais
O Programa de Pós em Ciência dos Materiais, oferecido pela UFSCar em 
Sorocaba, recebe inscrições para o processo seletivo até amanhã (18). 
São oferecidas até 15 vagas para o curso de mestrado e até 10 para o 
doutorado em Ciência dos Materiais, com ingresso em março.
O programa possui duas áreas de concentração, com um total de seis 
linhas de pesquisa relacionadas. As inscrições devem ser enviadas prefe-
rencialmente via Sedex para: PPGCM-So – Programa de Pós-Graduação 
em Ciência dos Materiais, rod. João Leme dos Santos, km 110, Itinga, 
Sorocaba, SP, CEP 18052-780. 
Mais informações: (https://bit.ly/2LQBgcC).

F - Mercado de Vinhos
No próximo dia 31, das 9h às 13h, a Fundação Getulio Vargas realiza um 
seminário sobre a economia e o mercado do vinho. O objetivo é discorrer 
sobre a formação profi ssional, estratégias para aumentar o consumo 
da bebida, tendências, perfi l do consumidor brasileiro, infl uências do 
acordo Mercosul e União Europeia. Participam nomes do mercado 
como: Paulo Lemos, da FGV ; Marcio Marson, CEO da MMarson Wine 
Consulting; Juan Rojas, da Embaixada da Espanha;  Luciana Salton e 
Marcelo Luchese, Vinícola Salton; Carlos Cabral, consultor de vinhos do 
Grupo Pão de Açúcar; Adilson Carvalho Jr., da Importadora Casa Flora 
e Ari Gorenstein, CEO da empresa de e-commerce Evino, entre outros.  

G - Contabilidade e Tecnologia
Entre os próximos dias 22 e 23, no Transamerica Expo Center, acontece  
maior conferência de Contabilidade e Tecnologia da América Latina: A 

A - Dívida Protestada
A partir do dia 1º de novembro quem tiver dívida municipal protestada, in-
clusive multa de trânsito, poderá quitar seus débitos e fazer o cancelamento 
do protesto sem sair de casa. Uma parceria entre a Prefeitura e os Cartórios 
de Protesto do Município permitirá a emissão de boleto ou a transferência 
bancária para pagamento dos títulos. Uma plataforma online foi desenvolvida 
pelos Cartórios exclusivamente para esse fi m. Agora interligada ao sistema 
da PMSP, a chamada Central de Protesto (www.protestosp.com.br) irá 
conter o valor das dívidas protestadas com os devidos encargos. 

B - Talentos Universitários
O Instituto Claro lança a 8ª edição do Campus Mobile, concurso de 
inovação e empreendedorismo que incentiva a formação de talentos 
universitários, e recém-formados, para atuar no segmento de conteúdo 
e serviços mobile. Estão aptos a participar universitários que estejam 
matriculados em um curso de graduação de uma instituição de ensino 
superior ou recém-formados. É dividido em cinco etapas: Inscrição das 
ideias e soluções; Seleção e Divulgação das Ideias e Soluções; Desen-
volvimento dos Projetos; Finalização de protótipos; e uma Viagem de 
Imersão no Vale do Silício, para concluírem seus projetos. Ao todo, após 
as inscrições serão selecionados cerca de 90 projetos. As inscrições 
podem ser individuais ou em equipe com até três membros pelo site: 
(www.institutoclaro.org.br/campus-mobile/). 

C - Krav Maga 
A Federação Sul Americana de Krav Maga promove neste domingo (20), 
das 8h30 às 16h, no Colégio Global Globinho (Rua Apinajés, 1231), um 
treinamento específi co sobre as técnicas da defesa pessoal israelense – o 
Krav Maga – usadas nos casos em que o agressor tem um bastão, um porrete, 
um taco de beisebol, etc.  Durante um dia inteiro de treinamentos técni-
cos e práticos, as pessoas vão vivenciar as soluções desenvolvidas contra 
ataques de bastão vindos de toda e qualquer direção, estando a vítima de 
mãos vazias, sentada, deitada ou em pé. Objetiva mostrar ao praticante 
que ele pode se defender e voltar bem para a sua casa em qualquer uma 
dessas situações, a partir do treinamento adequado com profi ssionais 
habilitados. Informações e inscrições (infosp@kravmaga.com.br).

D - Festival Hacker 
No dia 23 de novembro, a partir das 9h, no Audio (Av. Francisco Ma-

Conta Azul, conferência que discutirá tendências de tecnologia, inovação 
e o papel dos contadores no fomento do mercado de MPEs no Brasil. 
Entre os presentes, npmes como o ex-presidente FHC, o historiador 
Leandro Karnal, o CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, o infl uen-
ciador digital Thiago Nigro, entre outros grandes nomes do mercado 
contábil brasileiro. Como palestrante internacional, Geni Whitehouse, 
considerada uma das principais infl uenciadoras do mercado contábil 
nos EUA e uma das 25 líderes do Pensamento em Contabilidade. Mais 
informações acesse:  (www.contaazul.com).

H - Cruzeiros de Luxo
A Viking, representada no Brasil pela Pier 1 Cruise Experts, referência 
nacional em viagens de cruzeiros de luxo, anuncia parceria com a Focus 
Features, a Universal Pictures e a Carnival Films para o lançamento do 
fi lme Downton Abbey, baseado na série vencedora do Emmy. A empresa 
lançou, em comemoração a estreia, uma extensão pré/pós cruzeiro de 
cinco dias chamada Great Homes, Gardens & Gin. Este adicional, dis-
ponível no itinerário fl uvial Rhine Getaway e nos cruzeiros marítimos 
British Isles Explorer a partir de 2021, irá oferecer aos hóspedes uma 
visão exclusiva de várias propriedades rurais que serviram como cenário 
da aclamada produção do fi lme Downton Abbey. Saiba mais em: (www.
pier1.com.br).

I - Mãe de Bebês Gêmeos
O Projeto Microbioma Humano, desenvolvido no Centro de Pesqui-
sas em Genoma Humano e Células-Tronco da USP, está recrutando 
voluntários. Podem participar bebês (preferencialmente de até 4 
meses) que sejam gêmeos idênticos, gêmeos não-idênticos ou trigê-
meos (dois idênticos e um não-idêntico) e suas mães. Trata-se de um 
estudo sobre as bactérias que naturalmente hospedamos em nosso 
corpo – o que chamamos de microbiota, a correlação delas com a 
nossa genética e o ambiente em que vivemos, e a infl uência dessas 
bactérias em nossa saúde. Entre em contato e tire suas dúvidas pelo 
e-mail (larissarb.matos@usp.br) ou pelo WhatsApp (11) 95847-5873, 
com a pesquisadora Larissa Matos.

J - Gestão de Projetos
O acelerado ritmo de mudanças pelas novas tecnologias, dentre outros 
fatores, transformou a Gestão de Projetos no “core business”. No en-
tanto, o índice de fracasso dos projetos utilizando a Gestão de Projetos 
Tradicional (Cascata) é alto. O Gerenciamento Ágil de Projetos vem 
ao encontro das necessidades atuais, visando entregar projetos mais 
rapidamente e com menos disperdícios. Pensando nisso, a Universida-
de Presbiteriana Mackenzie Alphaville lança o curso de curta duração 
Fundamentos Scrum com Preparatório Certifi cação Scrum Master, com 
o objetivo ensinar aos participantes os conceitos de Métodos Ágeis na 
Gestão de Projetos, em especial o Scrum. Saiba mais: (www3.mackenzie.
br/posGraduacao/inscricao/20192/2394/).
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A partir do dia 1º de novembro quem tiver dívida municipal protestada, in-

Oportunidades e 
desafi os na rede

global de suprimentos
A conjunção da 

tecnologia com as 

atuais políticas de 

relações internacionais 

cria novos desafi os e 

oportunidades para 

a indústria têxtil e de 

confecção na região

Em termos mercado-
lógicos, há toda uma 
transformação em cur-

so, na esteira do acordo de 
livre comércio entre a União 
Europeia e o Mercosul, que 
ainda deverá demandar cerca 
de três anos para sua efetiva 
ratifi cação, além do tratado 
bilateral já fi rmado com o EFTA 
e das negociações em curso 
com o Canadá, Coreia do Sul, 
Cingapura, Japão, México e 
Estados Unidos. 

Nesse cenário emergente, 
serão abertas novas opor-
tunidades de prospecção e 
crescimento da produção, 
venda interna e exportação 
de têxteis e confeccionados, 
num eixo regional com gran-
de potencial de crescimento 
e consolidação no contexto 
global. Obviamente, os países 
da Ásia seguem e continuarão 
fortes nesse mercado, tanto em 
termos de produção quanto de 
consumo. 

Porém, alterações advindas 
da geopolítica mundial pode-
rão abrir espaços para novos 
ofertadores na rede global de 
suprimentos, que tem valoriza-
do as questões relacionadas ao 
compliance em sua abordagem 
mais ampla. As novas tecnolo-
gias favorecem a exploração 
competitiva dessas oportuni-
dades, já caminhando rumo a 
Quarta Revolução Industrial. 

Cresce o emprego de novos 
materiais, processos, canais 
comerciais, técnicas de gestão 
e a hibridização de produtos e 
serviços, transformando toda 
a estrutura fabril. Inéditas 
tecnologias de produção e 
interfaces entre consumido-
res e fabricantes estimularão 
novos modelos de negócio. 
Pequenas indústrias, indepen-
dentemente de sua relação 
com o varejo, poderão explorar 
meios próprios de venda, não 
necessariamente próximos de 
sua localização geográfi ca. 

A multiplicidade de produtos 
com tecnologias vestíveis e o 
emprego de biotecnologia e de 

modernos materiais poderão 
ampliar a demanda por têxteis 
inteligentes e funcionais. É im-
portante salientar que no Brasil 
esses avanços são simultâneos 
à preocupação com a susten-
tabilidade econômica, social e 
ambiental, que se torna forte 
diferencial competitivo num 
contexto de consumo pautado 
por cidadãos cada vez mais 
proativos e demandadores de 
práticas éticas e ecológicas 
bem estabelecidas. 

No Brasil, de modo especí-
fi co, onde o setor têxtil e de 
confecção já se movimenta na 
direção da economia digital, 
há outros fatores favoráveis 
à prospecção competitiva das 
oportunidades que poderão ser 
abertas pela nova geopolítica 
internacional: são 27,5 mil em-
presas e 1,5 milhão de postos 
diretos de trabalho. 

Estamos entre os maiores 
produtores e consumidores 
de produtos têxteis e confec-
cionados do mundo, contando 
com uma indústria integrada, 
desde o cultivo do algodão e 
produção de fi bras naturais, 
artifi ciais e sintéticas, até a 
fabricação de produtos fi-
nais, passando pelas fi ações, 
tecelagens, design avançado 
e incorporação crescente de 
tecnologia e sustentabilidade 
nos produtos e serviços. 

O grande desafi o brasileiro e 
de parte expressiva das nações 
sul-americanas é promover 
ganhos de competitividade, re-
duzindo impostos, burocracia, 
insegurança jurídica, gargalos 
da infraestrutura e outros fa-
tores que oneram os setores 
produtivos, como políticas de 
juros e câmbio nem sempre 
condizentes com as metas 
de crescimento substantivo 
do PIB. 

De maneira geral, existem 
movimentos para solucionar 
esses entraves, sem o que 
não teremos êxito no apro-
veitamento das oportunidades 
que estão surgindo e ainda 
corremos o risco de perder 
mercados, externos e interno, 
para concorrentes de outras 
regiões. É preciso superar tais 
obstáculos para potencializar 
as novas perspectivas que vão 
despontando no horizonte das 
novas relações internacionais. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*) 

Produtores rurais e coope-
rativas de produção que tive-
ram problemas climáticos ou 
de comercialização poderão 
ter acesso a uma nova linha de 
crédito para refi nanciar a dívi-
da. Em reunião extraordinária 
na última terça-feira (15), o 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) defi niu as condições 
para o novo fi nanciamento.

Nessa modalidade, chamada 
de composição de dívidas, os 
bancos concedem novo crédi-
to para a liquidação integral de 
débitos. Ao todo, o governo vai 
oferecer até R$ 1 bilhão para 
a composição de dívidas de 
empréstimos de custeio e in-
vestimento rural contratadas 
até 28 de dezembro de 2017.

Cada produtor só poderá 
contrair até R$ 3 milhões para 
a composição de dívidas, com 
juros efetivos de 8% ao ano e 
prazo de pagamento de até 12 

Nova linha de crédito poderá ser paga em até 12 anos.

IGP-10 
registra 
infl ação de 
0,77% em 
outubro

O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10), calculado pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) 
teve inflação de 0,77% em 
outubro. A taxa é superior à 
observada no mês anterior, 
que teve uma defl ação (queda 
de preços) de 0,29%. O índice 
acumula índice de infl ação de 
4,42% no ano e de 2,97% em 
12 meses.

A alta da taxa de setembro 
para outubro foi puxada pelos 
preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que tiveram 
infl ação de 1,16% em outubro. 
No mês anterior, o atacado 
havia tido defl ação de 0,57%. 
Por outro lado, os preços no 
varejo, medidos pelo Índice de 
Preços ao Consumidor, tiveram 
defl ação de 0,06% em outubro. 
Em setembro, o índice havia 
tido infl ação de 0,05%.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção também teve 
queda, mas continuou regis-
trando infl ação. A taxa recuou 
de 0,79% em setembro para 
0,09% em outubro (ABr).

Serão cerca de 4,1 mi-
lhões de pessoas nesta 
etapa, com injeção de 

R$ 1,8 bilhão na economia. De 
acordo com o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, essa 
é a fase mais complexa dos 
pagamentos. 

“Até agora, os três primeiros 
pagamentos, como eram de 
clientes da Caixa, 82% dos 36 
milhões de pessoas sacaram 
pelo celular. Os próximos 12 
pagamentos utilizaremos, em 
especial, as lotéricas. Espe-
ramos movimento grande e 
presencial”. O banco terá gastos 
de R$ 1 bilhão, com os pagamen-
tos do FGTS, como com horas 
extras de funcionários e taxas 
para as lotéricas. Por isso não há 
como dar gratuidade nas tarifas 
de transferências para clientes 
com contas em outros bancos.

De acordo com a Caixa, 40% 
dos 96 milhões de brasileiros 
com direito ao saque já rece-
beram os valores referentes ao 
Saque Imediato. Desse total, 

Os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de R$ 28 bilhões na economia.
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Caixa inicia pagamento do 
FGTS para não correntistas
A Caixa inicia amanhã (18) mais uma etapa de liberação do Saque Imediato do FGTS. Os trabalhadores 
nascidos em janeiro que não têm conta no banco poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou 
inativa do fundo

82% movimentaram o dinheiro 
pelo celular, sem precisar ir a 
agências. Em um mês, mais 
de R$ 15 bilhões em crédito 
em conta foi feito para quase 
37 milhões de trabalhadores. 
Quem tem conta-poupança na 
Caixa ou crédito em outro tipo 
de conta do banco recebeu o 
dinheiro automaticamente. Os 

saques do FGTS podem resultar 
em uma liberação de cerca de 
R$ 28 bilhões na economia. Para 
2020, serão mais R$ 12 bilhões.

Os saques de até R$ 500 
podem ser feitos nas casas 
lotéricas e terminais de autoa-
tendimento para quem possui 
senha do cartão cidadão. Quem 
tem cartão cidadão e senha 

pode sacar nos corresponden-
tes Caixa Aqui, apresentando 
documento de identifi cação, 
ou em qualquer outro canal de 
atendimento. A data limite para 
saque é 31 de março de 2020. 
Caso o saque não seja feito até 
essa data, os valores retornam 
para a conta do FGTS do tra-
balhador (ABr).

Produtores rurais poderão refi nanciar 
dívidas com juros de 8% ao ano

anos. O benefi ciário terá 36 me-
ses de carência, só começando 
a pagar a nova linha de crédito 
três anos depois da contratação.

Em nota, o Ministério da 
Economia informou que a 
composição de dívidas preten-
de permitir que os produtores 

e as cooperativas alonguem 
os prazos financiamentos 
contratados anteriormente, 
cujo cronograma original de 
pagamento foi dificultado 
por imprevistos climáticos 
ou problemas na venda da 
produção (ABr).
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Cheiro de “Porva” no ar

Conheci um senhor 

idoso na minha 

infância, que na sua 

simplicidade, quando 

queria se referir a 

uma possível confusão, 

ia logo dizendo: “Tô 

sentindo cheiro de porva 

no ar”

Menino ainda, eu não 
entendia bem o que 
aquele ancião dizia, até 

que um dia meu pai me expli-
cou: quando ele dizia “porva” 
queria dizer pólvora e isso ele 
dizia por pressentir confusão 
à vista em algum lugar. Essa 
conversa, ouvi naquele tempo, 
que as pessoas colocavam as 
cadeiras na calçada quando 
o sol se punha e os vizinhos 
conversavam até chegar a hora 
de dormir. 

Essa hora variava conforme 
os assuntos... quando a con-
versa era boa, avançava até 
tarde, quando não, assim que a 
canseira batia, recolhiam-se as 
cadeiras e só voltavam no dia 
seguinte. Bons tempos!

A pólvora a que se referia 
aquele senhor, não era de fato 
a pólvora do revólver, mas 
fi cava claro o que ele queria 
dizer! Se vivesse hoje aquele 
senhor certamente diria que 
tem “cheiro de porva no ar”. 

Explico! Pela imprensa sou-
be que o Secretário de Cultura 
da cidade de São Paulo, preten-
de, já no início de 2020, realizar 
o festival “Verão Sem Censura”, 
onde pretende acolher todas 
as peças teatrais que estejam 
censuradas no país. Apesar 
de afi rmar que não será uma 
medida de antagonismo ao go-
verno federal, diz que será uma 
resistência pela liberdade de 
expressão, aos ataques que a 
classe artística vem recebendo, 
não só do governo federal, mas 
de instituições como a Funarte 
e a Caixa. Afi rma que será uma 
valorização à cultura.

Uma amostra do que será, já 
aconteceu: no último dia 11 em 
São Paulo, com a encenação da 
peça “Res Pública 2023”, que 
havia sido vetada pela Funarte, 
segundo a Folha de S.Paulo do 
dia13. Outras peças, segundo 
a mesma fonte, foram censu-
radas: “Abrazo” foi cancelada 
depois da estréia em Recife 
recentemente; “Gritos” foi 
suspensa - seria apresentada 
em Brasília; “Caranguejo Over-
drive” programada para ser 
encenada no Rio de Janeiro, foi 
cancelada – seus produtores 

afi rmam não saberem a razão 
e “Res Pública 2023”, fora ve-
tada pelo diretor da Funarte, 
essa que acabou estreando em 
São Paulo. 

Estamos assistindo a um 
verdadeiro jogo de braço! En-
tretanto, o que me inquieta é o 
que vem pela frente! O começo 
de 2020 está aí e o tal festival 
deverá acontecer. As eleições 
municipais se aproximam e 
os seus protagonistas querem 
mostrar força, principalmen-
te se for contra o presidente 
Bolsonaro, nesse tema de 
“censura”. Não será novidade 
se sentirmos “cheiro de porva 
no ar”. Esse assunto promete! 
Ideologicamente está claro que 
há o confronto!

O próprio jornal – Folha de 
S.Paulo -, aponta que o secretá-
rio de cultura, foi coordenador 
da juventude quando Marta 
Suplicy, ainda no PT (2001 
a 2004), governava a cidade, 
e que ele é o elo do prefeito 
Bruno Covas para aproximar-
-se da esquerda. É visível 
que o prefeito precisa buscar 
espaços, pois nas pesquisas 
seu nome não aparece entre 
os primeiros, e nem tampouco 
entre os tucanos seu nome é 
unanimidade.

O confronto entre o prefeito 
e o presidente Bolsonaro está 
posto! O tucano já mostrou 
que enfrenta o presidente! 
Em abril passado, disse à 
Folha que não aceitaria tirar 
a expressão “golpe” dos livros 
didáticos, quando se referiam 
ao movimento dos militares em 
1964. No que tange à cultura, o 
cabeça da chapa (João Dória) 
no início do governo enfrentou 
os grafi teiros e propôs a Virada 
Cultural em locais fechados, 
enquanto o seu vice (atual 
prefeito) tem um secretário 
propenso aos eventos culturais 
ao ar livre, bem como a arte 
de rua.

Na verdade, certamente 
assistiremos a Secretaria de 
Cultura da cidade de São Paulo 
insistindo com peças teatrais 
cujo conteúdo poderá ser con-
testado pelo governo federal 
e seus agentes. E o povo, ora 
o povo, vai assistir ao jogo de 
braço. Uns aplaudindo e outros 
criticando.

Se isso vai trazer a esquerda 
ao lado de Covas, não se sabe. 
Seu avô, com quem convivi, 
tinha outros métodos!

(*) - É Professor de Direito Eleitoral 
no Curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie – “campus” 
Campinas, onde é Diretor do Centro 

de Ciências e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*) 

É o que estabelece o pro-
jeto aprovado em turno 
suplementar ontem (16) 

pela CCJ do Senado. O texto im-
pede que famílias indenizadas 
sejam excluídas de programas 
sociais como o Bolsa Família 
e o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). Como é 
terminativo, se não houver 
apresentação de recurso para 
votação no plenário do Senado, 
o projeto segue para a Câmara.

O texto – resultado da CPI 
de Brumadinho – é um substi-
tutivo aprovado em setembro 
pela Comissão de Assuntos 
Sociais e acatado pelo relator na 
CCJ, senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG). O ajuste é para que 
as novas regras sejam incluídas 
diretamente nas leis que regem 
o BPC e o Bolsa Família. Qual-
quer indenização ou auxílio 
recebidos em decorrência de 
danos materiais e morais por 
conta de rompimentos e co-
lapsos de barragens não será 
considerado renda para efeito 
de inscrição no Cadastro Único 
do Ministério da Cidadania.

Dessa forma, o recebimento 

Projeto aprovado no Senado impede exclusão de famílias de programas sociais.

O plenário do STF autorizou ontem (16), por 6 
votos a 5, o governo a revisar e, eventualmente, 
anular as anistias concedidas a mais de 2,5 mil cabos 
desligados da Aeronáutica durante o regime militar. 
O caso diz respeito à Portaria 1.104, editada em 
1964, por meio da qual a Força Aérea limitou em 
oito anos o tempo de serviço militar dos cabos, pra-
zo após o qual eles deveriam ser automaticamente 

desligados. Regra do tipo existe até os dias atuais.
Pela decisão, o governo poderá agora abrir proces-

sos administrativos, com direito a defesa, para rever 
todas anistias concedidas a cabos da Aeronáutica sob 
o argumento de perseguição política com base naquela 
portaria. Contudo, mesmo que as anistias venham a 
ser anuladas, as indenizações já pagas não devem ser 
devolvidas, determinou a maioria do Supremo (ABr).

A relatora da proposta que 
prevê a prisão do réu após con-
denação em segunda instância, 
Caroline de Toni (PSL-SC), leu 
ontem (16) seu parecer pela 
admissibilidade da proposta na 
CCJ da Câmara. Nesta etapa, o 
colegiado analisa se a matéria 
não fere os princípios cons-
titucionais. Segundo o texto, 
após a confi rmação de sentença 
penal condenatória em grau de 
recurso (tribunal de 2º grau), o 
réu já será considerado culpado 
e pode ser preso. 

O STF volta ao tema hoje (17) 
quando deve julgar três ações 
declaratórias de constituciona-
lidade que tratam do assunto. 
O tema é polêmico dentro 
do próprio Supremo. Para a 
deputada Caroline de Toni, é 
fundamental que o Congresso 
tenha um posicionamento so-
bre o tema. De acordo com a 
relatora, se não for mantida a 
prisão após a segunda instân-
cia, réus presos da Operação 
Lava Jato e “uma verdadeira 
legião de criminosos” podem 

Relatora da proposta, Caroline de Toni (PSL-SC).

Mudar a 
jurisprudência ao 
‘sabor de impulsos’ 
de momento

O senador Plínio Valério (PS-
DB-AM) chamou a atenção para 
a possibilidade de o STF alterar 
o entendimento em relação à 
prisão de condenados após o 
julgamento de ação criminal em 
segunda instância. Hoje (17), o 
STF deve se manifestar sobre a 
questão pela sexta vez em dez 
anos, de acordo com o senador.

Segundo Plínio Valério, a 
mudança constante de posi-
cionamento, que ele chamou 
de “jurisprudência fl utuante”, 
é motivada por mudança na 
composição da corte, por pres-
são política ou porque algum 
ministro passou a interpretar o 
tema de forma diferente.

“O princípio da presunção de 
inocência, alegado pelos que 
tentam impedir a prisão após 
sentença em segunda instância, 
não pode ultrapassar outro 
princípio, que é o da vedação da 
proteção insufi ciente. A Justiça 
precisa ser estável, efi caz e 
rápida. Existe um consenso a 
respeito: não cabe à Suprema 
Corte mudar toda a jurispru-
dência ao sabor de impulsos de 
momento, de jogo político ou de 
simples volubilidade deste ou 
daquele ministro”, disse (Ag.
Senado).

A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado aprovou ontem 
(16) um projeto de lei que 
altera a CLT para regulamen-
tar a profi ssão de disc-jockey 
(DJ). A proposta recebeu voto 
favorável do relator, senador 
Romário (Podemos-RJ). De 
autoria do deputado federal 
Vicentinho (PT-SP), o projeto 
estabelece a defi nição de DJ 
como o profi ssional que cria 
seleções de músicas para di-
vulgação ao público, manipula 
obras fonográficas, cria ou 
recria versões e executa mon-
tagens sonoras para a criação 
de obras inéditas.

Em relação às condições de 
exercício da atividade, o texto 
reconhece como DJ profi ssional 
quem conseguir comprovar ao 
menos cinco anos de atividade 
na subsecretaria regional de 
Trabalho de seu estado. Quem 
ainda não tiver cinco anos de 

atuação terá que passar por um 
curso específi co de nível médio, 
reconhecido pelo MEC.

A proposta também busca 
fi xar limites de jornadas de 
trabalho e pagamentos de horas 
extras e resguardar os DJs nas 
relações com contratantes, em 
questões de direitos autorais e 
até mesmo em eventuais situa-
ções de assédio moral. Segundo 
o texto, os contratos eventuais 
devem ter duração máxima de 
7 dias consecutivos e carga de 
trabalho máxima de 6 horas 
diárias e 30 horas semanais.

Ao recomendar a aprovação 
do projeto, Romário observou 
que essa não é a primeira 
tentativa de se regulamentar a 
profi ssão. Agora o projeto será 
examinado pelo Plenário do 
Senado. Se o texto se mantiver 
inalterado, será enviado, em 
seguida, à sanção presidencial 
(Ag.Senado).

O relator e presidente da CAS, Romário (D),

e o senador Jayme Campos (E).

O ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, reiterou a defesa da 
prisão em segunda instân-
cia em entrevista à Rádio 
Câmara ontem (16). Além 
disso, disse que o momento 
é de aprofundar o diálogo 
com parlamentares sobre o 
pacote anticrime do governo, 
que está em análise na Câ-
mara. Moro disse ainda que 
a reinclusão em Plenário de 
pontos do pacote rejeitados 
pelo grupo de trabalho (GT) 
que analisa a matéria - como 
o excludente de ilicitude - vai 
depender desse diálogo.

A possibilidade de prisão 
em segunda instância chegou 
a ser incluída no pacote anti-
crime enviado por Moro ao 
Congresso, mas o GT decidiu 
que o tema não poderia ser 
tratado por meio de projeto. 
Uma proposta com esse fi m 
está sendo analisada pela CCJ. 
O STF volta ao tema hoje (17,) 
quando deve votar três ações 
que discutem a validade da 
prisão após a condenação em 
segunda instância.

Moro defendeu a jurispru-
dência fi xada pelo STF em 

Veículo só poderá ser 
vendido se passar por 
teste de impacto 

Automóveis, caminhonetes e veí-
culos utilitários novos, nacionais ou 
importados, poderão ter de passar 
por testes de impacto (crash tests) 
antes de sua comercialização no 
país. A exigência está em substitu-
tivo ao projeto do senador Elmano 
Férrer (Podemos-PI), confi rmado 
em turno suplementar ontem (16) 
na CCJ. A princípio, o projeto pre-
tendia aplicar essa determinação a 
todos os modelos de veículos novos 
à venda no Brasil. 

Mas texto alternativo do relator, 
senador Fabiano Contarato (Rede-
-ES), restringiu-a apenas aos veícu-
los de passeio. Outras mudanças 
importantes são sugeridas pelo 
substitutivo, como a entrada em vi-
gor das novas regras após dois anos 
da transformação em lei. O projeto

colocava como responsabilidade 
das próprias montadoras a “ampla 
divulgação” dos resultados dos 
testes de impacto. Contarato 
considerou, entretanto, que uma 
medida mais econômica e efi caz 
seria orientar o consumidor por 
meio de um selo, a ser afi xado no 
para-brisa dos modelos testados.

Apesar de pequenas diferenças 
de redação, o texto do projeto e 
o texto alternativo de Contarato 
convergem sobre a testagem de 
veículos importados. Esses car-
ros fi carão dispensados de nova 
avaliação, desde que tenham sido 
submetidos a crash tests em seu 
país de origem. Tudo isso amparado 
por regulamentação do Contran. “O 
valor da vida humana é incomen-
surável. Isso é o mínimo que temos 
que garantir para preservar cada 
vez mais o principal bem jurídico, a 
vida humana e a integridade física”, 
disse o relator (Ag.Senado).

Moro: “O fórum deliberativo é o Congresso. O que a gente não 

pode ter medo é de deliberar”.
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Indenização por desastre com 
barragens não é renda, defi ne projeto
Indenizações recebidas por vítimas de desastres com barragens não devem ser contabilizadas como 
renda pelo governo

de valores como BPC ou Bolsa 
Família não será interrompido 
mesmo que a soma da renda 
regular e da indenização ultra-
passe a faixa máxima prevista 
para cada programa.

Famílias carentes afetadas pelo 
rompimento da barragem de 
Brumadinho receberam compen-

sação fi nanceira da mineradora 
Vale S.A e do governo federal — o 
auxílio pecuniário emergencial, 
no valor único de R$ 600. 

Porém, ao serem recadastra-
das em programas assistenciais, 
enfrentaram difi culdades para 
manter os benefícios, por terem 
ficado circunstancialmente 

acima da faixa de renda elegível 
para o Bolsa Família e o BPC. 
Durante a discussão da matéria, 
o senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), autor da proposta, 
disse que o texto é uma “ques-
tão de justiça” com os cidadãos 
afetados por tragédias desse 
tipo (ABr).

Sérgio Moro reitera defesa da 
prisão após segunda instância

2016. “A presunção de inocên-
cia, na minha avaliação, está 
vinculada à questão da prova. 
Para condenar alguém crimi-
nalmente, precisa ter uma prova 
que seja categórica, para ter 
certeza. Esse é o signifi cada da 
presunção de inocência, ela não 
está vinculada a efeito de recur-
so dentro do processo penal”.

De acordo com o ministro 
da Justiça, o Congresso até 
o momento esteve focado na 
Reforma da Previdência, mas 
agora seria hora de aprofun-

dar o diálogo sobre o pacote 
anticrime para possibilitar 
a votação. Moro defende 
pontos do pacote anticrime 
rejeitados. A reinclusão no 
pacote anticrime da amplia-
ção o excludente de ilicitude 
vai depender de diálogo com 
deputados e senadores. “É 
importante buscar denomi-
nadores comuns, para que 
possamos aprovar a grande 
maioria do projeto. Isso vai 
depender desse diálogo”, 
disse o ministro (Ag.Câmara).

Relatora dá parecer favorável
à PEC de prisão após 2ª instância

ser liberados.
A oposição, porém diz que 

pode haver inconstitucionalida-
de, e ser ferida cláusula pétrea 
da Constituição, ao modifi car o 
Artigo 5º, que trata dos direitos 
e garantias individuais. Após a 
leitura do parecer, os deputados 
pediram vista e a reunião foi 
encerrada. Na semana que vem, 
a CCJ poderá realizar audiência 
pública para debater o tema 

antes da votação da proposta. 
Mais cedo, o Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ) in-
formou que cerca de 4,9 mil 
pessoas condenadas a prisão 
em segunda instância podem 
ser benefi ciadas caso o STF 
decida pelo cumprimento de 
pena somente após o trânsito 
em julgado, quando não há 
mais possibilidade de recursos 
a tribunais superiores (ABr).

Aprovada em Comissão 
a regulamentação da 

profi ssão de DJ

STF autoriza governo a rever anistia de cabos
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 12/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 14/11/2019 às 14h00

HENRI ZYLBERSTAJN

BANCO INTER S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 871.963,80 (Oitocentos e setenta e um mil 
e novecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); 2º leilão: R$ 474.879,67 (Quatrocen-
tos e setenta e quatro mil e oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

ad corpus
ASAFE GONÇALVES RAMOS, 

FAVI EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 43.225.663/0001-17 - NIRE: 35.221.792.839

Convocação
Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, conforme Capitulo
VI do Contrato Social, a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, ás 17:00 horas
na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São Paulo/SP - CEP 01010-010, com a
seguinte ordem do dia: a) Alteração de Endereço; b) Exclusão de Sócios; e c) Assuntos
Diversos. São Paulo, 15 de outubro de 2019 - Administração.                 (16, 17 e 18)

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019, às 13h00, na sede social do Banco BMG S.A., localizada na Avenida Presidente 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 (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os 
editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo – DOESP, nas edições dos dias 08, 09 e 12 de fevereiro de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios” 
de São Paulo, nas edições dos dias 08, 12 e 13 de fevereiro de 2019, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por 
Ações”). 3. Quórum de Instalação: A Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,69% (noventa e nove 
inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, conforme registros constantes do livro de 
presença de acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 5. 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”). 6. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (A) Criação do cargo de Presidente de Honra do Conselho 
de Administração da Companhia, com consequente alteração do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; (B) Eleição do Sr. Flavio Pentagna Guimarães no cargo de Presidente 
de Honra do Conselho de Administração da Companhia; (C) Ciência do pedido de renúncia do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de membro do Conselho de 
Administração da Companhia; (D) Eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães como novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e (E) consolidação do Estatuto 
Social em decorrência da alteração estatutária indicada no item (A) acima. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas: (A) aprovaram a criação do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, com 
a consequente alteração do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e inclusão de renumeração de parágrafos, conforme abaixo: “Artigo 20: O Conselho de Administração 
será composto de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato uni  cado de 2 (dois) anos, sendo permitida 
a reeleição. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente de Honra, 1 (um) Presidente e poderá ter até 3 (três) Vice-Presidentes escolhidos pelos conselheiros entre seus 
pares. Parágrafo Primeiro – O cargo de Presidente de Honra desempenhará atividades institucionais e de promoção da Companhia junto aos que nela trabalham e à 
comunidade, visando o aprimoramento da imagem da Companhia e o cumprimento de sua função social. Parágrafo Segundo - O cargo de Presidente de Honra será extinto 
em caso de vacância. Parágrafo Terceiro - O Presidente de Honra não será substituído em suas ausências ou impedimentos temporários. Parágrafo Quarto - O Presidente de 
Honra não será remunerado pelo exercício do sua atividade. Parágrafo Quinto – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o 
que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Sexto - Para  ns deste Estatuto 
Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia; (ii) não ser acionista da Companhia; não ser cônjuge ou parente até segundo 
grau de acionistas da Companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado à Companhia ou entidade relacionada à acionista; (iii) não ter sido, nos últimos 
3 (três) anos, empregado ou membro da administração da Companhia, de acionistas ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da Companhia; (iv) não 
ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo 
ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra 
remuneração da Companhia além da de Conselheiro. Parágrafo Sétimo – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Primeiro deste Artigo, o 
resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Oitavo – Os membros do 
Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores. Parágrafo Nono – Os cargos de Presidente do Conselho de 
Administração e de Diretor Executivo Geral não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a 
Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Décimo – Findo o 
mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos.” (B) aprovaram a eleição do Sr. Flávio 
Pentagna Guimarães, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade nº M-89.245, expedida pela SSP/MG, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 000.679.706-72, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, n° 1707, CEP.: 30.170-001, Bairro de Lourdes, cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, para o cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos membros do Conselho de 
Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. O Presidente de Honra ora eleito, declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a 
administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de atendimento 
das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em especial na Resolução n° 4.122/12 do 
Conselho Monetário Nacional, e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede social da Companhia. O Presidente de Honra do Conselho de Administração tomará 
posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil; (C) tomaram ciência acerca do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Flávio Pentagna 
Guimarães Neto ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, que terá efi cácia a partir da data de homologação pelo Banco Central deste ato societário 
e da aprovação da eleição de seu substituto, nos termos da deliberação constante do item (D) abaixo, agradecendo ao Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto por sua 
contribuição à Companhia como conselheiro; (D) aprovaram a eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade n° M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 421.402.186-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço 
comercial na Avenida Álvares Cabral, n° 1707, Bairro de Lourdes, CEP 30170-001, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato 
até a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. O Conselheiro ora eleito, declara sob as penas da lei 
que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos 
comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em 
especial na Resolução n° 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede social da Companhia. O Conselheiro tomará 
posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil; e (E) Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte 
forma: (a) Sr. Flávio Pentagna Guimarães que, após a homologação do Banco Central do Brasil, assumirá o cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração; (b) Sr. 
Bernard Camille Paul Mencier, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Conselheiro Independente; (c) Sra. Olga Stankevicius Colpo, na qualidade de 
Conselheira Independente; (d) Sr. Roberto Faldini, na qualidade de Conselheiro Independente; (e) Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale, na qualidade de Conselheiro; (f) Sra. 
Angela Annes Guimaraes, na qualidade de Conselheira; (g) Sr. João Annes Guimaraes, na qualidade de Conselheiro; (h) Sra. Regina Annes Guimaraes, na qualidade de 
Conselheira; e (i) Sr. Ricardo Annes Guimarães que, após a homologação do Banco Central do Brasil, assumirá o cargo de Conselheiro; e (F) aprovaram a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia em decorrência da alteração estatutária acima aprovada, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo 1 a esta ata. 
7.1. A efi cácia das deliberações aprovadas nos itens acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 8. Encerramento e Lavratura 
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, 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, 25 de fevereiro de 2019 (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. 
João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela 
Annes Guimarães. COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial 
Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG – Corretora de Seguros Ltda, neste ato representada 
por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turisticos Ltda, neste ato representada por seu administrador, sr. Antonio Mourão 
Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araujo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretária da Mesa. 
JUCESP nº 530.977/19-9 em 04/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo 1 - Estatuto Social - Estatuto Social do Banco BMG S.A. - Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2019, às 13h00. Capítulo 
I - Nome - Sede - Objeto e Duração - Artigo 1º: O Banco BMG S.A. (“Companhia”) é uma instituição fi nanceira constituída sob a forma de sociedade por ações, que se rege 
por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. Parágrafo Único – Com a listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de 
Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fi scal, quando instalado, às 
disposições do regulamento de listagem do Nível 1 (“Regulamento do Nível 1”). Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente 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, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, a critério e por deliberação do Conselho de Administração, 
e mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou 
correspondentes. Artigo 3º: A Companhia tem como objeto social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares 
para o funcionamento dos bancos com carteira comercial, de investimento, inclusive câmbio, de crédito, fi nanciamento e investimento, de arrendamento mercantil e de crédito 
imobiliário. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 2.542.570.607,69 (dois bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e sete reais e 
sessenta e nove centavos), dividido em (i) 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; 
e (ii) 100.000.000 (cem milhões) de ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro – Cada ação ordinária dará direito a 
um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – As preferências e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) 
prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de 
condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de 
condições com as ações ordinárias. Parágrafo Terceiro – Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) 
ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os 
pedidos de conversão recebidos e aceitos pela Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a aprovação da 
conversão pela Diretoria. Artigo 6º: A Companhia fi ca autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do seu 
Conselho de Administração, até que este atinja o limite de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações. Caberá ao Conselho de Administração fi xar, em cada caso e dentro do limite 
autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, o local da distribuição, a forma da distribuição, o preço de emissão e as condições 
de subscrição e integralização. Parágrafo Primeiro – Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a 
emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados 
da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital 
social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações. Parágrafo Segundo – A emissão de novas ações ou bônus de subscrição cuja 
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fi scais, poderá se dar sem que aos acionistas 
seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Artigo 7º: Todas as ações da Companhia são 
escriturais, mantidas em conta de depósito, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição fi nanceira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme designado 
pelo Conselho de Administração, em nome de seus titulares. Parágrafo Único – O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente 
do acionista alienante pela instituição escrituradora, conforme venha a ser defi nido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos fi xados pela CVM. 
Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 8º: A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme prevista na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. Artigo 
9º: Compete privativamente à assembleia geral, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) alterar o estatuto social; (ii) 
eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (iii) fi xar o montante global da remuneração dos 
administradores e dos membros do conselho fi scal, quando instalado; (iv) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras por 
eles apresentadas; (v) suspender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, 
regulamentar ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; (vi) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (vii) deliberar sobre transformação, fusão, cisão, incorporação, ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; (viii) 
deliberar sobre desdobramentos ou grupamentos de ações; (ix) deliberar sobre resgate, amortização e reembolso de ações de emissão da Companhia; (x) aprovar a apresentação 
de pedido de recuperação judicial e/ou extrajudicial, ou falência; (xi) deliberar a dissolução e liquidação da Companhia; (xii) deliberar sobre o cancelamento do registro de 
companhia aberta na CVM; e (xiii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada pelo 
Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira 
convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação 
da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais. Parágrafo Primeiro – As deliberações da Assembleia 
Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas 
em lei ou em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente submetidos ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), nos termos da regulamentação vigente. 
Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções 
previstas na Lei das S.A. Artigo 11: As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão apresentar documentos que comprovem a sua identidade, sua qualidade de acionista e, 
no caso de acionista pessoa jurídica, a sua representação legal. Parágrafo Único – Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral 
por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e comprovante de identidade do mandatário. Artigo 12: Ressalvas as exceções previstas 
em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto; 
em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. Artigo 13: Antes de abrir-se a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando seu nome 
e a quantidade de ações de que forem titulares. Artigo 14: As atas de Assembleias deverão ser lavradas no Livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado 
na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 15: A Assembleia Geral será instalada 
e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro conselheiro, diretor ou acionista indicado por 
escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) secretários. Capítulo IV - Administração - Artigo 16: A 
Administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo Primeiro – A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
estará condicionada à prévia subscrição do termo de anuência dos administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendimento dos requisitos 
legais e regulamentares aplicáveis (incluindo a homologação de sua eleição pelo Bacen). Artigo 17: O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de 
suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de 
assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. Artigo 18: Ressalvado 
o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto 
da maioria dos presentes. Artigo 19: Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus conselheiros de administração, diretores, 
membros de comitês e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual dano 
ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. Parágrafo Primeiro – Caso seja condenado, por decisão 
judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com má-fé, culpa, dolo ou mediante fraude; (ii) em violação à lei ou a este 
Estatuto Social; (iii) fora do exercício de suas atribuições ou (iv) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Benefi ciário deverá 
ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Parágrafo Segundo – As condições e as limitações da indenização objeto do 
presente Artigo serão determinadas em instrumento escrito, cuja implantação é da alçada do Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específi co para 
a cobertura de riscos de gestão. Do Conselho de Administração - Artigo 20: O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 9 (nove) 
membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente 
de Honra, 1 (um) Presidente e poderá ter até 3 (três) Vice-Presidentes escolhidos pelos conselheiros entre seus pares. Parágrafo Primeiro – O cargo de Presidente de Honra 
desempenhará atividades institucionais e de promoção da Companhia junto aos que nela trabalham e à comunidade, visando o aprimoramento da imagem da Companhia e o 
cumprimento de sua função social. Parágrafo Segundo - O cargo de Presidente de Honra será extinto em caso de vacância. Parágrafo Terceiro - O Presidente de Honra não 
será substituído em suas ausências ou impedimentos temporários. Parágrafo Quarto - O Presidente de Honra não será remunerado pelo exercício do sua atividade. Parágrafo 
Quinto – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente 
declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Sexto - Para fi ns deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer 
vínculo com a Companhia; (ii) não ser acionista da Companhia; não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas da Companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 
3 (três) anos, vinculado à Companhia ou entidade relacionada à acionista; (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou membro da administração da Companhia, 
de acionistas ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos 
da Companhia; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser 
cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de Conselheiro. Parágrafo Sétimo 
– Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Primeiro deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao 
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Oitavo – Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser 
eleitos para cargos de diretores. Parágrafo Nono – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Executivo Geral não poderão ser acumulados pela 
mesma pessoa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância 
até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) 
cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Décimo – Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de 
seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 21: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, 
extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confi rmação de 
recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos os 
documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a 
presença de, no mínimo, 5 (cinco) Conselheiros, devendo necessariamente, ao menos, 2 (dois) deles não serem Conselheiros Independentes. Parágrafo Segundo - Será 
admitida a realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro 
em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. Parágrafo Terceiro – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas (i) por 
unanimidade dos membros presentes, quando instaladas com a presença de apenas 5 (cinco) membros, nos termos do Parágrafo Primeiro acima, ou (ii) por maioria simples dos 
presentes, quando instalada com a presença de todos os membros do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas 
em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente submetidos ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, tendo o Presidente do Conselho de 
Administração o voto de qualidade em caso de empate na votação. Parágrafo Quarto – O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de 
Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no Artigo 22 abaixo. Parágrafo Quinto – O presidente de qualquer reunião do 
Conselho de Administração não deverá computar o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado na sede da 
Companhia e que tenha sido devidamente submetido ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A.. Parágrafo Sexto – 
Independentemente das formalidades de convocação previstas neste Artigo, serão consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os conselheiros. Artigo 22: 
Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o mesmo será substituído por um dos Conselheiros Vice-presidentes ou, nesta impossibilidade, o Conselho de 
Administração indicará o substituto interino, dentre seus membros, desde que não seja Conselheiro Independente. Neste caso, o substituto exercerá a competência plena 
designada ao Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, inclusive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 21 acima. Em não havendo 
referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na abertura da respectiva reunião, com estrita 
observância às disposições deste Artigo. Parágrafo Único - No caso de vacância de cargo de membro de Conselho de Administração por morte, renúncia, ou qualquer forma 
de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá ser convocada no prazo de 
até 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorrendo a vaga ou impedimento defi nitivo do Presidente, o Conselho de Administração deliberará a indicação de um de seus membros para o 
cargo de Presidente do Conselho de Administração. Artigo 23: Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do 
Conselho de Administração. Artigo 24: Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: 
a) fi xar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Remuneração, Pessoas 
e Governança da Sociedade e do Comitê de Auditoria, subordinados ao Conselho de Administração, bem como fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo, 
ainda, atribuir, em caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer membro da Diretoria, com a intitulação que entender conveniente, respeitadas as conferidas 
por este Estatuto Social; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos 

celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da administração, 
as demonstrações fi nanceiras da Companhia, os pareceres dos auditores independentes, relatório resumido do Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação dos 
lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a participação da Companhia e a alienação da participação da Companhia, em outras sociedades não integrantes do 
conglomerado BMG, em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; g) autorizar a alienação 
de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último 
balanço patrimonial auditado; h) autorizar a contratação de operações da Companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam 
superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; exceção feita às operações de cessão de créditos pela 
Companhia, com ou sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela Companhia, as quais serão 
avaliadas e aprovadas pelo Comitê de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamente a contratação 
de operações de captação de recursos pela Companhia, no mercado local ou internacional, em valores superiores a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último 
balanço patrimonial auditado; k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, tendo a Companhia como contratante, tais 
como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; 
l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela Companhia nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e indicar o representante legal da Companhia que 
comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a Companhia em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e 
eventuais gratifi cações dos administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Companhia a serem submetidos às assembleias gerais das 
sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o organograma funcional da Companhia; p) aprovar 
todos os regimentos internos e políticas da Companhia, em especial (i) o Regimento Interno do Comitê de Crédito que defi nirá todas as condições e alçadas para aprovação de 
operações de crédito em geral nas quais a Companhia seja credora; e (ii) o Regimento Interno do Comitê de Ativos e Passivos da Companhia (ALCO), que conterá as condições 
operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e políticas a serem adotadas pela Companhia; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no Artigo 34 abaixo, e (iv) o 
Regimento Interno do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança, previsto no Artigo 35 abaixo; q) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los 
para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre quaisquer matérias; r) deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer 
parte do país ou no exterior; s) defi nir as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Companhia; t) deliberar sobre qualquer 
matéria não regulada neste Estatuto Social, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor da Companhia; v) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o 
desempenho dos comitês constituídos; w) determinar o levantamento de balanços intermediários e com base nestes declarar dividendos; x) autorizar a emissão de ações da 
Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fi xando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, 
excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa 
ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; y) dentro do limite do capital autorizado, 
conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a 
outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga 
e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações; z) deliberar 
sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais e 
regulamentares pertinentes; aa) aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações; e bb) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja 
submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. Da Diretoria - Seção I – 
Composição - Artigo 25: A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 
6 (seis) e, no máximo, 16 (dezesseis) membros, dentre os quais serão designados os cargos de Diretor Executivo Geral, Diretor de Relações com Investidores, Diretores Executivos 
Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos, 
sendo os cargos de Diretor Executivo Geral e Diretor de Relações com Investidores de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Ainda, os Diretores 
poderão acumular cargos. Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os 
eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo Geral, Diretor de Relações com Investidores, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos Vice-Presidentes, 
Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca. Parágrafo Segundo – O Diretor Executivo Geral deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do 
colegiado. Parágrafo Terceiro – Sempre que necessário, os Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos 
por designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Seção II – Competência - Artigo 26: Compete ao 
Diretor Executivo Geral, ao Diretor de Relações com Investidores, aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, além das 
atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de Administração, dispondo 
em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Artigo 27: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, 
compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Geral: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a 
administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes 
fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii)  Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o 
cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e dos Diretores sem designação específi ca, bem 
como o acompanhamento dos respectivos desempenhos; (vi) Tomar as decisões de sua alçada; e (vii) Tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad 
referendum” desta. b) Compete privativamente ao Diretor de Relações com Investidores: (i) Prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de 
balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável 
da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) Representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde 
forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) Desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Executivo 
Geral. c) Compete aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca: (i) Colaborar com o Diretor Executivo Geral no 
desempenho de suas funções; (ii) Administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas na forma da alínea (b) do Artigo 24; (iii) Supervisionar e coordenar a atuação 
dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) Tomar as decisões de sua alçada. Seção III – 
Eleição e Destituição - Artigo 28: Os Diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração por um prazo unifi cado de gestão de 3 (três) 
anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único – Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a posse dos seus substitutos, 
nos termos previstos na regulamentação em vigor. Seção IV – Representação - Artigo 29: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração 
da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Companhia, observado sempre o disposto no Artigo 24 deste Estatuto Social, 
devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assinados por 2 (dois) diretores, sendo um deles 
necessariamente o Diretor Executivo Geral, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor Executivo Vice-Presidente ou Diretor Executivo. Parágrafo Único – Na hipótese de 
ausência temporária do Diretor Executivo Geral, este deverá nomear, entre os Diretores Executivos Vice-Presidentes, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretores 
Executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 30: A Companhia também poderá ser 
representada por (i) qualquer um dos Diretores em conjunto com um procurador ou (ii) por 2 (dois) procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos 
de mandato outorgados. Parágrafo Primeiro: Na constituição de procuradores, a Companhia será representada por 2 (dois) Diretores, da seguinte forma: (i) Diretor Executivo 
Geral em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação especifi ca 
ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo, ou (iii) 02 (dois) Diretores Executivos em 
conjunto. Parágrafo Segundo – Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de 
medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada por: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações 
com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação especifi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de 
Relações com Investidores ou um Diretor Executivo ou Diretor sem designação específi ca; (iii) 02 (dois) Diretores Executivos, ou (iv) um Diretor Executivo em conjunto com um 
Diretor sem designação especifi ca. Artigo 31: As procurações outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas 
procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. Artigo 32: É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer diretor ou 
procurador que envolva a Companhia em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for 
o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo V - Do Comitê de Auditoria - Artigo 33: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de 
Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da conformidade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os 
regulamentos e a política da Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de 
Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. Parágrafo Primeiro – O Comitê de 
Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 (três) membros, com mandato fi xo de 3 (três) anos, eleitos pelo Conselho de Administração, na forma disposta no artigo 13, inciso 
I, da Resolução nº 3.198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O 
mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo Segundo – Dentre 
os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. 
Parágrafo Terceiro – O Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. 
Parágrafo Quarto – Constitui também atribuição do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas 
pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da Companhia. Parágrafo Quinto – O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, 
trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, 
inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu 
Presidente, e deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade 
com os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. Parágrafo Sexto 
– O Conselho de Administração defi nirá a verba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento 
destinado a cobrir as despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Sétimo – Os 
membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de 
integrante do Comitê de Auditoria. Parágrafo Oitavo – Sendo o membro do Comitê de Auditoria também integrante do Conselho de Administração da instituição ou de 
qualquer das empresas integrantes do conglomerado BMG ou de suas coligadas, fi ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. Parágrafo Nono – O 
Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal de cada exercício social, relatório sobre o acompanhamento das atividades relacionadas com as Auditorias Independente e Interna 
e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando cópia ao Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Bacen pelo prazo mínimo 
de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício social. Parágrafo Décimo – O resumo do relatório do 
Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será publicado em conjunto com as demonstrações contábeis. Do Comitê de Remuneração, Pessoas e 
Governança - Artigo 34: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 7 (sete) membros 
efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será 
membro do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro – O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. 
Parágrafo Segundo – Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverá ser membro Independente, caracterizando-se tal 
independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 20 acima. Parágrafo Terceiro – Os integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança 
deverão possuir a qualifi cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração dos administradores da Companhia. Parágrafo 
Quarto – São atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança: a) elaborar a política de remuneração dos administradores, propondo ao Conselho de 
Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua 
implementação e operacionalização, bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exercer suas 
atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela Companhia que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança único; c) propor ao 
Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, 
internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em relação às 
práticas de mercado, com vistas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e f) zelar para que a política de 
remuneração dos administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada da Companhia 
e com o que dispuser a lei e a regulamentação aplicável. Parágrafo Quinto – O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reunir-se-á: a) no mínimo trimestralmente, 
para avaliar e propor a remuneração fi xa e/ou variável dos administradores da Companhia e de suas controladas que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e 
Governança único; b) nos 3 (três) primeiros meses do ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos de 
administração, a ser submetido às Assembleias Gerais da Companhia e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança único. 
Parágrafo Sexto - A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança será defi nida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Sétimo – O 
Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deve elaborar, com a periodicidade e nos termos exigidos pela regulamentação vigente, documento denominado “Relatório do 
Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança”. Da Ouvidoria -  Artigo 35: A Companhia terá uma Ouvidoria, composta de 1 (um) Ouvidor, designado pelo Conselho de 
Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos 
direitos e defesa do consumidor e à mediação de confl itos, cujo prazo de mandato será de 3 (três) anos, que atuará em nome das Instituições integrantes do Conglomerado 
Financeiro BMG, assim entendidas como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen cujo controle, na forma defi nida pelo artigo 116 da 
Lei das S.A., seja da Companhia ou de seus controladores. Parágrafo Primeiro - Caberá ao Conselho de Administração a destituição do Ouvidor nos termos da alínea “u” do 
Artigo 24 acima, que poderá destitui-lo na hipótese de descumprimento das atribuições previstas no presente Artigo ou a qualquer tempo. Parágrafo Segundo – A Ouvidoria 
terá como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de 
atendimento primário das instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como canal de comunicação entre as instituições previstas no “caput” deste Artigo e os 
clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de confl itos; c) informar o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo a 
respeito das atividades da Ouvidoria; d) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; e) atender, registrar, instruir, 
analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; f) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento 
das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, 
uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os 
motivos da prorrogação; g) encaminhar resposta conclusiva para demanda no prazo previsto; h) manter o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste 
Artigo informado sobre os problemas e defi ciências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das 
Instituições previstas no “caput” deste Artigo para solucioná-los; e i) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao 
fi nal de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Terceiro – A 
Companhia compromete-se a: a) criar condições adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, 
imparcialidade e isenção; e b) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio 
administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Quarto – A função de 
Ouvidor será desempenhada por pessoa do quadro administrativo da Companhia, com formação compatível e capacidade técnica para o melhor e mais adequado atendimento 
aos clientes e usuários, sendo que, nos termos da regulamentação, o Ouvidor não poderá desempenhar outra função na Companhia, exceto a de diretor responsável pela 
Ouvidoria. Conselho Fiscal - Artigo 36: A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 
5 (cinco) membros, e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal, bem como os deveres e responsabilidades de seus conselheiros, 
atenderão às disposições legais pertinentes. Artigo 37: Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho 
Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Resultados - Artigo 38: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de 
dezembro, tendo a duração de 1 (um) ano. Parágrafo Único – Em 30 de junho e 31 de dezembro serão elaborados, observadas as regras contábeis aplicáveis e com base na 
escrituração mercantil da Companhia, (i) o balanço patrimonial; (ii) a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) a demonstração do resultado do exercício; (iv) a 
demonstração dos fl uxos de caixa; e (v) a demonstração do valor adicionado. Artigo 39: Do resultado apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes de qualquer 
outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas 
reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 40: Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% 
(cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco 
por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) uma parcela do lucro 
líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; d) poderá ser 
destinada para a reserva de incentivos fi scais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de 
cálculo do dividendo obrigatório; e) uma parcela não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., 
após deduzida a reserva indicada no item (d) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos 
para crescimento e expansão e fi nanciar o capital de giro da Companhia, fi cando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de 
lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incentivos fi scais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital 
social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.; e f) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de 
reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro – O dividendo obrigatório previsto na alínea (b) deste Artigo não será pago nos exercícios 
em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação fi nanceira da Companhia. Parágrafo Segundo – Conforme 
deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 
e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos 
os efeitos legais. Parágrafo Terceiro – É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos 
lucros da Companhia de até 10% (dez por cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, observadas as limitações 
previstas na Lei das S.A. Parágrafo Quarto – A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI 
da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 41: A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar 
balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral. Parágrafo Primeiro – A Companhia poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. Parágrafo 
Segundo – O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em 
substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo Terceiro – Os dividendos não 
reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VII - 
Alienação de Controle - Artigo 42: A alienação direta ou indireta de controle da Companhia a terceiro, a título oneroso, tanto por meio de uma única operação, como por meio 
de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto todas 
as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação, de forma a lhes assegurar tratamento 
igualitário àquele dado ao alienante. Parágrafo Primeiro – Para os fi ns deste Artigo, entende-se por controle e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por 
acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da 
participação acionária detida. Parágrafo Segundo – A obrigação prevista no caput se aplica à alienação de controle por uma única operação ou por operações sucessivas. 
Parágrafo Terceiro – A oferta pública de aquisição de ações deve observar as condições e os prazos previstos na legislação, na regulamentação em vigor e neste Estatuto Social. 
Parágrafo Quarto – A alienação direta ou indireta de controle da Companhia estará sujeita, ainda, à prévia aprovação do Bacen, nos termos da regulamentação aplicável. 
Artigo 43: Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de defi nição do preço da oferta pública de 
aquisição de ações, bem como divulgar a demonstração justifi cada desse valor. Capítulo VIII - Arbitragem - Artigo 44: A Companhia, seus acionistas, administradores, e 
membros do conselho fi scal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu 
regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do 
conselho fi scal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 1, dos 
demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Nível 1. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação - Artigo 45: A Companhia somente será dissolvida e entrará em 
liquidação por deliberação da assembleia geral ou nos demais casos previstos em lei. Parágrafo Único – Compete à assembleia geral estabelecer a forma de liquidação e nomear 
o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - Disposições Finais - Artigo 46: 
As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Nível 1 constantes deste Estatuto Social, somente terão efi cácia a 
partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Fevereiro de 2019

BANCO

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001483-36.2014.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX- Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PATRICIA VENTURA DOS SANTOS, Brasileira, CPF 366.660.978-31, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que a 
requerente é credora da requerida pela importância de R$17.567,92 (Jan/2014) oriundos de 
Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades não pagas de 2009 e do Instrumento 
Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. Encontrando-se a requerida 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2019. 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES AUTÔNOMOS DE PAPEL,

APARAS E MATERIAIS
 REAPROVEITÁVEIS - COOPAMARE

CNPJ. 60.908.308/0001-61 - Inscrição Estadual: 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1
 Rua Galeno de Almeida, 659 - Pinheiros - CEP. 05410-030 - São Paulo

E-mail: coopamare@gmail.com - Tel.: 3064-3976 Site: www.coopamare.org.br

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
A Diretora Presidente, da Cooperativa de Trabalho dos Catadores Autônomos de Papel Aparas
e Materiais Reaproveitáveis (COOPAMARE), no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca os participantes do Programa de Moradia Crédito Solidário (Condominio Novo
Horizonte e Condominio Conquista) para reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a rea-
lizar-se na sua sede social, à Rua Galeno de Almeida nº 659, Pinheiros, no dia 27/10/2019, às
8h00 com 2/3 (dois terços) dos seus associado para primeira convocação; às 9h00 com metade mais
um de seus associados em segunda convocação ou as 10h00 com o numero mínimo de 30 associa-
dos em terceira convocação, sendo o quórum para verificação de associados 90 pessoas com con-
trato firmado na Caixa Econômica Federal conforme Contrato Mútuo de Dinheiro à Pessoa Física
para Construção no Programa Crédito Solidário - Responsabilidade Social para deliberarem
sobre os seguintes assuntos: 1) Apresentação das pessoas convocadas por Correio via AR - Aviso de
Recebimento - para justificação da não participação no Programa de Moradia Crédito Solidário e ori-
entações para os procedimentos seguintes. 2) Realizar a exclusão dos participantes ausentes das ati-
vidades do Programa de Moradia Crédito Solidário. 3) Realizar a inclusão de novos participantes no
Programa Crédito Solidário na qualidade de Suplentes. 4) Assuntos Gerais de interesse social.

São Paulo, 16 de outubro de 2019
Nilzete Romão dos Santos - Diretora Presidente
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Continua

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUIS MARCIO RAMOS DA SILVA FILHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Grande, MS, data-nascimento: 15/08/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Marcio Ramos da Silva e de Joana Bispo dos 
Santos. A pretendente: ANDREA FERREIRA BARBOSA DA SILVA, profi ssão: demonstradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1995, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Obadias Barbosa da Silva e de Jussara Ferreira da Silva.

O pretendente: HELENO DA SILVA PEREIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Machacalis, MG, data-nascimento: 08/09/1953, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Pereira de Souza e de Flora Maria da Silva. A 
pretendente: FLAVIANE VITORINO GUIMARÃES, profi ssão: pedagoga, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 05/02/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olicio Saraiva Guimarães e de Rosa Maria Vitorino Guimarães.

O pretendente: JACKSON BATISTA DE ANDRADE SOUZA, profi ssão: assistente jurídico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 15/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Souza e de Rosa Maria 
de Andrade Souza. A pretendente: DANUZA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: analista de 
documentação cient, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/05/1991, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de João Batista Crispim 
da Silva e de Nubia Pereira da Silva.

O pretendente: JOACI DAMASCENO NOGUEIRA, profi ssão: ajudande geral de cozinha, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Damasceno Nogueira e de Darcila 
Bernardo Leite Nogueira. A pretendente: JOSELENE DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
15/10/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isac Matias de 
Souza e de Geralda Pedro dos Santos.

O pretendente: JOSÉ WALTER DE FARIAS, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Gravatá, PE, data-nascimento: 06/05/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria José da Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ MATIAS 
DE ALMEIDA, profi ssão: diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: Terezinha, PE, 
data-nascimento: 19/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Expedito Matias de Almeida e de Maria Cândido de Almeida.

O pretendente: GILDASIO SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1962, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira dos Santos e de Maria Felix do 
Santos. A pretendente: MARILENE SANTOS DE SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 26/04/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Afonso Felix dos Santos e de Maura Santos de Santana.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ SILVA OLIAN, profi ssão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Olian e de Rosilda Ferreira da Silva Olian. A 
pretendente: CAMILA ROSA AMADOR DAMIÃO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/07/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Rosa Damião e de Lucimara Amador Damião.

O pretendente: RAIMUNDO CAITANO MIGUEL, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bom Jardim, PE, data-nascimento: 22/02/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Caetano Miguel e de Josefa Severina da Conceição. 
A pretendente: ANTONIA VANDERLÚCIA MOREIRA DA SILVA, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Orós, CE, data-nascimento: 08/07/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amadeu Moreira da Silva e de Maria Neuza Moreira.

O pretendente: ELI ALVES DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: auxiliar de prótese dentária, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/02/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eli Alves dos Santos e de Jerusa 
Pereira dos Santos. A pretendente: MILENA RIBEIRO SILVA, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cloudi Batista da Silva e de Lucimara Ribeiro do Carmo.

O pretendente: YURI RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente de prevenção de 
fra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Neto de Oliveira e de Maria da 
Conceição Rodrigues Farias. A pretendente: BÁRBARA DOS SANTOS NASCIMENTO, 
profi ssão: auditora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/01/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Augustinho do Nascimento 
Junior e de Maria Aparecida dos Santos Nascimento.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE SANTOS MARTINIANO FERREIRA, profi s-
são: jovem aprendiz, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/12/2000, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Josue Martiniano Ferreira e 
de Alexsandra Maria dos Santos. A pretendente: CAROLINE DOS SANTOS SILVA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adailton Estevão da Silva e de 
Vanilce Mariana dos Santos Silva.

O pretendente: PEDRO JOSÉ MARTINS FARIAS, profi ssão: manutencionista de piscina sen, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Farias Neto e de Tereza Martins 
Farias. A pretendente: MICHELE PEREIRA DE VASCONCELLOS, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1979, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Douglas Nardy de Vasconcellos e de Judith Pereira 
de Vasconcellos.

O pretendente: BRUNO FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Severo da Silva e de Alzira José da Silva. 
A pretendente: CELIDALVA SOUSA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 06/07/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Evangelista da Silva e de Maria Sousa da Silva.

O pretendente: THIAGO BARROZO, profi ssão: técnico eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Barrozo e de Jane Eyre de Brito Barrozo. A pre-
tendente: SUELEM BARBOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Moura de Oliveira e de Tania Aparecida Barbosa.

O pretendente: DIEGO FERREIRA, profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 01/07/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Diomar Ferreira e de Germana Aparecida Pinto 
Ferreira. A pretendente: PRISCILA RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marcio da Silva e de Priscila Ribeiro Figueiredo.

O pretendente: MOACIR ANTONIO DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 04/08/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz de Oliveira e de Lucia Scaringe de Oliveira. A 
pretendente: MARIA VERÔNICA DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 12/12/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco dos Santos e de Maria Helena dos Santos.

O pretendente: TIAGO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Ribeiro da Silva e de Benedita Maria da Silva. A pre-
tendente: JANETE MARIA DE LIMA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
João Pessoa, PB, data-nascimento: 25/10/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de José Francisco de Lima e de Josefa Ana da Silva.

O pretendente: WELLINGTON LUIS DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Florentino de Souza e de Marlene Carvalhino 
de Souza. A pretendente: PAULA ALVES CLETO DOS SANTOS, profi ssão: técnica em 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Cleto dos Santos e de 
Maria de Fátima Alves Ferreira.

O pretendente: EVERTON TERRIBILE, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1984, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Terribile e de Iranete de Andrade Terribile. A pretendente: 
SIRLEI SANTANA VIEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Carpina, 
PE, data-nascimento: 21/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raul Fernandes Vieira e de Maria das Graças Santana Vieira.

O pretendente: CRISTIANO NUNES BEZERRA, profi ssão: polidor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Sertania, PE, data-nascimento: 22/05/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesario Nunes da Silva e de Rosidalva Bezerra Rodrigues 
Silva. A pretendente: DENIZE GRAMINHO DOS SANTOS, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Alves dos Santos e de Eloá da 
Silva Graminho.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE PERSEGUINI SILVA, profi ssão: designer gráfi co, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Benivaldo Pinto da Silva e de Maria Angela Perseguini. 
A pretendente: FANNY NASCIMENTO DA COSTA, profi ssão: encarregada de perecíveis, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/01/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Ribeiro da Costa e de Romice 
Batista Nascimento da Costa.

O pretendente: JAMISSON DOS SANTOS SILVA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 25/07/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Deodato da Silva e de Jacilene dos 
Santos Silva. A pretendente: SOLANGE MARIA DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaquitinga, PE, data-nascimento: 19/10/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Risomar Maria da Silva.

O pretendente: VITOR PEREIRA ROCHA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Rocha e de Isaura da Silva 
Pereira Rocha. A pretendente: YASMIM ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Leandro Aparecido de Oliveira e 
de Rosimere Alves Pereira.

O pretendente: LEANDRO DONAN, profi ssão: técnico em texteis, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laudes Donan e de Aparecida Ferreira Donan. A pretendente: 
MISLENE RODRIGUES, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 27/07/1978, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Donato 
dos Anjos Rodrigues e de Maria Zenaide de Oliveira Rodrigues.

O pretendente: WISLAN ALVES SIMÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de loja, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Simão de Oliveira e de Irineia 
Alves Feitosa de Oliveira. A pretendente: ARIELEY SANTOS VIEIRA DA COSTA, profi s-
são: operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Vieira da 
Costa e de Cleusa de Souza Santos.

O pretendente: BATISTA FERREIRA BRITO, profi ssão: técnico de leitura entrega, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/01/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enezio Ferreira Brito e de Alaide Ferreira 
Brito. A pretendente: VILENA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roque da Conceição e de Lindinalva Maria da Conceição.

O pretendente: JUAREZ JOSÉ DUARTE, profi ssão: assesor de base, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Igarassu, PE, data-nascimento: 22/09/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino José Duarte e de Apolonia Maximo da Silva. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS TIGRE, profi ssão: coordenadora pe-
dagógica, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 
23/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bento Oliveira 
Tigre e de Nivaci dos Santos Tigre.

O pretendente: SPELSON RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/08/1978, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz Rodrigues e de Isabel Aparecida Ribeiro Rodrigues. A 
pretendente: ESTER SIMÃO CORREIA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Julio Xavier Correia e de Alexandra Simão Correia.

O pretendente: FELIPE DA SILVA SANTOS, profi ssão: desenvolvedor front end, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Benedito Soares dos Santos e de Patricia da 
Silva Zago. A pretendente: NÚBIA VIANA, profi ssão: assistente de licenciamento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Viana e de Maria Cleonice dos Santos Viana.

O pretendente: ALEXANDRO MARTINS TAVARES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tomazina, PR, data-nascimento: 18/03/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amilton Martins Tavares e de Geralda Aparecida Passareli 
Tavares. A pretendente: JUCILENE CAMPOS BATISTA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Monte Alegre, PA, data-nascimento: 06/03/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Moreira Batista e de Lenir Campos Batista.

O pretendente: FÁBIO COUTO DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1975, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Batista da Silva e de Dilza Couto da Silva. A pretendente: 
ANA PAULA ALVES DA SILVA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Alves da Silva e de Maria Madalena Bezerra da Silva.

O pretendente: EMERSON LIMA BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luzinaldo Valdevino Barbosa e de Silvana Lima Silva. A 
pretendente: JULIANE IZABEL CORRÊA SANTOS, profi ssão: executiva comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/07/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Iraquitan dos Santos e de Katia 
Cilene Corrêa dos Santos.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DAS MERCES, profi ssão: balconista de açougue, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias das Merces e de Maria Zelia Santos. 
A pretendente: LUCIANA DE SOUSA SABINO, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Paulo Sabino e de Angelica Maria de Sousa Sabino.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO DE ANDRADE, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1986, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Andrade e de Margarida dos Santos Andrade. A 
pretendente: NAYARA SILVINO MIRANDA DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 24/09/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Silvino de Oliveira e de Laura Miranda de Oliveira.

O pretendente: JOÃO SILVA ALVES, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Poá, SP, data-nascimento: 07/04/1972, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de 
Jeronimo Moreira Alves e de Dejanira Costa da Silva. A pretendente: MICHELLE VIEIRA 
DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Joaquim Pereira dos Santos e de Zelita Vieira da Silva.

O pretendente: ED CARLOS BISPO LOPES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 24/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Francisco Lopes e de Ana dos Reis Lisboa 
Lopes. A pretendente: HELOYSE DA SILVA CARNEIRO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguinel Pedro Carneiro e de Denise Pereira da Silva.

O pretendente: MARCOS FRANCISCO DE SOUZA FERNANDES, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1978, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco de Souza Fernandes e de Neyde 
Maria Fernandes. A pretendente: PALOMA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar em 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Pereira da Silva e de 
Aparecida Candido da Silva.

O pretendente: GUSTAVO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gonçalves de Oliveira e de Rosângela Aparecida 
da Silva. A pretendente: MICHELLE JULIO RAMOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valfredo Ramos e de Silmara Julio.

O pretendente: DAVID OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: operador de estacionamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 06/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Noe da Silva e de Hozana Silva Oliveira. A pre-
tendente: YNGRID DE OLIVEIRA GARCIA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ricardo Garcia e de Katia Aparecida de Oliveira Nunes.

O pretendente: JOÃO PAULO ABREU, profi ssão: técnico de telecomunicações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Luanda, Angola, data-nascimento: 18/08/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro dos Santos Abreu Combo e de Elisa 
Paulo Ines. A pretendente: ELLEN PEREIRA DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/02/1992, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Edimir Pereira da Silva e de Antonia Pereira da Silva.

O pretendente: GENIVALDO AMARO DE MELO, profi ssão: mestre de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 08/05/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Amaro Gurgel e de Luzanir Melo Amaro. A pretendente: 
MARIA ADRIANA NOLETO MACEDO, profi ssão: auxiliar em enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 02/05/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidinez Dias Macedo e de Dionilça Noleto Macedo.

O pretendente: EDILSON JOSE DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: viúvo, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Geralda Pereira. A pretendente: VALDERIA FREITAS BARBOSA, 
profi ssão: atendete, estado civil: divorciada, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 
11/09/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fidelcino Freitas 
Barbosa e de Maria Ilza Barbosa.

O pretendente: CAIO VINÍCIUS CAMPOS DE SOUSA, profi ssão: assistente de comercio 
exterio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1992, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Rogerio Campos de Sousa e de Eliana Viana 
Campos de Sousa. A pretendente: JESSICA CINTHIA DE BARROS SONCIN, profi ssão: 
atendente de cafeteria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Sonci e de 
Marlene de Barros Gonçalves.

O pretendente: THIAGO FELIX MATIAZI, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1983, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luis Mairto Matiazi e de Maria Eliane Felix Matiazi. A pretendente: 
MICHELE LIMA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Celio Salustiano dos Santos e de Maria Aparecida de Lima Santos.

O pretendente: MOACY PEDRO DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibirapoã, BA, data-nascimento: 10/06/1967, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Pedro de Souza e de Jolinda Barbosa Teles. A pretendente: 
MEIRE DALVA LIRA DOS SANTOS, profi ssão: supervisora operacional, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 07/07/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter José dos Santos e de Vera Lúcia Lira dos Santos.

O pretendente: DANIEL BRUNO SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 08/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celia Maria Silva. A pretendente: KETLYN SILVA DE 
MATOS SANTOS, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adailton de Matos Santos e de Isabel Cristina da Silva.

O pretendente: MARLON GONÇALVES ALMEIDA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/07/2000, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Cicero de Almeida e de Maria Aurelangela Gonçalves. A 
pretendente: GEOVANNA VITÓRIA DE OLIVEIRA DE JESUS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/2001, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de William Ferreira de Jesus e de Ana Cerise de Oliveira.

O pretendente: MARCIO NERI, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 21/05/1973, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Getulio Pereira Neri e de Janete Scatena Neri. A pretendente: MARIA DE 
FATIMA OLIVEIRA LIMA, profi ssão: copeira hospitalar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Mucuge, BA, data-nascimento: 05/11/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gerson Marques de Lima e de Hildete Oliveira Lima.

O pretendente: RICARDO SANTOS DE SÁ, profi ssão: auxiliar operacional, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 18/05/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Short de Sá e de Marcia de Souza Santos. A pretendente: 
AMANDA DA SILVA LUNA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Olinda, PE, 
data-nascimento: 20/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geronimo Lourenço de Luna e de Marlene Francisca da Silva Luna.

O pretendente: EANES DA SILVA MARTINS, profi ssão: assistente contábil, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Alves Martins e de Nelcy Pinheiro da Silva Martins. A 
pretendente: ERIKA CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: consultora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1996, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto de Oliveira e de Rute Cardoso Soares de Oliveira.

O pretendente: DÉRIC HENRIQUE DA SILVA MARQUES, profi ssão: analista de T.I., estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1991, residente e domiciliado na 
Vila Ré, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Henrique Soares Marques e de Ana Maria da Silva. A 
pretendente: LILIANE SOBREIRA DA SILVA, profi ssão: assistente de RH, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1998, residente e domiciliada no Jardim 
São Pedro, São Paulo, SP, fi lha de José Jozildo da Silva e de Vilany Sobreira de Farias Silva.

O pretendente: MAGNO JOSÉ VIEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Lagoa Dourada, MG, data-nascimento: 30/04/1973, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Braz Marques Vieira e de Maria da Conceição Vieira. A pretendente: JULIANA 
AUXILIADORA DE SOUZA EUGENIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São João del Rei, MG, data-nascimento: 22/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Rosa Eugenio Filho e de Angela Nancy de Souza Eugenio.

O pretendente: LUCAS ALEF DOS SANTOS SANTANA, profi ssão: contabilista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 20/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Feliciano de Santana e de Marta 
Alves dos Santos Santana. A pretendente: STEFANY NESTOR SANTIAGO DOS SANTOS, 
profi ssão: coordenadora de recursos human, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, 
data-nascimento: 08/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Erisvaldo Paulo dos Santos e de Elisabete Nestor Santiago dos Santos.

O pretendente: JOSÉ LUIZ MACIEL, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, natura-
lidade: Ferreiros, PE, data-nascimento: 10/04/1950, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Josefa Francelina da Conceição. A pretendente: MARIA DAS NEVES 
SILVA, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Maria do Cambucá, 
PE, data-nascimento: 04/08/1954, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Heleno Mariano da Silva e de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: JOSÉ ANILSON CARDOSO DA SILVA, profi ssão: almoxarife, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camacã, BA, data-nascimento: 11/08/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evangelista da Silva e de Natalina Santos Cardoso. A 
pretendente: MARCELA CRISTINA LOPES, profi ssão: agente de combate a endemias, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/05/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Lopes e de Elza Ferreira Lopes.

O pretendente: MATHEUS ANTHERO SOUZA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Crisógono Alves de Souza e de Andreia Anthero. 
A pretendente: RUBIA GALDINO SANCHES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Rubens Pereira Sanches e de Débora Maria Carvalho Galdino Sanches.

O pretendente: MICHAEL DOUGLAS BOMFIM BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1993, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Augusto Alessandro Barbosa e de Monica Bomfi m Ramos. A pretendente: 
RAQUEL FERREIRA UTUARI, profi ssão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sergio Utuari e de Helena Ferreira Utuari.

O pretendente: JOSE GRACINO DE JESUS, profi ssão: lavrador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Mirangaba, BA, data-nascimento: 12/11/1956, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de André Faustino de Jesus e de Josefa Maria de Jesus. A pretendente: 
ANGELICE BISPO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Mirangaba, BA, data-nascimento: 28/07/1960, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Matias dos Santos e de Dezuita Bispo dos Santos.

O pretendente: KELTON DUARTE DA CRUZ, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1994, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilson Mangueira da Cruz e de Anailza Moreira Duarte. A pretendente: 
MICHELLE GANIKO FIGUEIREDO MATOS, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Suzano, SP, data-nascimento: 09/03/1989, residente e domiciliada em Suzano, SP, 
fi lha de David José Figueiredo Matos e de Solange Sayuri Ganiko Figueiredo Matos.

O pretendente: DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião José de Souza e de Celina de Araujo Ribeiro. 
A pretendente: NATHÁLIA ALMEIDA ROBERTS DOS SANTOS, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Malcolm Roberts dos Santos e de Deise 
Almeida Rodrigues dos Santos.

O pretendente: TIAGO NICÁCIO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de padaria, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1995, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Cristiane da Silva Santos. A pretendente: 
ANA CAROLINA DE LARA SANTOS, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: 
Osasco, SP, data-nascimento: 27/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nivaldo Ribeiro dos Santos e de Dirce Alves de Lara Conceição.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Galvão da Silva e de Maria de Fatima Sampaio da Silva. A 
pretendente: JESSICA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Xavier do Nascimento e de Maria Candida da Silva.

O pretendente: OSMAR DE OLIVEIRA CORREIA, profi ssão: ofi cial de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cocal, PI, data-nascimento: 13/10/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José Correia e de Maria de Lourdes de 
Oliveira. A pretendente: GABRIELLA BORGES DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano, PE, data-nascimento: 29/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flávio Alves dos Santos e 
de Maria Eunides Alexandre Borges.

O pretendente: JOSÉ VALTER DA SILVA LIMA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 11/06/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ozinaldo de Lima e de Francisca Berto da 
Silva Lima. A pretendente: PATRICIA DE FIGUEIREDO BARBOZA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 08/03/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Edilson Barboza e de Maria 
de Fatima Santana de Figueiredo.

O pretendente: TONY MARQUES URSULINO CORREIA, profi ssão: analista de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 15/02/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Correia Filho e de Vilma Marques Ursulino. A 
pretendente: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ideltonio da Silva e de Sueli Rodrigues.

O pretendente: KAUÃ VIEIRA OLIVEIRA, profi ssão: analista de t.i., estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everson Tenorio de Oliveira e de Fabiana Aparecida Vieira. A 
pretendente: MILENA BIANCA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: negociadora de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/04/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Alves dos Santos e de Zenaide 
dos Santos de Moraes.

O pretendente: KENNETH OGUDO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Nigeria,, data-nascimento: 08/03/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ignatius Ogudo e de Grace Ogudo. A pretendente: ALEXANDRA CRISTINA DE 
MORAES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/11/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Benedito Waldir de Moraes e de Izailde Bezerra de Moraes.

O pretendente: ANTONIO APARECIDO MATOS, profi ssão: pintor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 26/10/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Matos e de Francisca da Silva Matos. A preten-
dente: CÍNTIA CURI DE BARROS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Alves de Barros e de Marlene Curi de Barros.

O pretendente: JOSÉ JONATHAN OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: corretor de imoveis, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 10/02/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lindomar Lima da Silva e de Elisangela Oliveira da 
Silva. A pretendente: ALINE KAREN PEREIRA DE CARVALHO, profi ssão: bombeiro civil, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilton Wagner de Carvalho e de Maria de 
Deus Pereira de Carvalho.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1995, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo da Silva e de Elisabete Alves Ribeiro. A pretendente: TALITA 
RAQUEL DA MATTA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ingrid da Matta.

O pretendente: ISRAEL NOGUEIRA SANTOS FARIA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo dos Santos Faria e de Vanessa 
Nogueira Faria. A pretendente: MILENA RODRIGUES RAMOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laurentino Ferreira Ramos e de Ana 
Milza Rodrigues Ramos.

O pretendente: RAUL ALEXANDRE RODRIGUES SILVA, profi ssão: bombeiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ornil Vasco Rodrigues da Silva e 
de Joanaci Alexandre da Silva. A pretendente: THAIS FERREIRA PINHO, profi ssão: 
analista de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Imperatriz, MA, data-nascimento: 
28/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abilde Faustino 
Ferreira e de Francisca Noemia Pinho.
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Refl exõesRefl exões
ENFRENTANDO AS SOMBRAS

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Até agora, foi quase impossível remontar e ativar totalmente 
a consciência da alma. As impressões energéticas de desco-
nexão, medo, trauma, dor e sofrimento foram muito grandes. 
As energias cósmicas que estão chegando estão trabalhando 
para limpar e eliminar essas impressões energéticas e, assim, 
capacitando-nos a nos expandir para a consciência da alma. É a 
nossa consciência da alma que apoiará e guiará nosso caminho.

Atualmente você está sendo liberado de vidas de dor, trauma, 
sofrimento, desconexão e desequilíbrio armazenados. Essas 
energias distorcidas foram criadas ao longo de muitas vidas 
e não desaparecerão apenas do dia para noite. Fisicamente, 
há sinais e sintomas desse processo de limpeza. Dores inex-
plicáveis, palpitações cardíacas, insônia, exaustão, profundo 
desespero, medo e ansiedade são todos bastante predominantes 
no momento. Pode ser difícil ver a madeira das árvores agora, 
mas lembre-se de que essa jornada pelas sombras lhe trará o 
dom da percepção e do novo entendimento.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios
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ALTERAR O VALOR DO PRÓ-LABORE
Empresa optante pelo Simples pode alterar mensalmente o valor de reti-
rada de pró-labore? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO SOLICITOU DEMISSÃO INFORMANDO QUE VAI 
TRABALHAR O AVISO PRÉVIO, QUAL A DATA DO PAGAMENTO DAS 
VERBAS RESCISÓRIAS?

Esclarecemos que independentemente do tipo de rescisão contratual 
tem a empresa até dez dias para pagamento das verbas rescisórias 
a contar do término do contrato. Base Legal – Art.477, §6º da CLT.

SUSPENSO DO TRABALHO
Quando o funcionário é suspenso do trabalho será considerado como 
falta, podendo ser descontando do salário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER A LICENÇA PATERNIDADE
Como deve ser concedida a licença paternidade quando o filho 
nasce no sábado, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL REALIZOU PAGAMENTO EM 
DUPLICIDADE DA GUIA GPS, COMO PROCEDER O REEMBOLSO?  

Em atenção à consulta formulada, considerando que se trata de 
recolhimento duplo da GPS da empresa 2003/2100, entendemos que 
poderá empresa restituir via PER/DCOMP o valor que foi recolhido em 
duplicidade referente a parte dos empregados  e o recolhido parte 
empresa (cota patronal e RAT) poderá ser feito a compensação via SEFIP.

TRABALHANDO DEPOIS DE APOSENTADO
Funcionário se aposenta e continua trabalhando, qual o procedimento 
da empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUISITOS DO CARGO DE CONFIANÇA
Quais os requisitos para caracterizar o cargo de confiança? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O pretendente: PAULO ROBERTO GOMES SOARES, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1980, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Luiz Soares e de Vanda Lucia Gomes Eufrasio 
Soares. A pretendente: PRISCILA DA LUZ ALVES CORREIA, profi ssão: operadora de loja, 
estado civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 14/12/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Augusto Alves Correia e de Rita de 
Cássia Santos da Luz.

O pretendente: CRISTIANO DE JESUS SILVA, profi ssão: ajudante de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Traipu, AL, data-nascimento: 02/02/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Silva e de Leonor Francisca da Conceição. 
A pretendente: PATRICIA APARECIDA MENDES AURELIANO, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Avelino Aureliano e de 
Kelly Cristina Mendes da Silva.

O pretendente: MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: técnico de farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 20/03/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Firmino dos Santos e 
de Iracema Pereira dos Santos. A pretendente: JÉSSIKA SIQUEIRA ROCHA, profi ssão: 
recepcionista bilíngue, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo de Siqueira 
Rocha e de Efi genia Vieira dos Santos.

O pretendente: LUIS CARLOS DONIZETTI DA SILVA, profi ssão: auxiliar de secretaria 
técnica, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Honório da Silva e 
de Maria Rodrigues de Lima Silva. A pretendente: TANIA APARECIDA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/04/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar dos Santos 
e de Maria Cicera dos Santos.

O pretendente: CRISTIAN RAFAEL RODRIGUES, profi ssão: agente de higienização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fausto Rodrigues da Cruz e de Edilamar 
Aparecida Machado Rodrigues. A pretendente: LETICIA KETHELYN DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Aureliano da Silva Junior 
e de Verginia da Silva.

O pretendente: IGOR GABRIEL DA SILVA FREITAS, profi ssão: teleatendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar de Freitas e de Sandra 
Regina da Silva. A pretendente: GIULIA BETSY FELICIANO TEIXEIRA, profi ssão: 
teleatendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Alexandre Teixeira e de Fabíola Feliciano.

O pretendente: WILLIAN DE SOUZA, profi ssão: supervisor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1988, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de José Neris de Souza e de Josefa Maria da Conceição. A pretendente: 
GISLENE GREGORIO RAMOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Amauri Silva Ramos e de Sueli Aparecida Gregorio Ramos.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FELIPE DIAS PEDRO, profi ssão: gerente adjunto ferista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Delci de Lima Pedro e de Maria Vanusa 
Alves Dias. A pretendente: DAIANE FERNANDES PRATES, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Helio Prates e de Claudia 
Fernandes da Silva.

O pretendente: DEIVID VIEIRA DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Vieira da Silva e de Maria Joana da 
Silva. A pretendente: THAIS MELO DE ANDRADE, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Walter de Andrade e de Benedita 
Fautisno de Melo.

O pretendente: JOÃO SOUZA VEIGA, profi ssão: ajudande de obra, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juquiá, SP, data-nascimento: 02/11/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Espinola Veiga e de Adelina Souza Veiga. A 
pretendente: VENINA DE FÁTIMA COSENDEY, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: Resende, RJ, data-nascimento: 22/05/1965, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neves Cosendey e de Rosamilia 
Maria Silva.

O pretendente: LOURIVALDO NASCIMENTO SANTANA, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guajeru, BA, data-nascimento: 14/07/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olindo Nascimento Santana e de Enedina Maria de 
Jesus. A pretendente: ADRIANA MARIA PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guajeru, BA, data-nascimento: 15/11/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor Gonçalves Pereira e de Santina Maria de Jesus.

O pretendente: FRANCISCO RAFAEL CANDIDO DO NASCIMENTO, profi ssão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 18/11/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristovão Gomes do 
Nascimento e de Antonia Dias do Nascimento. A pretendente: DEBORA DA SILVA 
CARVALHO, profi ssão: Auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Ribamar de Oliveira Carvalho e de Angela Maria da Silva.

O pretendente: LUCIANO ANTONIO DE MELO FERREIRA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenilton Antonio de Melo Ferreira 
e de Selma Maria da Silva Ferreira. A pretendente: NAYNA DA SILVA FERREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-
nascimento: 14/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Leonel Ferreira e de Cleide Maria da Silva.

O pretendente: RICARDO SARTORI JUNIOR, profi ssão: extrusor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Sartori e de Leonice de Fatima Gica Sartori. 
A pretendente: MARCELA FABIANA FERNANDES, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/06/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosemeire Aparecida Fernandes.

O pretendente: HENRIQUE SALES BORDINI, profi ssão: ajudante de açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Bordini e 
de Sirlene da Silva Sales. A pretendente: GABRIELLY EMILY GAMA NASCIMENTO, 
profi ssão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/06/2002, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Isaias Jose 
do Nascimento  e de Elisabete Gama Souza Brito do Nascimento.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: LEONARDO FAGUNDES ALMEIDA Di LORETO, profi ssão: gerente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Guilherme Di Loreto 
Filho e de Laura Fagundes Almeida Di Loreto. A pretendente: PATRICIA HELENA 
XAVIER, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 07/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Xavier e de Maria Luiza Goria Xavier.

A pretendente: ISABEL CRISTINA DIAS CORREIA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 05/06/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nestor Dias Correia e de Maria José Machado 
Dias Correia. A pretendente: LUCIENE PONTES FREITAS, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 31/10/1970, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Rodrigues de Freitas e de Dulcimar 
Leni Pontes Freitas.

O pretendente: ROSIVALDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: desempregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 10/01/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Severino da Silva e de Lení Filomena da Silva. A 
pretendente: SANATHA SOARES DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 25/01/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Soares da Silva e de Adalgisa Severina da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FERREIRA FIGUEIREDO, profi ssão: militar da 
aeronáutica, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
15/06/1979, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Figueiredo 
e de Maria de Fatima Ferreira Figueiredo. A pretendente: PATRICIA RODRIGUES 
BRUNO, profi ssão: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, 
RJ, data-nascimento: 24/03/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Crispim Caetano Bruno e de Ana Maria Rodrigues Bruno.

O pretendente: ELINORD ISMAEL, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 20/08/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Rebert Ismael e de Erzulie Decius. A pretendente: KETTELENE 
CHARLES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
14/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sauveur Charles e de 
Telene Philippe.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: SAMUEL HENRIQUE SOARES PINHEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascido em Catalão - GO, no dia (17/07/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Henrique Pinheiro e 
de Almira Ferreira Soares Pinheiro. A pretendente: LUCIANA CARVALHO DE MELO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de câmbio, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, 
no dia (13/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
David Carvalho de Melo e de Maria Bandeira de Melo.

O pretendente: JOSÉ RENATO DE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão farmacêutico, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (18/08/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos e de 
Maiza Maria de Jesus dos Santos. A pretendente: LINDIMARA RAMOS DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no 
dia (28/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Baldoino José de Sousa e de Tânia Maria Silveira Ramos de Souza.

O pretendente: HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
offi  ce-boy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/03/1999), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Demerson Leal dos Santos e 
de Adriana Guimarães Machado dos Santos. A pretendente: JÉSSIKA ARCANJO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, 
no dia (07/03/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Otaviano Arcanjo da Silva Filho e de Elielma Maracaipe Silva.

O pretendente: ROBERTO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de selecionamento, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no 
dia (15/02/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Roberto Candido de Oliveira e de Veranilda Ferreira de Lucena Oliveira. A pretendente: 
SOLMAIRA CAMARGO AKAY, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida no Guarujá - SP (Registrada nesta Capital, Ermelino Matarazzo), no dia 
(26/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roger 
Akay Montero e de Ana Camargo Molina.

O pretendente: FILIPE LEON MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão despachante 
técnico, nascido em Guarulhos - SP, no dia (30/12/1988), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Roldão Monteiro e de Tania Regina Mendonça Monteiro. A 
pretendente: BRUNA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elias Honorio de Freitas e de Maria das Neves Freitas. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço, do 1º Subdistrito - Guarulhos, neste 
Estado onde será realizado o casamento.

O pretendente: VALMIR ANDRADE SANCHES, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (27/01/1965), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldomiro Sanches 
e de Rita Andrade Sanches. A pretendente: AMIRAILDES LIMA CASTRO, estado civil 
viúva, profi ssão advogada, nascida em Riachão do Jacuipe - BA, no dia (05/09/1967), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Lopes da Silva 
e de Damiana Lima de Jesus.

O pretendente: JULIO SIMEÃO SOUTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Escada - PE, no dia (30/06/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Simeão Souto e de Maria José da 
Silva. A pretendente: LAISA MELLO SOARES, estado civil solteira, profi ssão revisora, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/03/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Soares Filho e de Neusa da Silva Mello.

O emprego na indústria paulista 
ficou estável em setembro, com 
variação de -0,06%, implicando no 
fechamento de 1 mil postos de tra-
balho, na série sem ajuste sazonal. 
Feito o ajuste, a variação marca 
-0,22% no mês. Computados os dados 
do acumulado do ano, o saldo segue 
negativo e totaliza o encerramento 
de 9 mil vagas na indústria. Os dados 
foram divulgados ontem (16) pela 
Fiesp e Ciesp.

“Setembro apresentou um resul-
tado levemente melhor no saldo de 
emprego na indústria paulista do que 
o esperado para o mês, em razão das 
exportações de carnes para a China, 
que sofreu com a peste suína em seu 
mercado. Apesar dessa leve melhora, 
o mercado apresentou perdas no 
setor automotivo, que sofre com as 
exportações, em especial para a Ar-
gentina. Devemos encerrar o ano com 
saldo muito próximo ao fechamento 
de 2018, com crescimento zero”, diz 
José Ricardo Roriz, 2º vice-presidente 
da Fiesp e do Ciesp.

Entre os setores acompanhados 
pela pesquisa, 45% apresentaram va-
riações positivas, com 10 contratan-
do, 8 demitindo, e 4 permanecendo 
estáveis. Os principais destaques no 
campo positivo ficaram, principal-
mente, por produtos alimentícios 
(1.580); produtos diversos (536) 
e produtos de borracha e material 
plástico (252).

Entre os destaques negativos fi caram 
veículos automotores, reboques e carro-
ceria (-1.427), couro e calçados (-952) 
e informática, produtos eletrônicos e 
ópticos (-608) - (AJI/Fiesp).

Saldo de emprego 
na indústria paulista 
fi ca estável
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país –, é o mais consumido pelos brasileiros. Entre os pro-
dutos de panifi cação, a venda de pão francês corresponde 
atualmente, segundo a Abip, a 45% do total comercializado 
nas padarias.

No entanto, ele vem perdendo espaço para a imensa 
variedade de pães que existem hoje: “O pão francês percen-
tualmente está perdendo a sua importância - não porque 
está deixando de ser consumido, mas porque outros tipos 
de pães estão crescendo no consumo como os integrais 
ou com cereais”. 

“Os primeiros registros com o nome de pão francês 
são da época de Debret, na época da Família Real 
presente no Brasil. Mas entendo mais isso como o pão 
francês feito pelos franceses, já que as características 
não eram tão iguais assim. Se procurar o pão francês 
como temos no Brasil, na França, não vamos encontrar”, 
diz o especialista.

São Paulo, quinta-feira, 17 de outubro de 2019Página 8

Especial

#tenhacicatrizes

Augusto Roque

A importância de um bom mestre

Augusto Roque (*)

Na nossa vida, em cada etapa, diversos 
mestres nos são apresentados e têm 

um papel crucial na nossa formação. Logo 
ao nascer, os nossos pais e avós assumem 
o papel orientador, nos incentivando a 
dar os primeiros passos e a balbuciar as 
primeiras palavras. Eles orientam a nossa 
vida, nosso caráter e estipulam o “modus 
operandi” de uma casa e uma família.

Como também precisamos ter novas 
visões, entram em cena novos mestres: o 
melhor amigo, que aconselha sobre algumas 
decisões importantes que tomaremos, o 
professor do futebol (ou o técnico daquela 
modalidade esportiva que escolheu), que 
estimula o trabalho em equipe, a disciplina, o 
comprometimento coletivo como resultado 
e os professores da escola que nos dão a base 
fundamental do saber. Eles são exemplos de 
mestres que se fazem presentes na nossa 
formação.

Feito todo o alicerce do conhecimento e 
da formação de uma pessoa, os ensinamen-
tos vão sendo aplicados a medida em que 
vamos crescendo e evoluindo como seres 
humanos.  Faltam, entretanto, os mestres 
organizacionais: aqueles que nos dão o senso 
de comprometimento e responsabilidade 
com o negócio. Infelizmente, poucos em-
preendedores valorizam estes mestres, que 
motivam, incentivam e orientam em busca 
do crescimento contínuo e do atingimento 
das metas empresariais. 

Esses mestres, geralmente com expe-
riência como diretores, líderes, gerentes, 
são fundamentais para a formação técnica 
e empresarial do empreendedor. Sem eles, 
possivelmente, as difi culdade nas respec-
tivas empresas, muitas vezes um objetivo 
claro defi nido, acabam aumentando fazendo 
com que o novo empresário acabe aceitando 
realizar qualquer tipo de atividade, sem ter 
algo que tenha sentido com o Propósito 
organizacional.

Na vida de um empreendedor, um bom 
mestre inspira e ajuda a forma como a 

organização irá atuar. Quantas vezes 
ouvimos falar importância de fazer com 
qualidade, comprometimento e, acima 
de tudo, aprender sempre, não é? A cada 
novo cliente, um novo aprendizado. Uma 
nova experiência. Mas você se lembra de 
um bom mestre, que te inspirou e inspira 
dando dicas e caminhos para o sucesso do 
seu negócio? 

Pois é, com a ajuda, infl uência e inspira-
ção de diversos mestres o empreendedor 
pode formar seu senso crítico em busca do 
atingimento dos objetivos empresariais e, 
porque não, pessoais. Porém, em dias con-
turbados como estes em que vivemos, onde 
a individualidade impera e conduz nossas 
ações e infl uencia nossas atitudes, muitas 
vezes esquecemos de valorizar justamente 
aquelas pessoas que invisivelmente foram 
importantes na nossa vida. 

Desta forma, a cada etapa da sua vida, 
valorize o seu mestre, aquela pessoa que 
te inspira e contribui contigo para você ser 
um empreendedor melhor. 

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
Diretor da Curso e Percurso, especialista em Propósito, 

Felicidade, RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 
20 anos de experiência como executivo, palestrante, 

professor e consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e 
Inovação pela FEI-SP e é bacharel em Administração pela 

FEI-SP. Saiba mais em compulsivos.org ou pelo
email: augusto@cursoepercurso.com.br

Elaine Patricia Cruz/Agência Brasil

Para homenagear essa iguaria tão variada, tão popular 
e tão consumida, foi criado o Dia Mundial do Pão, 
celebrado ontem (16). O dia foi instituído em 2000, 

em Nova York, pela União dos Padeiros e Confeiteiros.

A história do pão é antiga. Ele teria surgido há mais de 6 
mil anos, quando os egípcios descobriram a fermentação 
do trigo. Ali ele era considerado um alimento básico e 
era um símbolo de poder. Os pães preparados com trigo 
de qualidade superior eram destinados apenas aos ricos. 
Os egípcios se dedicavam tanto ao pão que se tornaram 
conhecidos como “comedores de pão”.

“É importante lembrar da importância que o pão tem 
para a humanidade. Desde os primórdios, os grãos eram 
consumidos de forma bruta, comidos crus. Posteriormente, 
alguns historiadores falam que, por acidente, os pães - que 
eram formados numa pasta mascada na boca, pasta essa 
feita de mingau – caíram em cima de uma pedra quente, 
em uma fogueira e, a partir dali, se gerou uma massa assa-
da”, conta o especialista e historiador sobre pão, Augusto 
Cezar de Almeida, editor da revista Panifi cação Brasileira, 
é autor de livros como A História da Panifi cação Brasileira 
– a Fantástica História do Pão e da Evolução das Padarias 
no Brasil e do Dicionário da Panifi cação Brasileira.

Quando o homem começa a controlar o processo de 

Dia Mundial do Pão: 
conheça um pouco 
da história do 
produto no Brasil
Pão francês, pão rústico, bengala, fi lão, pão caseiro, 
pão de cereais, ciabatta, bisnaguinha, pão sírio, pão 
doce, pão australiano, pão de forma, pão italiano, pão 
integral... O pão é um dos alimentos mais tradicionais 
em todo o mundo.

Fotos: Rovena Rosa/ABr

A padaria Santa Tereza é considerada uma das mais antiga do país e fi ca na praça 
Doutor João Mendes, em São Paulo.

O pão é um dos alimentos mais tradicionais em todo o mundo. 

Em 2018, o Brasil tinha 70.523 padarias.

O pão francês é o mais consumido pelos brasileiros.

fermentação, a técnica de fazer pão se aprimorou e se 
espalhou pelo mundo. “No começo da história, tinha mui-
ta rejeição àquilo que fermentava porque dava ideia que 
estava estragando. Quando se teve controle, com Pasteur 
[Louis Pasteur, cientista francês, 1822-1895], que foi um 
estudioso que conseguiu controlar e entender o processo 
fermentativo, essa ação da fermentação passou a se propagar 
de forma mais controlada, mais industrial”.

Almeida conta que o produto chegou ao Brasil por meio 
dos portugueses: “Para se ter ideia, o primeiro documento 
que narra um brasileiro consumindo pão foi a carta de Pero 
Vaz de Caminha. Quando as naus [portuguesas] chegaram 
em território brasileiro, elas traziam pães. Os índios então 
provaram, pela primeira vez, aquilo que era totalmente es-
tranho, que era o pão. E a reação dos índios não foi lá muito 
favorável porque eles não estavam habituados a consumir 
aquele tipo de produto. Os produtos que se consumiam 
aqui eram derivados da mandioca e típicos da região”. Os 
pães que foram provados pelos índios eram muito rústicos 
e, pela longa viagem, provavelmente eram duros também. 
“Por isso não deve ter sido muito fácil aceitar”, diz Almeida.

Mas com o plantio do trigo, que teria sido iniciado pelas 
sementes trazidas por Martim Afonso de Souza, é que o 
hábito de comer pão começa a crescer no país. “A primeira 
narrativa que se tem aqui [no Brasil] de trigo foi com ele, 
lembrando das Capitanias Hereditárias. Ali,  Martim Afonso 

de Souza se tornou donatário 
da Capitania de São Vicente, 
primeira capitania. Ele tam-
bém era governador da Índia, 
muito próxima das regiões 
árabes, e trouxe sementes 
de trigo para o Brasil. São 
duas narrativas que pouco 
se fala aqui: primeiro, que o 
pão foi provado pelos índios 
nas naus portuguesas. E, 
segundo, que o trigo foi tra-
zido pelo Martim Afonso de 
Souza”, conta o historiador.

Almeida conta que o pão 
branco, com um miolo úmi-
do, revestido por uma casca 
fi na, dourada e levemente 
crocante, composto por 
água, farinha de trigo, sal e 
fermento, e mais conhecido 
como pão francês – o nome 
varia conforme a região do 
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1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 12 dias do mês de agosto de 2019, às 10h00, na sede social do Banco BMG S.A., localizada na Avenida Presidente 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 (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação pu-
blicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo - DOESP, nas edições dos dias 26, 27 e 30 de Julho de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, nas edições dos dias 26, 
27 e 30 de Julho de 2019, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instalação: a Assembleia 
Geral Extraordinária foi instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 91,13% (noventa e um e treze centésimos por cento) das ações com direito a voto, repre-
sentativas do capital social da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e 
secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire. 5. 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”). 6. Ordem do dia: Exame e discussão sobre as se-
guintes matérias: 6.1. extinção do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, o qual foi criado por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária ocor-
rida 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 Guimarães para referido cargo, encaminhados ao Banco Central do Brasil em 7 de março de 2019 
e ainda pendentes 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 Administra-
ção da Companhia; 6.2. ratifi cação da eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães como membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado na AGE de 25.02.2019; 
6.3. 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 delibera-
das: (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 audi-
toria interna da Companhia será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Executivo Geral; (ii) alteração 
da redação do artigo 27, inciso c, alínea ‘i’ do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da 
Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (iii) alteração da redação do ar-
tigo 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 par-
ticipar dos lucros da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e (B) Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de julho de 2019, às 10h00m, em que foram de-
liberadas: (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 peran-
te 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 sociedades 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 para Comitê de Pessoas e Remuneração, alterar a composição do Co-
mitê de Remuneração, Pessoas e Governança e ampliar as atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança; e 6.4. consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as al-
terações acima mencionadas. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições 
ou reservas: 7.1. aprovaram a extinção do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, criado por deliberação da AGE de 25.02.2019; 7.2. tendo em vis-
ta que tanto a criação do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia como eleição de Flavio Pentagna Guimarães para referido cargo foram submeti-
dos ao Banco Central do Brasil e ainda estão pendentes de homologação, os acionistas aprovaram a desistência voluntária dos referidos pedidos de homologação, fi cando os diretores 
da Companhia autorizados a tomar todas as medidas necessárias para tanto; 7.3. em razão da deliberação aprovada nos termos do item 7.1 acima, aprovaram a 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, com a consequente renumeração de parágra-
fos, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 20: O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e des-
tituíveis pela Assembleia Geral, com mandato uni  cado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e poderá ter até 3 (três) Vice-
-Presidentes escolhidos pelos conselheiros entre seus pares. Parágrafo Primeiro - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for 
maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - Para  ns deste Estatuto Social, Conse-
lheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia; (ii) não ser acionista da Companhia; não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas 
da Companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado à Companhia ou entidade relacionada à acionista; (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado 
ou membro da administração da Companhia, de acionistas ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, dire-
to ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos 
à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de Conselheiro. 
Parágrafo Terceiro - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Primeiro deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proce-
der ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Quarto - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser 
eleitos para cargos de diretores. Parágrafo Quinto - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Executivo Geral não poderão ser acumulados pela mesma pes-
soa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguin-
te ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no pra-
zo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Sexto - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos 
eleitos.” 7.4. tendo em vista que as demais deliberações tomadas na AGE de 25.02.2019 ainda estão sob análise pelo Banco Central do Brasil para posterior homologação, os acionistas 
decidiram ratifi car a eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães como membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado na mesma AGE de 25.02.2019; 7.5. da 
mesma maneira, considerando que, após a realização da AGE de 25.02.2019, foram realizadas outras 2 (duas) assembleias gerais extraordinárias nas quais foram deliberadas alterações 
de estatuto social da Companhia, as quais encontram-se igualmente em análise para homologação pelo Banco Central do Brasil, decidiram os acionistas ratifi car: 7.5.1. as alterações e 
consolidação do Estatuto Social deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019, às 10h00m, a saber: (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 diretamen-
te subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Executivo Geral; (ii) alteração da redação do artigo 27, inciso c, alínea ‘i’ 
do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Diretor 
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 So-
cial da Companhia, para esclarecer que o Diretor sem designação específi ca responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros da Companhia, a fi m de 
evitar eventuais confl itos de interesses; e 7.5.2. as alterações e consolidação do Estatuto Social deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de julho de 2019, às 
10h00m, a saber: (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 ju-
dicia e em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou quotistas de sociedades 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 para Comitê de Pessoas e Remuneração, alterar a composição 
do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança e ampliar as atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança; e 7.6. por fi m, decidiram consolidar o Estatuto Social da 
Companhia em decorrência das alterações estatutárias acima aprovadas, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata. 7.7. A efi cácia das deli-
berações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encer-
rada a Assembleia Geral Extraordinária, 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, 12 de agosto de 2019. 9. As-
sinaturas: Mesa: Sr. Marco Antonio Antunes - Presidente e Sra. Luciana Buchmann Freire - Secretária. Acionistas Presentes: Flávio Pentagna Guimarães (p.p Eduardo Fiorucci Viei-
ra 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). Antônio Mourão Guimarães Neto (p.p Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). BMG Participa-
ções 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 Mi-
neira 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 Empreendi-
mentos Turisticos Ltda. (p.p Eduardo Fiorucci Vieira e Haime Farias Heredia). Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente da Mesa, Lu-
ciana Buchmann Freire - Secretária da Mesa. JUCESP nº 530.980/19-8 em 04.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo 1 - Estatuto Social - Estatuto Social do Banco BMG S.A. - Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de agosto de 2019, às 10h00. Estatuto So-
cial - Capítulo I - Nome - Sede - Objeto e Duração - Artigo 1º - O Banco BMG S.A. (“Companhia”) é uma instituição fi nanceira constituída sob a forma de sociedade por ações, 
que se rege por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. Parágrafo Único - Com a listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 1 
de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fi scal, quando instalado, às dis-
posições do regulamento de listagem do Nível 1 (“Regulamento do Nível 1”). Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente 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, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, a critério e por deliberação do Conselho de Administração, e mediante a autorização das 
autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes. Artigo 3º - A Com-
panhia tem como objeto social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento dos bancos com car-
teira comercial, de investimento, inclusive câmbio, de crédito, fi nanciamento e investimento, de arrendamento mercantil e de crédito imobiliário. Artigo 4º - O prazo de duração da Com-
panhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 2.542.570.607,69 
(dois bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), dividido em (i) 400.007.354 (quatrocentos milhões, 
sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; e (ii) 100.000.000 (cem milhões) de ações preferenciais sem direito a voto, todas no-
minativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - As preferências e 
vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Companhia, 
sem prêmio; (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle estabele-
cida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. Parágrafo Terceiro - Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espé-
cie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os pedidos de conversão deverão ser 
encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos pela Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do Conselho de Administração que se 
realizar após a aprovação da conversão pela Diretoria. Artigo 6º - A Companhia fi ca autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante 
deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações. Caberá ao Conselho de Administração fi xar, em cada caso e den-
tro do limite autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, o local da distribuição, a forma da distribuição, o preço de emissão e as con-
dições de subscrição e integralização. Parágrafo Primeiro - Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emis-
são de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Compa-
nhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a 
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações. Parágrafo Segundo - A emissão de novas ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante 
venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fi scais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na 
subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Artigo 7º - Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, junto ao 
Banco Bradesco S.A., instituição fi nanceira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme designado pelo Conselho de Administração, em nome de seus titulares. 
Parágrafo Único - O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista alienante pela instituição escrituradora, conforme ve-
nha a ser defi nido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos fi xados pela CVM. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 8º - A Assembleia Geral, con-
vocada e instalada conforme prevista na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exer-
cício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. Artigo 9º - Compete privativamente à assembleia geral, sem prejuízo de outras atribuições 
determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) alterar o estatuto social; (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Con-
selho Fiscal, quando instalado; (iii) fi xar o montante global da remuneração dos administradores e dos membros do conselho fi scal, quando instalado; (iv) tomar, anualmente, as contas 
dos administradores e deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras por eles apresentadas; (v) suspender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acio-
nista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; (vi) deliberar, de acordo com proposta apre-
sentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (vii) deliberar sobre transformação, fusão, cisão, incorporação, ou incorpora-
ção de ações envolvendo a Companhia; (viii) deliberar sobre desdobramentos ou grupamentos de ações; (ix) deliberar sobre resgate, amortização e reembolso de ações de emissão da 
Companhia; (x) aprovar a apresentação de pedido de recuperação judicial e/ou extrajudicial, ou falência; (xi) deliberar a dissolução e liquidação da Companhia; (xii) deliberar sobre o 
cancelamento do registro de companhia aberta na CVM; e (xiii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Artigo 10 - A Assembleia Ge-
ral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo 
a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na regulamen-
tação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais. Parágrafo Primeiro - As deliberações da Assembleia 
Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei ou 
em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente submetidos ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), nos termos da regulamentação vigente. Parágrafo Se-
gundo - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. Ar-
tigo 11 - As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão apresentar documentos que comprovem a sua identidade, sua qualidade de acionista e, no caso de acionista pessoa jurídi-
ca, a sua representação legal. Parágrafo Único - Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário, devendo, neste caso, 
ser apresentados ainda o instrumento de mandato e comprovante de identidade do mandatário. Artigo 12 - Ressalvas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, 
em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qual-
quer número. Artigo 13 - Antes de abrir-se a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando seu nome e a quantidade de ações de que forem titulares. Ar-
tigo 14 - As atas de Assembleias deverão ser lavradas no Livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na for-
ma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 15 - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração 
ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente 
da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) secretários. Capítulo IV - Administração - Artigo 16 - A Administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Direto-
ria. Parágrafo Primeiro - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do termo de anuência dos administradores nos 
termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis (incluindo a homologação de sua eleição pelo Bacen). Ar-
tigo 17 - O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, que deverão atuar 
como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Adminis-
tração ou pela Diretoria, conforme o caso. Artigo 18 - Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença 
da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. Artigo 19 - Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá 
indenes seus conselheiros de administração, diretores, membros de comitês e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamen-
te “Benefi ciários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. Parágrafo Primei-
ro - Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com má-fé, culpa, dolo ou mediante frau-
de; (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social; (iii) fora do exercício de suas atribuições ou (iv) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, 
o Benefi ciário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Parágrafo Segundo - As condições e as limitações da indenização 
objeto do presente Artigo serão determinadas em instrumento escrito, cuja implantação é da alçada do Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específi co 
para a cobertura de riscos de gestão. Do Conselho de Administração - Artigo 20 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 9 (nove) 
membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e po-
derá ter até 3 (três) Vice-Presidentes escolhidos pelos conselheiros entre seus pares. Artigo 21 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme 
calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confi rma-
ção de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos os docu-
mentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mí-
nimo, 5 (cinco) Conselheiros, devendo necessariamente, ao menos, 2 (dois) deles não serem Conselheiros Independentes. Parágrafo Primeiro - Dos membros do Conselho de Admi-
nistração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os ele-
ger. Parágrafo Segundo - Para fi ns deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia; (ii) não ser acionista da Com-
panhia; não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas da Companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado à Companhia ou entidade relaciona-
da à acionista; (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou membro da administração da Companhia, de acionistas ou de sociedade controlada, controladora ou sob con-
trole comum da Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou 
entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) 
não receber outra remuneração da Companhia além da de Conselheiro. Parágrafo Terceiro - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Primeiro deste 
Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Quarto - Os membros do 
Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores. Parágrafo Quinto - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração 
e de Diretor Executivo Geral não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia deve: (i) divulgar 
a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas 
para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Sexto - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administra-
ção permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 21 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme 
calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confi rma-
ção de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos os docu-
mentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mí-
nimo, 5 (cinco) Conselheiros, devendo necessariamente, ao menos, 2 (dois) deles não serem Conselheiros Independentes. Parágrafo Segundo - Será admitida a realização de reunião 
do Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais reuniões, incluindo a do Presi-
dente, será considerada presença pessoal. Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas (i) por unanimidade dos membros presentes, quando 
instaladas com a presença de apenas 5 (cinco) membros, nos termos do Parágrafo Primeiro acima, ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instalada com a presença de todos 
os membros do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e 
devidamente submetidos ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate na votação. Pa-
rágrafo Quarto - O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, 
previstas no Artigo 22 abaixo. Parágrafo Quinto - O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá computar o voto proferido com infração aos termos de 
qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado na sede da Companhia e que tenha sido devidamente submetido ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, 
conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. Parágrafo Sexto - Independentemente das formalidades de convocação previstas neste Artigo, serão consideradas regulares as reu-
niões a que comparecerem todos os conselheiros. Artigo 22 - Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o mesmo será substituído por um dos Conselheiros Vi-
ce-presidentes ou, nesta impossibilidade, o Conselho de Administração indicará o substituto interino, dentre seus membros, desde que não seja Conselheiro Independente. Neste caso, o 
substituto exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, inclusive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do 
Artigo 21 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na abertura da respec-
tiva reunião, com estrita observância às disposições deste Artigo. Parágrafo Único - No caso de vacância de cargo de membro de Conselho de Administração por morte, renúncia, ou 
qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá ser convocada no 
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorrendo a vaga ou impedimento defi nitivo do Presidente, o Conselho de Administração deliberará a indicação de um de seus membros para o 
cargo de Presidente do Conselho de Administração. Artigo 23 - Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Con-
selho de Administração. Artigo 24 - Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: a) fi xar 
a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Pessoas e Remuneração da Socieda-
de e do Comitê de Auditoria, subordinados ao Conselho de Administração, bem como fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo, ainda, atribuir, em caráter per-
manente ou transitório, funções especiais, a qualquer membro da Diretoria, com a intitulação que entender conveniente, respeitadas as conferidas por este Estatuto Social; c) fi scalizar 
a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer 
outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras da Companhia, os pare-
ceres dos auditores independentes, relatório resumido do Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a partici-

pação da Companhia e a alienação da participação da Companhia, em outras sociedades não integrantes do conglomerado BMG, em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por 
cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados 
em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; h) autorizar a contratação de operações da Com-
panhia que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no 
último balanço patrimonial auditado; exceção feita às operações de cessão de créditos pela Companhia, com ou sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; i) au-
torizar previamente a realização de operações de crédito pela Companhia, as quais serão avaliadas e aprovadas pelo Comitê de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprova-
do em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamente a contratação de operações de captação de recursos pela Companhia, no mercado local ou internacional, em va-
lores superiores a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relaciona-
dos ao curso normal dos negócios, tendo a Companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a 0,2% (zero vírgula dois por cento) 
do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela Companhia nas assembleias gerais das sociedades das quais seja 
acionista ou sócia e indicar o representante legal da Companhia que comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a Companhia em alterações contratuais; m) distribuir, 
nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações dos administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Com-
panhia a serem submetidos às assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o 
organograma funcional da Companhia; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas da Companhia, em especial (i) o Regimento Interno do Comitê de Crédito que defi nirá to-
das as condições e alçadas para aprovação de operações de crédito em geral nas quais a Companhia seja credora; e (ii) o Regimento Interno do Comitê de Ativos e Passivos da Com-
panhia (ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e políticas a serem adotadas pela Companhia; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, 
previsto no Artigo 33 abaixo, e (iv) o Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Remuneração, previsto no Artigo 34 abaixo; q) escolher e destituir os auditores independentes, bem 
como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre quaisquer matérias; r) deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em 
qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Companhia; t) deliberar sobre qual-
quer matéria não regulada neste Estatuto Social, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor da Companhia; v) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o de-
sempenho dos comitês constituídos; w) determinar o levantamento de balanços intermediários e com base nestes declarar dividendos; x) autorizar a emissão de ações da Companhia, 
nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fi xando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito 
de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pú-
blica ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; y) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Ar-
tigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de 
ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de com-
pra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações; z) deliberar sobre a negociação com ações de emissão 
da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais e regulamentares pertinentes; aa) aprovar a con-
tratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações; e bb) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como con-
vocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. Da Diretoria - Seção I - Composição - Artigo 25 - A Diretoria da Companhia, cujos mem-
bros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 6 (seis) e, no máximo, 16 (dezesseis) membros, dentre os quais serão de-
signados os cargos de Diretor Executivo Geral, Diretor de Relações com Investidores, Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, 
na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos, sendo os cargos de Diretor Executivo Geral e Diretor de Relações com Investidores 
de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Ainda, os Diretores poderão acumular cargos. Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração fi xará as 
quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo Geral, Diretor de Relações com Investidores, bem 
como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca. Parágrafo Segundo - O Diretor Executivo Ge-
ral deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. Parágrafo Terceiro - Sempre que necessário, os Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Exe-
cutivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do subs-
tituído. Seção II - Competência - Artigo 26 - Compete ao Diretor Executivo Geral, ao Diretor de Relações com Investidores, aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Exe-
cutivos e Diretores sem designação especifi ca, além das atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas reco-
mendadas pelo Conselho de Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Artigo 27 - Além das atribuições normais que lhe 
são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Geral: (i) Convocar as Reuniões de 
Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execu-
ção das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) 
Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e dos Diretores sem designação específi ca, 
bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja 
atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Executivo Geral; (vi) Tomar as decisões de sua al-
çada; e (vii) Tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete privativamente ao Diretor de Relações com Investidores: (i) Pres-
tar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o re-
gistro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) Representar a Companhia isoladamente pe-
rante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) Desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tem-
pos em tempos, determinadas pelo Diretor Executivo Geral. c) Compete aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca: (i) Cola-
borar com o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Compa-
nhia, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) Administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas na forma da alínea (b) do Artigo 24; (iii) Supervi-
sionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) Tomar as decisões de sua 
alçada. Seção III - Eleição e Destituição - Artigo 28 - Os Diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração por um prazo unifi cado de ges-
tão de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único - Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a posse dos seus subs-
titutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Seção IV - Representação - Artigo 29 - Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de admi-
nistração da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Companhia, observado sempre o disposto no Artigo 24 deste Estatuto Social, 
devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assinados por 2 (dois) diretores, sendo um deles necessariamente 
o Diretor Executivo Geral, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor Executivo Vice-Presidente ou Diretor Executivo. Parágrafo Único - Na hipótese de ausência temporária do 
Diretor Executivo Geral, este deverá nomear, entre os Diretores Executivos Vice-Presidentes, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretores Executivos, um substituto, para assinar 
em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 30 - A Companhia também poderá ser representada por (i) qualquer um dos Diretores em 
conjunto com um procurador; (ii) 2 (dois) procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados; (iii) 1 (um) procurador ou qualquer um 
dos Diretores, nas situações especifi cadas no Parágrafo Terceiro abaixo. Parágrafo Primeiro - Na constituição de procuradores, a Companhia será representada por 2 (dois) Direto-
res, da seguinte forma: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 
(um) Diretor sem designação especifi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo, ou (iii) 02 
(dois) Diretores Executivos em conjunto. Parágrafo Segundo - Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, 
visando a postulação de medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada por: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o 
Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação específi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Di-
retor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo ou Diretor sem designação específi ca; (iii) 02 (dois) Diretores Executivos, ou (iv) um Diretor Executivo em conjunto com um 
Diretor sem designação específi ca. Parágrafo Terceiro - A Companhia poderá ser representada por 1 (um) procurador com poderes específi cos ou por qualquer um dos diretores nas 
seguintes hipóteses (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos man-
datos com cláusula ad judicia; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a sociedade participe. Artigo 31 - As 
procurações outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo inde-
terminado. Artigo 32 - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer diretor ou procurador que envolva a Companhia em obrigações relativas a 
negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo V - Do 
Comitê de Auditoria - Artigo 33 - A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da 
conformidade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o mo-
nitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos au-
ditores independentes. Parágrafo Primeiro - O Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 (três) membros, com mandato fi xo de 3 (três) anos, eleitos pelo Conselho de 
Administração, na forma disposta no artigo 13, inciso I, da Resolução nº 3.198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de Administração nomeará, também, o Presiden-
te do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vi-
gor. Parágrafo Segundo - Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente conhecimentos nas áreas 
de contabilidade e auditoria. Parágrafo Terceiro - O Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os 
seus membros. Parágrafo Quarto - Constitui também atribuição do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser apro-
vadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da Companhia. Parágrafo Quinto - O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimes-
tralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que 
se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) 
pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regulamen-
tares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. Parágrafo Sexto - O Conselho de Administração defi nirá a ver-
ba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu funcio-
namento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Sétimo - Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum 
outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. Parágrafo Oitavo - Sendo o 
membro do Comitê de Auditoria também integrante do Conselho de Administração da instituição ou de qualquer das empresas integrantes do conglomerado BMG ou de suas coliga-
das, fi ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. Parágrafo Nono - O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal de cada exercício social, relatório so-
bre o acompanhamento das atividades relacionadas com as Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando có-
pia ao Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Bacen pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao fi nal do primei-
ro semestre de cada exercício social. Parágrafo Décimo - O resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será publicado em conjunto com as 
demonstrações contábeis. Do Comitê de Pessoas e Remuneração - Artigo 34 - O Comitê de Pessoas e Remuneração com as atribuições e encargos previstos na legislação, será 
formado por até 8 (oito) membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual 
necessariamente será membro do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro - O Comitê de Pessoas e Remuneração reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. 
Parágrafo Segundo - Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Pessoas e Remuneração deverá ser membro independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo con-
ceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 20 acima. Parágrafo Terceiro - Os integrantes do Comitê de Pessoas e Remuneração deverão possuir a qualifi cação e a experiência ne-
cessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração dos administradores da Companhia. Parágrafo Quarto - São atribuições do Comitê de Pessoas e Remune-
ração: a) elaborar a política de remuneração dos administradores, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios e pro-
gramas especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua implementação e operacionalização, bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de 
Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exercer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela Companhia que adotarem o regime de Comitê 
de Pessoas e Remuneração único; c) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma pre-
vista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de 
administradores em relação às práticas de mercado, com vistas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; f) zelar 
para que a Política de Remuneração dos Administradores esteja permanentemente compatível com a Política de Gestão de Riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada 
da Companhia e com o que dispuser a lei e a regulamentação aplicável; g) avaliar e propor nomeação de membros do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia; h) de-
terminar o perfi l e qualifi cação dos principais cargos de administração com base na estratégia da Companhia; i) coordenar a busca e designação de membros da diretoria da Compa-
nhia com base em orientações do conselho de administração da Companhia; j) contratar e coordenar consultoria externa para temas relacionados a talentos e remuneração; k) super-
visionar o planejamento de sucessão de membros da diretoria e do conselho de administração da Companhia; l) avaliar o orçamento e política de remuneração variável da Companhia 
baseada em performance; e m) supervisionar a avaliação de performance dos membros da diretoria da Companhia. Parágrafo Quinto - O Comitê de Pessoas e Remuneração reunir-
-se-á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração fi xa e/ou variável dos administradores da Companhia e de suas controladas que adotarem o regime de Co-
mitê de Pessoas e Remuneração único. b) nos 3 (três) primeiros meses do ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos 
de administração, a ser submetido às Assembleias Gerais da Companhia e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único. Parágrafo Sexto - A 
remuneração dos membros do Comitê de Pessoas e Remuneração será defi nida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Sétimo - O Comitê de Pessoas e Remuneração deve ela-
borar, com a periodicidade e nos termos exigidos pela regulamentação vigente, documento denominado “Relatório do Comitê de Pessoas e Remuneração”. Da Ouvidoria - Artigo 
35 - A Companhia terá uma Ouvidoria, composta de 1 (um) Ouvidor, designado pelo Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para 
garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de confl itos, cujo prazo de mandato será de 3 
(três) anos, que atuará em nome das Instituições integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Bacen cujo controle, na forma defi nida pelo artigo 116 da Lei das S.A., seja da Companhia ou de seus controladores. Parágrafo Primeiro - Caberá ao Conselho de Admi-
nistração a destituição do Ouvidor nos termos da alínea “u” do Artigo 24 acima, que poderá destitui-lo na hipótese de descumprimento das atribuições previstas no presente Artigo ou 
a qualquer tempo. Parágrafo Segundo - A Ouvidoria terá como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços 
que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como canal de comunicação entre as instituições 
previstas no “caput” deste Artigo e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de confl itos; c) informar o Conselho de Administração das instituições previs-
tas no “caput” deste Artigo a respeito das atividades da Ouvidoria; d) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; e) aten-
der, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; f) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do 
andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justi-
fi cada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os mo-
tivos da prorrogação; g) encaminhar resposta conclusiva para demanda no prazo previsto; h) manter o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo 
informado sobre os problemas e defi ciências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previs-
tas no “caput” deste Artigo para solucioná-los; e i) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao fi nal de cada semestre, re-
latório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Terceiro - A Companhia compromete-se a: a) 
criar condições adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e b) assegurar 
o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações 
e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Quarto - A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa do quadro adminis-
trativo da Companhia, com formação compatível e capacidade técnica para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários, sendo que, nos termos da regulamentação, 
o Ouvidor não poderá desempenhar outra função na Companhia, exceto a de diretor responsável pela Ouvidoria. Conselho Fiscal - Artigo 36 - A Companhia terá um Conselho Fis-
cal de funcionamento não permanente, composto de, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros, e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamen-
to do Conselho Fiscal, bem como os deveres e responsabilidades de seus conselheiros, atenderão às disposições legais pertinentes. Artigo 37 - Na oportunidade de instalação do Con-
selho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Resultados - Ar-
tigo 38 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro, tendo a duração de 1 (um) ano. Parágrafo Único - Em 30 de junho e 31 de dezembro serão 
elaborados, observadas as regras contábeis aplicáveis e com base na escrituração mercantil da Companhia, (i) o balanço patrimonial; (ii) a demonstração dos lucros ou prejuízos acu-
mulados; (iii) a demonstração do resultado do exercício; (iv) a demonstração dos fl uxos de caixa; e (v) a demonstração do valor adicionado. Artigo 39 - Do resultado apurado em cada 
exercício social serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamen-
te absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 40 - Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exer-
cício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do ca-
pital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; 
c) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; 
d) poderá ser destinada para a reserva de incentivos fi scais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base 
de cálculo do dividendo obrigatório; e) uma parcela não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após 
deduzida a reserva indicada no item (d) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos para crescimen-
to e expansão e fi nanciar o capital de giro da Companhia, fi cando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros (excetuadas as 
reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incentivos fi scais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, 
nos termos da Lei das S.A.; e f) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previs-
tas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - O dividendo obrigatório previsto na alínea (b) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administra-
ção informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação fi nanceira da Companhia. Parágrafo Segundo - Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor 
dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, po-
derá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo Terceiro - É facul-
tado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia de até 10% (dez por cento) do re-
sultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, observadas as limitações previstas na Lei das S.A. A fi m de evitar eventuais confl i-
tos de interesses, é vedado ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia participar nos lucros da Companhia. Parágrafo Quar-
to - A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regula-
mentação a ele se ajustará. Artigo 41 - A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar balanços semestrais e com base nestes declarar di-
videndos intermediários, à conta do lucro apurado, de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro - A Compa-
nhia poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração poderá autorizar a 
distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja decla-
ração é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo Terceiro - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que te-
nham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VII - Alienação de Controle - Artigo 42 - A alienação direta ou indireta de controle 
da Companhia a terceiro, a título oneroso, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente 
do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto todas as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as 
condições e os prazos previstos na legislação, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Parágrafo Primeiro - Para os fi ns deste Artigo, entende-se 
por controle e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma dire-
ta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Parágrafo Segundo - A obrigação prevista no caput se aplica à alienação de controle por 
uma única operação ou por operações sucessivas. Parágrafo Terceiro - A oferta pública de aquisição de ações deve observar as condições e os prazos previstos na legislação, na re-
gulamentação em vigor e neste Estatuto Social. Parágrafo Quarto - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia estará sujeita, ainda, à prévia aprovação do Bacen, nos 
termos da regulamentação aplicável. Artigo 43 - Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de defi nição do 
preço da oferta pública de aquisição de ações, bem como divulgar a demonstração justifi cada desse valor. Capítulo VIII - Arbitragem - Artigo 44 - A Companhia, seus acionistas, 
administradores, e membros do conselho fi scal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma 
de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros 
do conselho fi scal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 1, dos de-
mais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Nível 1. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação - Artigo 45 - A Companhia somente será dissolvida e entrará em li-
quidação por deliberação da assembleia geral ou nos demais casos previstos em lei. Parágrafo Único - Compete à assembleia geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o li-
quidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - Disposições Finais - Artigo 46 - As dis-
posições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Nível 1 constantes deste Estatuto Social, somente terão efi cácia a partir da data 
da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
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O montante de resíduos de 
óleo retirados de praias do Nor-
deste pela Petrobras, desde 12 
de setembro, já soma mais de 
200 toneladas, divulgou ontem 
(16) a estatal. Os resíduos são 
uma mistura de óleo e areia e 
foram recolhidos por cerca de 
1,7 mil agentes ambientais. O 
trabalho ocorre em apoio ao Iba-
ma, e os custos das atividades 
de limpeza serão ressarcidos. 

Petrobras retira mais de 200 
toneladas de resíduo oleoso de praias

O instituto é o responsável pelas 
decisões na operação, enquanto a 
estatal dá apoio técnico e imple-
menta as estratégias. A Empresa 
acionou cinco Centros de Defesa 
Ambiental e nove Centros de 
Resposta a Emergência para 
responder ao desastre ambiental.

As estruturas estão posiciona-
das em pontos estratégicos do 
território nacional para garantir 
condições de resposta a pos-

síveis vazamentos de óleo em 
unidades da companhia, o que 
não é o caso desse derramamen-
to de óleo no litoral brasileiro.

Análises do Centro de Pesqui-
sas da Petrobras atestaram que 
o óleo cru que polui praias de 
diversos estados do Nordeste 
desde setembro não é produzi-
do no Brasil e não foi comercia-
lizado nem transportado pela 
Petrobras (ABr).

Os resíduos são uma mistura de óleo e areia e foram recolhidos por 

cerca de 1,7 mil agentes ambientais.
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1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 29 dias do mês de julho de 2019, às 10h00, na sede social do BANCO BMG S.A., localizada na Avenida Presidente 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 (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação 
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo – DOESP, nas edições dos dias 12, 13 e 16 de julho de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, nas edições dos dias 
12, 13 e 16 de julho de 2019, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instalação: a 
Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,69% (noventa e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) 
das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 5. 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”). 6. Ordem do dia: 
Exame e discussão sobre as seguintes matérias: 6.1. 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 nas seguintes hipóteses: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia 
de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula ad judicia; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou quotistas de sociedades ou fundos de investimentos dos quais 
a Companhia participe. 6.2. reforma parcial da redação do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, a fi m de (i) alterar a denominação do Comitê de Remuneração, Pessoas e 
Governança, (ii) alterar a composição do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança; (iii) ampliar as atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança. 6.3. 
consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as alterações acima mencionadas. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas: 7.1. Aprovaram a reforma parcial do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, para incluir a possibilidade de 
representação da Companhia por 1 (um) procurador com poderes específi cos ou por qualquer um dos diretores nas seguintes hipóteses: (i) perante qualquer órgão da administração 
pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula ad judicia; e (iii) em assembleias gerais, 
reuniões de acionistas ou quotistas de sociedades ou fundos de investimentos dos quais a Companhia participe. 7.2. Em razão da deliberação aprovada no item 7.1, o Artigo 30 do 
Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 30: A Companhia também poderá ser representada por (i) qualquer um dos Diretores em conjunto 
com um procurador; (ii) 2 (dois) procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados; (iii) 1 (um) procurador ou qualquer um dos 
Diretores, nas situações especi  cadas no Parágrafo Terceiro abaixo. Parágrafo Primeiro - Na constituição de procuradores, a Companhia será representada por 2 (dois) Diretores, da 
seguinte forma: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) 
Diretor sem designação especí  ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo, ou (iii) 02 (dois) 
Diretores Executivos em conjunto. Parágrafo Segundo – Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando 
a postulação de medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada por: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor 
de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação especí  ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de 
Relações com Investidores ou um Diretor Executivo ou Diretor sem designação especí  ca; (iii) 02 (dois) Diretores Executivos, ou (iv) um Diretor Executivo em conjunto com um Diretor 
sem designação especí  ca. Parágrafo Terceiro – A Companhia poderá ser representada por 1 (um) procurador com poderes especí  cos ou por qualquer um dos diretores nas seguintes 
hipóteses (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com 
cláusula ad judicia; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a sociedade participe.” 7.3. Aprovaram a 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 para Comitê de Pessoas e 
Remuneração. 7.4. Aprovaram a alteração da redação do Artigo 34, caput, do Estatuto Social da Companhia, para alterar a composição do Comitê de Remuneração, Pessoas e 
Governança, passando de até 7 (sete) para até 8 (oito) membros. 7.5. Aprovaram a inclusão das alíneas (g), (h), (i), (j), (k), (l) e (m) na redação do Artigo 34, Parágrafo Quarto do Estatuto 
Social da Companhia para adicionar as seguintes atribuições ao Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança: (i) avaliar e propor nomeação de membros do Conselho de 
Administração e dos Comitês da Companhia; (ii) determinar o perfi l e qualifi cação dos principais cargos de administração com base na estratégia da Companhia; (iii) coordenar a busca 
e designação de membros da diretoria da Companhia com base em orientações do conselho de administração da Companhia; (iv) contratar e coordenar consultoria externa para temas 
relacionados a talentos e remuneração; (v) supervisionar o planejamento de sucessão de membros da diretoria e do conselho de administração da Companhia; (vi) avaliar o orçamento 
e política de remuneração variável da Companhia baseada em performance; e (vii) supervisionar a avaliação de performance dos membros da diretoria da Companhia. 7.6. Em razão 
das deliberações aprovadas nos itens 7.3 a 7.5 acima, o Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 34: O Comitê de Pessoas e 
Remuneração com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 8 (oito) membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com 
mandato de 3 (três) anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro – O Comitê de 
Pessoas e Remuneração reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. Parágrafo Segundo – Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Pessoas e Remuneração deverá 
ser membro independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 20 acima. Parágrafo Terceiro – Os integrantes do Comitê 
de Pessoas e Remuneração deverão possuir a quali  cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração dos administradores da Companhia. 
Parágrafo Quarto: São atribuições do Comitê de Pessoas e Remuneração: a) elaborar a política de remuneração dos administradores, propondo ao Conselho de Administração as 
diversas formas de remuneração  xa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua implementação e operacionalização, 
bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exercer suas atribuições e responsabilidades junto às 
sociedades controladas pela Companhia que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único; c) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração 
global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política 
de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em relação às práticas de mercado, com vistas a identi  car discrepâncias signi  cativas 
em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; f) zelar para que a Política de Remuneração dos Administradores esteja permanentemente compatível com a 
Política de Gestão de Riscos, com as metas e situação  nanceira atual e esperada da Companhia e com o que dispuser a lei e a regulamentação aplicável; g) avaliar e propor 
nomeação de membros do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia; h) determinar o per  l e quali  cação dos principais cargos de administração com base na 
estratégia da Companhia; i) coordenar a busca e designação de membros da diretoria da Companhia com base em orientações do conselho de administração da Companhia; j) 
contratar e coordenar consultoria externa para temas relacionados a talentos e remuneração; k) supervisionar o planejamento de sucessão de membros da diretoria e do conselho 
de administração da Companhia; l) avaliar o orçamento e política de remuneração variável da Companhia baseada em performance; e m) supervisionar a avaliação de performance 
dos membros da diretoria da Companhia. Parágrafo Quinto: O Comitê de Pessoas e Remuneração reunir-se-á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração 
 xa e/ou variável dos administradores da Companhia e de suas controladas que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único. b) nos 3 (três) primeiros meses do 

ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser  xado para os membros dos órgãos de administração, a ser submetido às Assembleias Gerais da 
Companhia e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único. Parágrafo Sexto - A remuneração dos membros do Comitê de Pessoas e 
Remuneração será de  nida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Sétimo – O Comitê de Pessoas e Remuneração deve elaborar, com a periodicidade e nos termos exigidos 
pela regulamentação vigente, documento denominado “Relatório do Comitê de Pessoas e Remuneração”. 7.7. Decidiram consolidar o Estatuto Social da Companhia em decorrência 
das alterações estatutárias acima aprovadas, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata. 7.8. A efi cácia das deliberações acima está 
condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia 
Geral Extraordinária, 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, 29 de julho de 2019. 9. Assinaturas: 
Mesa: Sra. Ana Karina Bortoni Dias – Presidente e Sr. Marco Antonio Antunes – Secretário. Acionistas Presentes: Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela 
Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus 
Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e 
Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG – Corretora de 
Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda., neste ato representada por seu 
administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes 
- Secretário da Mesa. JUCESP nº 530.979/19-6 em 04/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Estatuto Social do Banco BMG S.A., aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de julho de 2019, às 10h00. Banco BMG S.A. - Estatuto Social - 
Capítulo I - Nome - Sede - Objeto e Duração - Artigo 1º: O Banco BMG S.A. (“Companhia”) é uma instituição fi nanceira constituída sob a forma de sociedade por ações, que 
se rege por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. Parágrafo Único – Com a listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nível 1 de 
Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fi scal, quando instalado, às 
disposições do regulamento de listagem do Nível 1 (“Regulamento do Nível 1”). Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente 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, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, a critério e por deliberação do Conselho de Administração, e mediante a 
autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes. 
Artigo 3º: A Companhia tem como objeto social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para o funcionamento 
dos bancos com carteira comercial, de investimento, inclusive câmbio, de crédito, fi nanciamento e investimento, de arrendamento mercantil e de crédito imobiliário. Artigo 4º: O prazo 
de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é 
de R$ 2.542.570.607,69 (dois bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), dividido em (i) 400.007.354 
(quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; e (ii) 100.000.000 (cem milhões) de ações preferenciais sem 
direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro – Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo 
– As preferências e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de 
liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de 
alienação de controle estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. Parágrafo Terceiro – Os acionistas poderão, a qualquer 
tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os 
pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos pela Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do 
Conselho de Administração que se realizar após a aprovação da conversão pela Diretoria. Artigo 6º: A Companhia fi ca autorizada a aumentar seu capital social, independentemente 
de reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações. Caberá ao Conselho de 
Administração fi xar, em cada caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, o local da distribuição, a forma da 
distribuição, o preço de emissão e as condições de subscrição e integralização. Parágrafo Primeiro – Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de 
Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de 
ações a administradores e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e 
(iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações. Parágrafo Segundo – A emissão de novas ações ou bônus 
de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 
257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fi scais, poderá se dar sem que aos 
acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Artigo 7º: Todas as ações da Companhia são 
escriturais, mantidas em conta de depósito, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição fi nanceira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme designado pelo 
Conselho de Administração, em nome de seus titulares. Parágrafo Único – O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista 
alienante pela instituição escrituradora, conforme venha a ser defi nido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos fi xados pela CVM. Capítulo III - 
Assembleia Geral - Artigo 8º: A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme prevista na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, 
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. Artigo 9º: Compete 
privativamente à assembleia geral, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) alterar o estatuto social; (ii) eleger ou destituir, 
a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (iii) fi xar o montante global da remuneração dos administradores e dos membros 
do conselho fi scal, quando instalado; (iv) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras por eles apresentadas; (v) suspender o 
exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária, na forma do 
disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; (vi) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; (vii) deliberar sobre transformação, fusão, cisão, incorporação, ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; (viii) deliberar sobre desdobramentos ou grupamentos 
de ações; (ix) deliberar sobre resgate, amortização e reembolso de ações de emissão da Companhia; (x) aprovar a apresentação de pedido de recuperação judicial e/ou extrajudicial, ou 
falência; (xi) deliberar a dissolução e liquidação da Companhia; (xii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM; e (xiii) deliberar sobre qualquer matéria 
que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas 
ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda 
com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a 
distância em assembleias gerais. Parágrafo Primeiro – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se 
computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei ou em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente submetidos 
ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), nos termos da regulamentação vigente. Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, 
constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. Artigo 11: As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão apresentar documentos 
que comprovem a sua identidade, sua qualidade de acionista e, no caso de acionista pessoa jurídica, a sua representação legal. Parágrafo Único – Observadas as restrições legais, 
os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e comprovante de identidade do 
mandatário. Artigo 12: Ressalvas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 
¼ (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. Artigo 13: Antes de abrir-se a Assembleia Geral, os acionistas 
assinarão o “Livro de Presença”, indicando seu nome e a quantidade de ações de que forem titulares. Artigo 14: As atas de Assembleias deverão ser lavradas no Livro de Atas das 
Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. 
Artigo 15: A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro 
conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) secretários. Capítulo IV - 
Administração - Artigo 16: A Administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo Primeiro – A posse dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do termo de anuência dos administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao 
atendimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis (incluindo a homologação de sua eleição pelo Bacen). Artigo 17: O Conselho de Administração e a Diretoria, para 
melhor desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre 
no intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. Artigo 18: 
Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo 
voto da maioria dos presentes. Artigo 19: Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus conselheiros de administração, diretores, 
membros de comitês e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual dano ou 
prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. Parágrafo Primeiro – Caso seja condenado, por decisão judicial, 
arbitral ou administrativa transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com má-fé, culpa, dolo ou mediante fraude; (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social; 
(iii) fora do exercício de suas atribuições ou (iv) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Benefi ciário deverá ressarcir a Companhia de 
todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Parágrafo Segundo – As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão determinadas 
em instrumento escrito, cuja implantação é da alçada do Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específi co para a cobertura de riscos de gestão. Do 
Conselho de Administração - Artigo 20: O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela 
Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente de Honra, 1 (um) Presidente e poderá ter 
até 3 (três) Vice-Presidentes escolhidos pelos conselheiros entre seus pares. Parágrafo Primeiro – O cargo de Presidente de Honra desempenhará atividades institucionais e de 
promoção da Companhia junto aos que nela trabalham e à comunidade, visando o aprimoramento da imagem da Companhia e o cumprimento de sua função social. Parágrafo 
Segundo - O cargo de Presidente de Honra será extinto em caso de vacância. Parágrafo Terceiro - O Presidente de Honra não será substituído em suas ausências ou impedimentos 
temporários. Parágrafo Quarto - O Presidente de Honra não será remunerado pelo exercício do sua atividade. Parágrafo Quinto – Dos membros do Conselho de Administração, 
no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. 
Parágrafo Sexto - Para fi ns deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia; (ii) não ser acionista da Companhia; 
não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas da Companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado à Companhia ou entidade relacionada à 
acionista; (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou membro da administração da Companhia, de acionistas ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle 
comum da Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou 
entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) 
não receber outra remuneração da Companhia além da de Conselheiro. Parágrafo Sétimo – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Primeiro deste 
Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Oitavo – Os membros 
do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores. Parágrafo Nono – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração 
e de Diretor Executivo Geral não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia deve: (i) divulgar 
a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas 
para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Décimo – Findo o mandato, os membros do Conselho de 
Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 21: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, 
conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com 
confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos 
os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença 
de, no mínimo, 5 (cinco) Conselheiros, devendo necessariamente, ao menos, 2 (dois) deles não serem Conselheiros Independentes. Parágrafo Segundo - Será admitida a realização 
de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais reuniões, incluindo 
a do Presidente, será considerada presença pessoal. Parágrafo Terceiro – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas (i) por unanimidade dos membros presentes, 
quando instaladas com a presença de apenas 5 (cinco) membros, nos termos do Parágrafo Primeiro acima, ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instalada com a presença 
de todos os membros do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sede da 
Companhia e devidamente submetidos ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate 
na votação. Parágrafo Quarto – O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou 
impedimento temporário, previstas no Artigo 22 abaixo. Parágrafo Quinto – O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá computar o voto proferido 
com infração aos termos de qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado na sede da Companhia e que tenha sido devidamente submetido ao Bacen, nos termos 
da regulamentação vigente, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A.. Parágrafo Sexto – Independentemente das formalidades de convocação previstas neste Artigo, serão 
consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os conselheiros. Artigo 22: Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o mesmo será substituído 
por um dos Conselheiros Vice-presidentes ou, nesta impossibilidade, o Conselho de Administração indicará o substituto interino, dentre seus membros, desde que não seja Conselheiro 
Independente. Neste caso, o substituto exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, inclusive o voto de qualidade 
mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 21 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para atuação em 
reunião específi ca, na abertura da respectiva reunião, com estrita observância às disposições deste Artigo. Parágrafo Único - No caso de vacância de cargo de membro de Conselho 
de Administração por morte, renúncia, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do 
substituído, que deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorrendo a vaga ou impedimento defi nitivo do Presidente, o Conselho de Administração deliberará 
a indicação de um de seus membros para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Artigo 23: Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas 
lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Artigo 24: Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, 
regulamentação ou este Estatuto Social: a) fi xar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os membros da Diretoria, 
do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança da Sociedade e do Comitê de Auditoria, subordinados ao Conselho de Administração, bem como fi xar-lhes as atribuições e respectivas 
áreas de atuação, podendo, ainda, atribuir, em caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer membro da Diretoria, com a intitulação que entender conveniente, 
respeitadas as conferidas por este Estatuto Social; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da 
administração, as demonstrações fi nanceiras da Companhia, os pareceres dos auditores independentes, relatório resumido do Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação 
dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a participação da Companhia e a alienação da participação da Companhia, em outras sociedades não integrantes do 

conglomerado BMG, em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; g) autorizar a alienação de bens 
do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço 
patrimonial auditado; h) autorizar a contratação de operações da Companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a 
0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; exceção feita às operações de cessão de créditos pela Companhia, com ou 
sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela Companhia, as quais serão avaliadas e aprovadas pelo 
Comitê de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamente a contratação de operações de captação de 
recursos pela Companhia, no mercado local ou internacional, em valores superiores a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; k) 
autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, tendo a Companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços 
e afi ns, em valor superior a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela 
Companhia nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e indicar o representante legal da Companhia que comparecerá às mencionadas assembleias ou 
representará a Companhia em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações dos administradores; n) aprovar 
a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Companhia a serem submetidos às assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer 
cargos na administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o organograma funcional da Companhia; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas da Companhia, em especial 
(i) o Regimento Interno do Comitê de Crédito que defi nirá todas as condições e alçadas para aprovação de operações de crédito em geral nas quais a Companhia seja credora; e (ii) o 
Regimento Interno do Comitê de Ativos e Passivos da Companhia (ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e políticas a serem adotadas pela 
Companhia; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no Artigo 34 abaixo, e (iv) o Regimento Interno do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança, previsto no 
Artigo 35 abaixo; q) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre quaisquer matérias; r) 
deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir as normas gerais relativas à participação dos membros da 
Diretoria e empregados nos lucros da Companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste Estatuto Social, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor 
da Companhia; v) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês constituídos; w) determinar o levantamento de balanços intermediários e com base nestes 
declarar dividendos; x) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fi xando o número, o preço, o prazo de integralização e 
as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja 
colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; 
y) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela 
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência 
dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em 
ações; z) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os 
dispositivos legais e regulamentares pertinentes; aa) aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações; e bb) deliberar sobre qualquer matéria que 
lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. Da Diretoria - Seção I – 
Composição - Artigo 25: A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 6 (seis) 
e, no máximo, 16 (dezesseis) membros, dentre os quais serão designados os cargos de Diretor Executivo Geral, Diretor de Relações com Investidores, Diretores Executivos Vice-
Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos, sendo os 
cargos de Diretor Executivo Geral e Diretor de Relações com Investidores de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Ainda, os Diretores poderão acumular 
cargos. Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função 
de Diretor Executivo Geral, Diretor de Relações com Investidores, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem 
designação específi ca. Parágrafo Segundo – O Diretor Executivo Geral deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. Parágrafo Terceiro – Sempre 
que necessário, os Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do Conselho de Administração, 
devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Seção II – Competência - Artigo 26: Compete ao Diretor Executivo Geral, ao Diretor de Relações com 
Investidores, aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, além das atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; 
e b) Fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro 
da Diretoria. Artigo 27: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete 
privativamente ao Diretor Executivo Geral: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos 
da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii)  Elaborar o Plano Operacional Anual a ser 
submetido ao Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos Vice-
Presidentes, Diretores Executivos e dos Diretores sem designação específi ca, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando 
constituído, e não ao Diretor Executivo Geral; (vi) Tomar as decisões de sua alçada; e (vii) Tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) 
Compete privativamente ao Diretor de Relações com Investidores: (i) Prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados 
os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências 
dessa regulamentação; (ii) Representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da 
Companhia; e (iii) Desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Executivo Geral. c) Compete aos Diretores Executivos Vice-
Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca: (i) Colaborar com o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem 
designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) Administrar e supervisionar as 
áreas que lhes forem conferidas na forma da alínea (b) do Artigo 24; (iii) Supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e 
acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) Tomar as decisões de sua alçada. Seção III – Eleição e Destituição - Artigo 28: Os Diretores serão eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo pelo Conselho de Administração por um prazo unifi cado de gestão de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único – Findo o mandato, os membros da 
Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Seção IV – Representação - Artigo 29: Os 
membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da 
Companhia, observado sempre o disposto no Artigo 24 deste Estatuto Social, devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Companhia, 
serem assinados por 2 (dois) diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Executivo Geral, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor Executivo Vice-Presidente ou Diretor 
Executivo. Parágrafo Único – Na hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Geral, este deverá nomear, entre os Diretores Executivos Vice-Presidentes, o Diretor de Relações 
com Investidores ou Diretores Executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 30: A Companhia 
também poderá ser representada por (i) qualquer um dos Diretores em conjunto com um procurador; (ii) 2 (dois) procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos 
instrumentos de mandato outorgados; (iii) 1 (um) procurador ou qualquer um dos Diretores, nas situações especifi cadas no Parágrafo Terceiro abaixo. Parágrafo Primeiro - Na 
constituição de procuradores, a Companhia será representada por 2 (dois) Diretores, da seguinte forma: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo Vice-
Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação especifi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em 
conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo, ou (iii) 02 (dois) Diretores Executivos em conjunto. Parágrafo Segundo – Nas constituições de 
procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada 
por: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem 
designação específi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo ou Diretor sem designação 
especifi ca; (iii) 02 (dois) Diretores Executivos, ou (iv) um Diretor Executivo em conjunto com um Diretor sem designação específi ca. Parágrafo Terceiro – A Companhia poderá ser 
representada por 1 (um) procurador com poderes específi cos ou por qualquer um dos diretores nas seguintes hipóteses (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou 
indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula ad judicia; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas 
ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a sociedade participe. Artigo 31: As procurações outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes concedidos e o 
prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. Artigo 32: É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato 
praticado por qualquer diretor ou procurador que envolva a Companhia em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.  Capítulo V - Do Comitê de Auditoria - Artigo 33: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade 
do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da conformidade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os 
regulamentos e a política da Companhia, a supervisão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a 
quem caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. Parágrafo Primeiro – O Comitê de Auditoria será 
constituído por, no mínimo, 3 (três) membros, com mandato fi xo de 3 (três) anos, eleitos pelo Conselho de Administração, na forma disposta no artigo 13, inciso I, da Resolução nº 
3.198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos membros do Comitê 
de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo Segundo – Dentre os membros do Comitê, pelo menos um 
deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. Parágrafo Terceiro – O Conselho de 
Administração poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. Parágrafo Quarto – Constitui também atribuição 
do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e 
colocadas à disposição da Companhia. Parágrafo Quinto – O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente 
e com a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em 
atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, 
demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos 
efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. Parágrafo Sexto – O Conselho de Administração defi nirá a verba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, 
observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no 
cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Sétimo – Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas empresas 
ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. Parágrafo Oitavo – Sendo o membro do Comitê de Auditoria também integrante do Conselho 
de Administração da instituição ou de qualquer das empresas integrantes do conglomerado BMG ou de suas coligadas, fi ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois 
cargos. Parágrafo Nono – O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal de cada exercício social, relatório sobre o acompanhamento das atividades relacionadas com as Auditorias 
Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando cópia ao Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Bacen 
pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício social. Parágrafo Décimo – O resumo do 
relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será publicado em conjunto com as demonstrações contábeis. Do Comitê de Pessoas e Remuneração - 
Artigo 34: O Comitê de Pessoas e Remuneração com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 8 (oito) membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo 
Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho de Administração. 
Parágrafo Primeiro – O Comitê de Pessoas e Remuneração reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. Parágrafo Segundo – Pelo menos um dos integrantes do 
Comitê de Pessoas e Remuneração deverá ser membro independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 20 acima. 
Parágrafo Terceiro – Os integrantes do Comitê de Pessoas e Remuneração deverão possuir a qualifi cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política 
de remuneração dos administradores da Companhia. Parágrafo Quarto: São atribuições do Comitê de Pessoas e Remuneração: a) elaborar a política de remuneração dos 
administradores, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; 
supervisionando a sua implementação e operacionalização, bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) 
exercer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela Companhia que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único; c) propor ao Conselho 
de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e externos, 
e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em relação às práticas de mercado, com vistas 
a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; f) zelar para que a Política de Remuneração dos Administradores esteja 
permanentemente compatível com a Política de Gestão de Riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada da Companhia e com o que dispuser a lei e a regulamentação 
aplicável; g) avaliar e propor nomeação de membros do Conselho de Administração e dos Comitês da Companhia; h) determinar o perfi l e qualifi cação dos principais cargos de 
administração com base na estratégia da Companhia; i) coordenar a busca e designação de membros da diretoria da Companhia com base em orientações do conselho de administração 
da Companhia; j) contratar e coordenar consultoria externa para temas relacionados a talentos e remuneração; k) supervisionar o planejamento de sucessão de membros da diretoria 
e do conselho de administração da Companhia; l) avaliar o orçamento e política de remuneração variável da Companhia baseada em performance; e m) supervisionar a avaliação de 
performance dos membros da diretoria da Companhia. Parágrafo Quinto: O Comitê de Pessoas e Remuneração reunir-se-á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a 
remuneração fi xa e/ou variável dos administradores da Companhia e de suas controladas que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único. b) nos 3 (três) primeiros 
meses do ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos de administração, a ser submetido às Assembleias Gerais da 
Companhia e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Pessoas e Remuneração único. Parágrafo Sexto - A remuneração dos membros do Comitê de Pessoas e 
Remuneração será defi nida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Sétimo – O Comitê de Pessoas e Remuneração deve elaborar, com a periodicidade e nos termos exigidos pela 
regulamentação vigente, documento denominado “Relatório do Comitê de Pessoas e Remuneração”. Da Ouvidoria - Artigo 35: A Companhia terá uma Ouvidoria, composta de 1 
(um) Ouvidor, designado pelo Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão 
em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de confl itos, cujo prazo de mandato será de 3 (três) anos, que atuará em nome das Instituições 
integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen cujo controle, na forma defi nida 
pelo artigo 116 da Lei das S.A., seja da Companhia ou de seus controladores. Parágrafo Primeiro - Caberá ao Conselho de Administração a destituição do Ouvidor nos termos da 
alínea “u” do Artigo 24 acima, que poderá destitui-lo na hipótese de descumprimento das atribuições previstas no presente Artigo ou a qualquer tempo. Parágrafo Segundo – A 
Ouvidoria terá como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais 
de atendimento primário das instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como canal de comunicação entre as instituições previstas no “caput” deste Artigo e os clientes e 
usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de confl itos; c) informar o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo a respeito das atividades 
da Ouvidoria; d) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; e) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal 
e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; f) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto 
para resposta, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, uma única vez, por igual período, limitado o número 
de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; g) encaminhar resposta conclusiva para 
demanda no prazo previsto; h) manter o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo informado sobre os problemas e defi ciências detectados no 
cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previstas no “caput” deste Artigo para solucioná-los; e i) elaborar e 
encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao fi nal de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades 
desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Terceiro – A Companhia compromete-se a: a) criar condições adequadas ao funcionamento da 
Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e b) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias 
para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades 
no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Quarto – A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa do quadro administrativo da Companhia, com formação compatível e 
capacidade técnica para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários, sendo que, nos termos da regulamentação, o Ouvidor não poderá desempenhar outra função 
na Companhia, exceto a de diretor responsável pela Ouvidoria. Conselho Fiscal - Artigo 36: A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de, 
no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros, e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal, bem como os deveres e 
responsabilidades de seus conselheiros, atenderão às disposições legais pertinentes. Artigo 37: Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a 
eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Resultados - Artigo 38: O exercício social terá início em 1º de 
janeiro e terminará em 31 de dezembro, tendo a duração de 1 (um) ano. Parágrafo Único – Em 30 de junho e 31 de dezembro serão elaborados, observadas as regras contábeis 
aplicáveis e com base na escrituração mercantil da Companhia, (i) o balanço patrimonial; (ii) a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) a demonstração do resultado do 
exercício; (iv) a demonstração dos fl uxos de caixa; e (v) a demonstração do valor adicionado. Artigo 39: Do resultado apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes de 
qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas 
reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 40: Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco 
por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), 
no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) uma parcela do lucro líquido, por proposta 
dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; d) poderá ser destinada para a reserva de 
incentivos fi scais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; e) uma 
parcela não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após deduzida a reserva indicada no item (d) 
acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos para crescimento e expansão e fi nanciar o capital de giro 
da Companhia, fi cando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para 
contingências e a reserva de incentivos fi scais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.; e f) a Assembleia 
Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo 
Primeiro – O dividendo obrigatório previsto na alínea (b) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele 
incompatível com a situação fi nanceira da Companhia. Parágrafo Segundo – Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de 
juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, 
integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo Terceiro – É facultado ao Conselho de Administração, conforme 
as normas gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia de até 10% (dez por cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos 
acumulados e a provisão para o imposto de renda, observadas as limitações previstas na Lei das S.A. A fi m de evitar eventuais confl itos de interesses, é vedado ao Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia participar nos lucros da Companhia. Parágrafo Quarto – A participação aos administradores de que trata 
o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 41: A Companhia, 
mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro – A Companhia poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em 
períodos menores, respeitado o limite legal. Parágrafo Segundo – O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o 
capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos 
mesmos. Parágrafo Terceiro – Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, 
prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VII - Alienação de Controle - Artigo 42: A alienação direta ou indireta de controle da Companhia a terceiro, a título oneroso, 
tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta 
pública de aquisição de ações tendo por objeto todas as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na 
legislação, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Parágrafo Primeiro – Para os fi ns deste Artigo, entende-se por controle e seus termos 
correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou 
de direito, independentemente da participação acionária detida. Parágrafo Segundo – A obrigação prevista no caput se aplica à alienação de controle por uma única operação 
ou por operações sucessivas. Parágrafo Terceiro – A oferta pública de aquisição de ações deve observar as condições e os prazos previstos na legislação, na regulamentação em 
vigor e neste Estatuto Social. Parágrafo Quarto – A alienação direta ou indireta de controle da Companhia estará sujeita, ainda, à prévia aprovação do Bacen, nos termos da 
regulamentação aplicável. Artigo 43: Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de defi nição do preço 
da oferta pública de aquisição de ações, bem como divulgar a demonstração justifi cada desse valor. Capítulo VIII - Arbitragem - Artigo 44: A Companhia, seus acionistas, 
administradores, e membros do conselho fi scal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na 
forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e 
membros do conselho fi scal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do 
Regulamento do Nível 1, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Nível 1. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação - Artigo 45: A Companhia somente 
será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da assembleia geral ou nos demais casos previstos em lei. Parágrafo Único – Compete à assembleia geral estabelecer a 
forma de liquidação e nomear o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - 
Disposições Finais - Artigo 46: As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Nível 1 constantes deste Estatuto 
Social, somente terão efi cácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
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O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) deve atingir 
R$ 606,2 bilhões este ano, com 
base nos dados de setembro. A 
projeção indica um aumento de 
1,7% em comparação ao valor 
alcançado em 2018, que foi de 
R$ 596,1 bilhões. Conforme a 
projeção, “as lavouras represen-
taram um faturamento bruto de 
R$ 398 bilhões e a pecuária, R$ 
208 bilhões. A pecuária teve cres-
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subiu para R$ 606,2 bilhões
cimento real de 6,4% em relação 
a 2018, e as lavouras retração de 
-0,6%”.

De acordo com a Secretaria 
de Política Agrícola, os setores 
que apresentam aumento real 
do VBP são: algodão (+18,2%), 
banana (+19,5%), batata-inglesa 
(+107,4%), feijão (+58,8%), ma-
mona (+37,9%), milho (+23,5%) 
e tomate (+13,2%). “Outros 
como o amendoim, laranja e 

trigo também vêm apresentando 
crescimento do valor da produ-
ção”, diz a nota da secretaria. Já 
outros apresentaram retração do 
faturamento nas projeções deste 
ano: arroz (-5,5%), café (-27,2%), 
cana de açúcar (-9,3%), mandioca 
(-13,2%), soja (-12,1%) e uva 
(-6,1%).

O desempenho da pecuária 
tem sido favorável este ano. “Com 
exceção do leite, que apresenta 

redução de valor em relação ao 
obtido em 2018, os demais apre-
sentam desempenho favorável. 
Destacam-se os aumentos do VBP 
de suínos, 9,5%, frango, 12,8% 
e ovos, 21,4%. Observamos que 
carne bovina também apresenta 
neste ano posição superior à do 
ano passado”.

Em relação aos dados por 
região, o Centro-Oeste lidera 
com VBP estimado de R$ 177,79 
bilhões. Em seguida, aparecem 
Sudeste (R$ 145,4 bilhões), Sul 
(R$ 141,7 bilhões), Nordeste (R$ 
56,9 bilhões) e Norte (R$ 36,9 
bilhões) - (AI/MAPA).

As lavouras representaram um faturamento de R$ 398

 bilhões e a pecuária, R$ 208 bilhões.
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1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 10 horas, na sede social do BANCO BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 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, Condo-
mínio 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 edi-
tais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 29 e 30 de março de 2019 e do dia 02 de abril de 2019 e no jornal “Empresas & Negó-
cios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede da Companhia, nas edições dos dias 29 de março de 2019 e de 01 e 02 de abril de 2019, a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,69% (noventa e nove inteiros e sessenta e nove centésimos 
por cento) das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, contando ainda com a presença do Sr. Edison Arisa Pereira, CRC 1SP127241/O-0, representan-
te da Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes, bem como do Sr. Marco Antonio Antunes, Diretor da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Marcio 
Alaor de Araujo e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) 
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; (ii) destinação do lucro lí-
quido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Compa-
nhia; e (iii) fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) ratifi cação do pagamento de juros sobre 
capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e retifi cado em reunião realizada 22 de janeiro 
de 2019; (ii) 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 subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Executivo Geral; (iii) 
alteração da redação do artigo 27, inciso (c), alínea (i) do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação específi ca responsável pela audi-
toria interna da Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (iv) altera-
ção 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 Com-
panhia não poderá participar dos lucros da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e (v) consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as alterações acima 
mencionadas. 5. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou 
reservas o que segue: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1. Aprovar integralmente o Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores, bem 
como as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme publicados no jornal Em-
presas & Negócios, em sua edição de 15 de fevereiro de 2019 e no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em sua edição de 15 de fevereiro de 2019, os quais foram apreciados pelo 
Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de fevereiro de 2019, que recomendou sua aprovação. 5.1.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 170.756.000,00 (cento e setenta milhões e setecentos e cinquenta e seis mil reais), aprovar a seguinte destinação: 
(i) o montante de R$ 8.537.800,00 (oito milhões, quinhentos e trinta e sete mil e oitocentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido, será destinado à 
conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 140.002.059,12 (cento e quarenta milhões, dois mil e cinquen-
ta e nove reais e doze centavos), correspondente a 82% (oitenta e dois por cento) do lucro líquido, será distribuído a título de dividendos, conforme previsto no artigo 202 da Lei das 
S.A. e no artigo 33, item ‘b’ do Estatuto Social da Companhia, sendo certo que, conforme ratifi cado no item 5.2.1 abaixo, os juros sobre capital próprio aprovados pelo Conselho de Ad-
ministração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e retifi cados em reunião realizada em 22 de janeiro de 2019, foram imputados ao dividendo mínimo obri-
gatório e pagos aos acionistas em 01 de fevereiro de 2019 e 09 de abril de 2019, de maneira que não há saldo de dividendos a serem pagos aos acionistas; e (iii) o montante de R$ 
22.216.140,88 (vinte e dois milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e quarenta reais e oitenta e oito 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 da Companhia. 5.1.3. Aprovar que a verba anual global da remuneração dos ad-
ministradores da Companhia, para o exercício social de 2019, será de até R$ 40.805.243,01 (quarenta milhões, oitocentos e cinco mil e duzentos e quarenta e três reais e um centa-
vo). 5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.2.1. Conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e 
retifi cado em reunião realizada em 22 de janeiro de 2019, ratifi car o pagamento de juros a título de remuneração sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, calculados na 
forma do Artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 (“Lei nº 9.249/95”) e Parágrafo Segundo do Artigo 40 do Estatuto Social da Companhia, no valor total bruto de R$ 
140.002.059,12 (cento e quarenta milhões, dois mil e cinquenta e nove reais e doze centavos) sendo atribuído o valor de R$ 0,28 (vinte e oito centavos de real) por ação ordinária no-
minativa representativa do capital social, resultando na distribuição do valor líquido após a dedução de 15% (quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, de acor-
do com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, de R$ 119.001.750,25 (cento e dezenove milhões, um mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), sendo atribuído o valor de R$ 
0,238 (duzentos e trinta e oito milésimos de reais) por ação ordinária, nominativa e representativa do capital social da Companhia. 5.2.2. Aprovar a 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 que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia 
será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Executivo Geral. 5.2.3. Aprovar a alteração da redação do 
artigo 27, inciso (c), alínea (i) do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna 
da Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas. 5.2.4. Em razão das deli-
berações aprovadas nos itens 7.4 e 7.5 acima, o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 27. Além das atribuições normais 
que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especi  camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Geral: (i) Convocar as Reu-
niões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação 
e execução das políticas e diretrizes  xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, estabelecendo 
metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e dos Diretores sem designa-
ção especí  ca, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação especí  ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da 
Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao Diretor Executivo Geral; (vi) Tomar as 
decisões de sua alçada; e (vii) Tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete privativamente ao Diretor de Relações com In-
vestidores: (i) Prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como man-
ter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) Representar a Compa-
nhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) Desempenhar as outras atribuições 
que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Executivo Geral. c) Compete aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designa-
ção especí  ca: (i) Colaborar com o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação especí  ca que vier a ser responsável pela audi-
toria interna da Companhia, a  m de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) Administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas na forma da alínea (b) do 
Artigo 24; (iii) Supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) To-
mar as decisões de sua alçada.” 5.2.5. Aprovar a alteração da redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia para esclarecer que o Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses, conforme 
abaixo: “Artigo 40. Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qual-
quer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na 
forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá 
ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; d) poderá ser destinada para a reserva de incentivos  scais a parcela do lucro líqui-
do decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; e) uma parcela não superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após deduzida a reserva indicada no item (d) acima, poderá ser destinada à formação 
de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por  m custear investimentos para crescimento e expansão e  nanciar o capital de giro da Companhia,  cando ressalvado que 
o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incenti-
vos  scais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.; e f) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Con-
selho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro: O dividendo obrigató-
rio previsto na alínea (b) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação  -
nanceira da Companhia. Parágrafo Segundo: Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos 
termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos di-
videndos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo Terceiro: É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que de  nir, atribuir 
participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia de até 10% (dez por cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o 
imposto de renda, observadas as limitações previstas na Lei das S.A. A  m de evitar eventuais con  itos de interesses, é vedado ao Diretor sem designação especí  ca que vier a ser res-
ponsável pela auditoria interna da Companhia participar nos lucros da Companhia. Parágrafo Quarto: A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior consti-
tuirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará.”. 5.2.6. Aprovar consolidar o Estatuto Social da Com-
panhia em decorrência das alterações estatutárias acima aprovadas, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata. 5.2.7. A efi cácia das deli-
berações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi en-
cerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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, 30 de abril 
de 2019. 7. Assinaturas: Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. 
Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP - Comércio e Empreendimen-
tos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guima-
rães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - Corretora De Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turisticos 
Ltda, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araujo - Presidente da 
Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa JUCESP nº 530.978/19-2 em 04.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I - Estatuto Social do Banco BMG S.A., CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3. Aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 
de abril de 2019, às 10h00. Capítulo I - Nome - Sede - Objeto e Duração. Artigo 1º: O Banco BMG S.A. (“Companhia”) é uma instituição fi nanceira constituída sob a forma 
de sociedade por ações, que se rege por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável. Parágrafo Único: Com a listagem da Companhia no segmento especial de lista-
gem denominado Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fi s-
cal, quando instalado, às disposições do regulamento de listagem do Nível 1 (“Regulamento do Nível 1”). Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente 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, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, a critério e por deliberação do Conselho de Admi-
nistração, e mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais 
ou correspondentes. Artigo 3º: A Companhia tem como objeto social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para 
o funcionamento dos bancos com carteira comercial, de investimento, inclusive câmbio, de crédito, fi nanciamento e investimento, de arrendamento mercantil e de crédito imobiliário. 
Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, é de R$ 2.542.570.607,69 (dois bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e sete reais e sessenta e nove centavos), dividi-
do em (i) 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; e (ii) 100.000.000 (cem milhões) de 
ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Ge-
ral. Parágrafo Segundo: As preferências e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso 
do capital, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas 
na oferta pública de alienação de controle estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. Parágrafo Terceiro: Os acionistas 
poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, obser-
vado o limite legal. Os pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos pela Diretoria deverão ser homologados 
na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a aprovação da conversão pela Diretoria. Artigo 6º: A Companhia fi ca autorizada a aumentar seu capital so-
cial, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o limite de 200.000.000 (duzentos milhões) de ações. Ca-
berá ao Conselho de Administração fi xar, em cada caso e dentro do limite autorizado neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas, o local da dis-
tribuição, a forma da distribuição, o preço de emissão e as condições de subscrição e integralização. Parágrafo Primeiro: Desde que realizado dentro do limite do capital autoriza-
do, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de op-
ção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das op-
ções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações. Parágrafo Segundo: A emissão de no-
vas ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle 
nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fi scais, pode-
rá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Artigo 7º: Todas as ações 
da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição fi nanceira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), confor-
me designado pelo Conselho de Administração, em nome de seus titulares. Parágrafo Único: O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado dire-
tamente do acionista alienante pela instituição escrituradora, conforme venha a ser defi nido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos fi xados pela CVM. 
Capítulo III - Assembleia Geral. Artigo 8º. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme prevista na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. Artigo 9º: Com-
pete privativamente à assembleia geral, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: (i) alterar o estatuto social; (ii) eleger ou des-
tituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (iii) fi xar o montante global da remuneração dos administradores e dos 
membros do conselho fi scal, quando instalado; (iv) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras por eles apresentadas; (v) sus-
pender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar ou estatutária, na for-
ma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; (vi) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos; (vii) deliberar sobre transformação, fusão, cisão, incorporação, ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; (viii) deliberar sobre desdobramentos ou grupamen-
tos de ações; (ix) deliberar sobre resgate, amortização e reembolso de ações de emissão da Companhia; (x) aprovar a apresentação de pedido de recuperação judicial e/ou extrajudi-
cial, ou falência; (xi) deliberar a dissolução e liquidação da Companhia; (xii) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM; e (xiii) deliberar sobre qualquer 
matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por 
acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e 
a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e 
votação a distância em assembleias gerais. Parágrafo Primeiro: As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, 
não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei ou em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamente sub-
metidos ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), nos termos da regulamentação vigente. Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do 
dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. Artigo 11: As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão apresentar docu-
mentos que comprovem a sua identidade, sua qualidade de acionista e, no caso de acionista pessoa jurídica, a sua representação legal. Parágrafo Único: Observadas as restrições 
legais, os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e comprovante de iden-
tidade do mandatário. Artigo 12: Ressalvas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, 
no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. Artigo 13: Antes de abrir-se a Assembleia Geral, os acio-
nistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando seu nome e a quantidade de ações de que forem titulares. Artigo 14: As atas de Assembleias deverão ser lavradas no Livro de Atas 
das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assina-
turas. Artigo 15: A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro 
conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) secretários. Capítulo IV - 
Administração. Artigo 16: A Administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo Primeiro: A posse dos membros do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do termo de anuência dos administradores nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao aten-
dimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis (incluindo a homologação de sua eleição pelo Bacen). Artigo 17: O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor 
desempenho de suas funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no 
intuito de assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. Artigo 18: Ressal-
vado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto 
da maioria dos presentes. Artigo 19: Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus conselheiros de administração, diretores, mem-
bros de comitês e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual dano ou pre-
juízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas funções na Companhia. Parágrafo Primeiro: Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral 
ou administrativa transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com má-fé, culpa, dolo ou mediante fraude; (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social; (iii) 
fora do exercício de suas atribuições ou (iv) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Benefi ciário deverá ressarcir a Companhia de to-
dos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Parágrafo Segundo: As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão determinadas em 
instrumento escrito, cuja implantação é da alçada do Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específi co para a cobertura de riscos de gestão. Do Conse-
lho de Administração. Artigo 20: O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia 
Geral, com mandato unifi cado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente de Honra, 1 (um) Presidente e poderá ter até 3 (três) 
Vice-Presidentes escolhidos pelos conselheiros entre seus pares. Parágrafo Primeiro: O cargo de Presidente de Honra desempenhará atividades institucionais e de promoção da 
Companhia junto aos que nela trabalham e à comunidade, visando o aprimoramento da imagem da Companhia e o cumprimento de sua função social. Parágrafo Segundo: O car-
go de Presidente de Honra será extinto em caso de vacância. Parágrafo Terceiro: O Presidente de Honra não será substituído em suas ausências ou impedimentos temporários. Pa-
rágrafo Quarto: O Presidente de Honra não será remunerado pelo exercício do sua atividade. Parágrafo Quinto: Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) 
ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Sexto: Para 
fi ns deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia; (ii) não ser acionista da Companhia; não ser cônjuge ou paren-
te até segundo grau de acionistas da Companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado à Companhia ou entidade relacionada à acionista; (iii) não ter sido, 
nos últimos 3 (três) anos, empregado ou membro da administração da Companhia, de acionistas ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da Companhia; (iv) 
não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo 
ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração 
da Companhia além da de Conselheiro. Parágrafo Sétimo: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Primeiro deste Artigo, o resultado gerar um nú-
mero fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo Oitavo: Os membros do Conselho de Administração, até 
o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores. Parágrafo Nono: Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Executivo Geral não 
poderão ser acumulados pela mesma pessoa. Esta regra não se aplicará na hipótese de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de cargos em 
decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação 
dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Décimo: Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no 
exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 21: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, ex-
traordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confi rmação de recebimento, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos os documentos necessários 
à tomada de decisões na respectiva reunião. Parágrafo Primeiro: As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 5 (cinco) Con-
selheiros, devendo necessariamente, ao menos, 2 (dois) deles não serem Conselheiros Independentes. Parágrafo Segundo: Será admitida a realização de reunião do Conselho de 
Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será con-
siderada presença pessoal. Parágrafo Terceiro: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas (i) por unanimidade dos membros presentes, quando instaladas com 
a presença de apenas 5 (cinco) membros, nos termos do Parágrafo Primeiro acima, ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instalada com a presença de todos os membros 
do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia e devidamen-
te submetidos ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate na votação. Parágrafo 
Quarto: O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas 
no Artigo 22 abaixo. Parágrafo Quinto: O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá computar o voto proferido com infração aos termos de qual-
quer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado na sede da Companhia e que tenha sido devidamente submetido ao Bacen, nos termos da regulamentação vigente, con-
forme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. Parágrafo Sexto: Independentemente das formalidades de convocação previstas neste Artigo, serão consideradas regulares as reuniões 
a que comparecerem todos os conselheiros. Artigo 22: Em caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o mesmo será substituído por um dos Conselheiros Vice-pre-
sidentes ou, nesta impossibilidade, o Conselho de Administração indicará o substituto interino, dentre seus membros, desde que não seja Conselheiro Independente. Neste caso, o subs-
tituto exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, inclusive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do Ar-
tigo 21 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na abertura da respec-
tiva reunião, com estrita observância às disposições deste Artigo. Parágrafo Único: No caso de vacância de cargo de membro de Conselho de Administração por morte, renúncia, ou 

qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, que deverá ser convocada no 
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Ocorrendo a vaga ou impedimento defi nitivo do Presidente, o Conselho de Administração deliberará a indicação de um de seus membros para 
o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Artigo 23: Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Con-
selho de Administração. Artigo 24: Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social: a) fi xar 
a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Remuneração, Pessoas e Gover-
nança da Sociedade e do Comitê de Auditoria, subordinados ao Conselho de Administração, bem como fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo, ainda, atri-
buir, em caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer membro da Diretoria, com a intitulação que entender conveniente, respeitadas as conferidas por este Estatu-
to Social; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de 
celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações fi nancei-
ras da Companhia, os pareceres dos auditores independentes, relatório resumido do Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto 
Social; f) autorizar a participação da Companhia e a alienação da participação da Companhia, em outras sociedades não integrantes do conglomerado BMG, em valores superiores a 
0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais 
sobre ativos imobilizados em valores superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; h) autorizar a contrata-
ção de operações da Companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a 0,2% (zero vírgula dois por cento) do Patri-
mônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; exceção feita às operações de cessão de créditos pela Companhia, com ou sem coobrigação, realizadas no curso nor-
mal de seus negócios; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela Companhia, as quais serão avaliadas e aprovadas pelo Comitê de Crédito, nos termos de seu 
Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamente a contratação de operações de captação de recursos pela Companhia, no mercado lo-
cal ou internacional, em valores superiores a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; k) autorizar a formalização de contratos 
com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, tendo a Companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a 0,2% 
(zero vírgula dois por cento) do Patrimônio Líquido apurado no último balanço patrimonial auditado; l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela Companhia nas assembleias gerais das 
sociedades das quais seja acionista ou sócia e indicar o representante legal da Companhia que comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a Companhia em alterações 
contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações dos administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos 
representantes da Companhia a serem submetidos às assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; 
o) aprovar e alterar o organograma funcional da Companhia; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas da Companhia, em especial (i) o Regimento Interno do Comitê de 
Crédito que defi nirá todas as condições e alçadas para aprovação de operações de crédito em geral nas quais a Companhia seja credora; e (ii) o Regimento Interno do Comitê de Ati-
vos e Passivos da Companhia (ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e políticas a serem adotadas pela Companhia; (iii) o Regimento Interno do 
Comitê de Auditoria, previsto no Artigo 34 abaixo, e (iv) o Regimento Interno do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança, previsto no Artigo 35 abaixo; q) escolher e destituir 
os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre quaisquer matérias; r) deliberar sobre a abertura de fi liais, sucur-
sais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da 
Companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste Estatuto Social, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor da Companhia; v) avaliar formal-
mente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês constituídos; w) determinar o levantamento de balanços intermediários e com base nestes declarar dividendos; x) autori-
zar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fi xando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das 
ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita median-
te venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; y) dentro do limite do ca-
pital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deli-
berar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na ou-
torga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações; z) deliberar so-
bre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais e regula-
mentares pertinentes; aa) aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações; e bb) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela 
Diretoria e pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. Da Diretoria - Seção I - Composição: Artigo 
25: A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 6 (seis) e, no máximo, 16 (de-
zesseis) membros, dentre os quais serão designados os cargos de Diretor Executivo Geral, Diretor de Relações com Investidores, Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Execu-
tivos e Diretores sem designação especifi ca, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos, sendo os cargos de Diretor Executivo 
Geral e Diretor de Relações com Investidores de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Ainda, os Diretores poderão acumular cargos. Parágrafo Pri-
meiro: O Conselho de Administração fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo 
Geral, Diretor de Relações com Investidores, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi -
ca. Parágrafo Segundo: O Diretor Executivo Geral deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. Parágrafo Terceiro: Sempre que necessário, os Di-
retores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do Conselho de Administração, devendo o substitu-
to atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Seção II - Competência. Artigo 26: Compete ao Diretor Executivo Geral, ao Diretor de Relações com Investidores, aos Di-
retores Executivos Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores sem designação especifi ca, além das atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que 
sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Ar-
tigo 27: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Dire-
tor Executivo Geral: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de for-
ma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido ao Con-
selho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Diretores 
Executivos e dos Diretores sem designação específi ca, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser 
responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja atuação será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, quando constituído, e não ao 
Diretor Executivo Geral; (vi) Tomar as decisões de sua alçada; e (vii) Tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete privati-
vamente ao Diretor de Relações com Investidores: (i) Prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mo-
biliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regu-
lamentação; (ii) Representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e 
(iii) Desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Executivo Geral. c) Compete aos Diretores Executivos Vice-Presidentes, Dire-
tores Executivos e Diretores sem designação específi ca: (i) Colaborar com o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções, exceção feita ao Diretor sem designação especí-
fi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; (ii) Administrar e supervisionar as áreas que lhes fo-
rem conferidas na forma da alínea (b) do Artigo 24; (iii) Supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamen-
to dos respectivos desempenhos; e (iv) Tomar as decisões de sua alçada. Seção III - Eleição e Destituição. Artigo 28: Os Diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo 
pelo Conselho de Administração por um prazo unifi cado de gestão de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único: Findo o mandato, os membros da Diretoria perma-
necerão no exercício de seus cargos até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. Seção IV - Representação. Artigo 29: Os membros da Di-
retoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Companhia, obser-
vado sempre o disposto no Artigo 24 deste Estatuto Social, devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assina-
dos por 2 (dois) diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Executivo Geral, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor Executivo Vice-Presidente ou Diretor Executivo. 
Parágrafo Único: Na hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Geral, este deverá nomear, entre os Diretores Executivos Vice-Presidentes, o Diretor de Relações com In-
vestidores ou Diretores Executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 30: A Companhia também 
poderá ser representada por (i) qualquer um dos Diretores em conjunto com um procurador ou (ii) por 2 (dois) procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instru-
mentos de mandato outorgados. Parágrafo Primeiro: Na constituição de procuradores, a Companhia será representada por 2 (dois) Diretores, da seguinte forma: (i) Diretor Execu-
tivo Geral em conjunto com 1 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação especifi ca 
ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores ou um Diretor Executivo, ou (iii) 02 (dois) Diretores Executivos em conjun-
to. Parágrafo Segundo: Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas ou de-
fesa da Companhia, esta poderá ser representada por: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 01 (um) Diretor Executivo Vice-Presidente, o Diretor de Relações com Investidores 
ou Diretor Executivo ou com 01 (um) Diretor sem designação específi ca ou, ainda, (ii) um Diretor Executivo Vice-Presidente em conjunto com o Diretor de Relações com Investidores 
ou um Diretor Executivo ou Diretor sem designação específi ca; (iii) 02 (dois) Diretores Executivos, ou (iv) um Diretor Executivo em conjunto com um Diretor sem designação específi ca. 
Artigo 31: As procurações outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser 
por prazo indeterminado. Artigo 32: É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer diretor ou procurador que envolva a Companhia em obriga-
ções relativas a negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. 
Capítulo V - Do Comitê de Auditoria. Artigo 33: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, 
a apreciação da conformidade das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Companhia, a supervisão das atividades da audito-
ria interna e o monitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a 
destituição dos auditores independentes. Parágrafo Primeiro: O Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 3 (três) membros, com mandato fi xo de 3 (três) anos, eleitos 
pelo Conselho de Administração, na forma disposta no artigo 13, inciso I, da Resolução nº 3.198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de Administração nomeará, 
também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na re-
gulamentação em vigor. Parágrafo Segundo: Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente co-
nhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. Parágrafo Terceiro: O Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substi-
tuindo ou destituindo os seus membros. Parágrafo Quarto: Constitui também atribuição do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamen-
to, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da Companhia. Parágrafo Quinto: O Comitê de Auditoria reu-
nir-se-á, no mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou 
indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu 
Presidente, e deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os 
requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. Parágrafo Sexto: O Conselho de 
Administração defi nirá a verba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as 
despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Sétimo: Os membros do Comitê de Audito-
ria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da Companhia ou de suas empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. Pa-
rágrafo Oitavo: Sendo o membro do Comitê de Auditoria também integrante do Conselho de Administração da instituição ou de qualquer das empresas integrantes do conglome-
rado BMG ou de suas coligadas, fi ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. Parágrafo Nono: O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal de cada 
exercício social, relatório sobre o acompanhamento das atividades relacionadas com as Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração 
de Riscos, encaminhando cópia ao Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Bacen pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório se-
mestral, ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício social. Parágrafo Décimo: O resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será pu-
blicado em conjunto com as demonstrações contábeis. Do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança. Artigo 34: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança com 
as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 7 (sete) membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, 
sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Go-
vernança reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. Parágrafo Segundo: Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverá 
ser membro Independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo Segundo do Artigo 20 acima. Parágrafo Terceiro: Os integrantes do Co-
mitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverão possuir a qualifi cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração dos adminis-
tradores da Companhia. Parágrafo Quarto: São atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança: a) elaborar a política de remuneração dos administradores, propon-
do ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua 
implementação e operacionalização, bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exercer suas atribui-
ções e responsabilidades junto às sociedades controladas pela Companhia que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança único; c) propor ao Conselho de 
Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e externos, 
e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de administradores em relação às práticas de mercado, com vis-
tas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e f) zelar para que a política de remuneração dos administradores 
esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada da Companhia e com o que dispuser a lei e a regulamen-
tação aplicável. Parágrafo Quinto: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reunir-se-á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração fi xa e/ou va-
riável dos administradores da Companhia e de suas controladas que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança único; b) nos 3 (três) primeiros meses do 
ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos de administração, a ser submetido às Assembleias Gerais da Companhia 
e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança único. Parágrafo Sexto: A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração, Pes-
soas e Governança será defi nida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Sétimo: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deve elaborar, com a periodicidade e nos 
termos exigidos pela regulamentação vigente, documento denominado “Relatório do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança”. Da Ouvidoria. Artigo 35: A Companhia terá 
uma Ouvidoria, composta de 1 (um) Ouvidor, designado pelo Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom fun-
cionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de confl itos, cujo prazo de mandato será de 3 (três) anos, que atua-
rá em nome das Instituições integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen 
cujo controle, na forma defi nida pelo artigo 116 da Lei das S.A., seja da Companhia ou de seus controladores. Parágrafo Primeiro: Caberá ao Conselho de Administração a destitui-
ção do Ouvidor nos termos da alínea “u” do Artigo 24 acima, que poderá destitui-lo na hipótese de descumprimento das atribuições previstas no presente Artigo ou a qualquer tem-
po. Parágrafo Segundo: A Ouvidoria terá como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem 
sido solucionadas nos canais de atendimento primário das instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como canal de comunicação entre as instituições previstas no “ca-
put” deste Artigo e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de confl itos; c) informar o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” des-
te Artigo a respeito das atividades da Ouvidoria; d) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; e) atender, registrar, ins-
truir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; f) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das 
demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, uma úni-
ca vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorro-
gação; g) encaminhar resposta conclusiva para demanda no prazo previsto; h) manter o Conselho de Administração das instituições previstas no “caput” deste Artigo informado so-
bre os problemas e defi ciências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previstas no “caput” 
deste Artigo para solucioná-los; e i) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao fi nal de cada semestre, relatório quantita-
tivo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Terceiro: A Companhia compromete-se a: a) criar condições 
adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e b) assegurar o acesso da 
Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documen-
tos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo Quarto: A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa do quadro administrativo da 
Companhia, com formação compatível e capacidade técnica para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários, sendo que, nos termos da regulamentação, o Ouvi-
dor não poderá desempenhar outra função na Companhia, exceto a de diretor responsável pela Ouvidoria. Conselho Fiscal. Artigo 36: A Companhia terá um Conselho Fiscal de 
funcionamento não permanente, composto de, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 5 (cinco) membros, e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do 
Conselho Fiscal, bem como os deveres e responsabilidades de seus conselheiros, atenderão às disposições legais pertinentes. Artigo 37: Na oportunidade de instalação do Conselho 
Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Resultados. Artigo 
38: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro, tendo a duração de 1 (um) ano. Parágrafo Único: Em 30 de junho e 31 de dezembro serão elabo-
rados, observadas as regras contábeis aplicáveis e com base na escrituração mercantil da Companhia, (i) o balanço patrimonial; (ii) a demonstração dos lucros ou prejuízos acumula-
dos; (iii) a demonstração do resultado do exercício; (iv) a demonstração dos fl uxos de caixa; e (v) a demonstração do valor adicionado. Artigo 39: Do resultado apurado em cada exer-
cício social serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente 
absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Artigo 40: Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercí-
cio terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do ca-
pital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigató-
rios; c) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das 
S.A.; d) poderá ser destinada para a reserva de incentivos fi scais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da 
base de cálculo do dividendo obrigatório; e) uma parcela não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das 
S.A., após deduzida a reserva indicada no item (d) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos para 
crescimento e expansão e fi nanciar o capital de giro da Companhia, fi cando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros (exce-
tuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para contingências e a reserva de incentivos fi scais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social da Com-
panhia, nos termos da Lei das S.A.; e f) a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções 
previstas na lei ou neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro: O dividendo obrigatório previsto na alínea (b) deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Admi-
nistração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação fi nanceira da Companhia. Parágrafo Segundo: Conforme deliberação da Assembleia Geral, o 
valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e legislação e regulamentação pertinen-
tes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo Terceiro: É 
facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia de até 10% (dez por cento) 
do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, observadas as limitações previstas na Lei das S.A. A fi m de evitar eventuais 
confl itos de interesses, é vedado ao Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia participar nos lucros da Companhia. Parágra-
fo Quarto: A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja 
regulamentação a ele se ajustará. Artigo 41: A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá levantar balanços semestrais e com base nestes decla-
rar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro: A Com-
panhia poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, respeitado o limite legal. Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração poderá autorizar 
a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja decla-
ração é facultada neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo Terceiro: Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que te-
nham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo VII - Alienação de Controle. Artigo 42: A alienação direta ou indireta de controle 
da Companhia a terceiro, a título oneroso, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente 
do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto todas as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as 
condições e os prazos previstos na legislação, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Parágrafo Primeiro: Para os fi ns deste Artigo, entende-se 
por controle e seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma di-
reta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Parágrafo Segundo: A obrigação prevista no caput se aplica à alienação de controle por 
uma única operação ou por operações sucessivas. Parágrafo Terceiro: A oferta pública de aquisição de ações deve observar as condições e os prazos previstos na legislação, na re-
gulamentação em vigor e neste Estatuto Social. Parágrafo Quarto: A alienação direta ou indireta de controle da Companhia estará sujeita, ainda, à prévia aprovação do Bacen, nos 
termos da regulamentação aplicável. Artigo 43: Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de defi nição do 
preço da oferta pública de aquisição de ações, bem como divulgar a demonstração justifi cada desse valor. Capítulo VIII - Arbitragem. Artigo 44: A Companhia, seus acionistas, 
administradores, e membros do conselho fi scal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma 
de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros 
do conselho fi scal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacio-
nal, pelo Bacen e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 1, dos 
demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Nível 1. Capítulo IX - Dissolução e Liquidação. Artigo 45: A Companhia somente será dissolvida e entrará em li-
quidação por deliberação da assembleia geral ou nos demais casos previstos em lei. Parágrafo Único: Compete à assembleia geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o li-
quidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - Disposições Finais. Artigo 46: As dis-
posições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Nível 1 constantes deste Estatuto Social, somente terão efi cácia a partir da data 
da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
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Por ocasião do “Dia Mundial 
das Massas”, comemorado no 
próximo dia 25, um estudo ita-
liano revelou que o consumo de 
massa no mundo nos últimos 10 
anos quase dobrou, passando de 
9 para 15 milhões de toneladas. 
Somente na Itália, onde o carboi-
drato é um item básico na mesa 
dos cidadãos, 9 em cada 10 ita-
lianos (88%) comem espaguete, 
fusilli e rigatoni regularmente, 
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quase dobrou em 10 anos
e 1 em cada 3 (36%) consome 
todos os dias.

Os dados foram encomendados 
pelos fabricantes de massas da 
Unione Italiana Food, que fi zeram 
um balanço do setor que é símbolo 
do “Made in Italy”. De acordo 
com a pesquisa, 1 prato em cada 
4 consumidos no mundo é origi-
nário da Itália. Segundo os chefs, 
os consumidores, que vivem em 
busca de novos sabores e textu-

ras, também optam por variações 
da tradicional pasta, escolhendo 
massas integrais (30%), legumes 
(10%), de farinhas diferentes 
(9%), sem glúten (6%). 

Além do estudo, o evento in-
ternacional “Al Dente” também 
será realizado por ocasião das 
celebrações. Durante sete dias, 
entre 18 e 25 de outubro, em 
diversas cidades do mundo será 
possível provar pratos de massas 

exclusivos, inspirados nos temas 
#pasta2050 e #WorldPastaDay. 

Em 130 restaurantes na Itália 
e em todo o mundo, o menu 
destacará um prato de massa 
inspirado nas seis principais 
tendências que caracterizarão 
o consumo desse alimento nos 
próximos 30 anos. Entre os 
autores das receitas visionárias 
também estão os famosos chefs 
Heinz Beck, os irmãos Alajmo, 
Rosanna Marziale. O objetivo 
é enfatizar que a massa é um 
verdadeiro prato típico italiano e 
simboliza a saborosa e saudável 
dieta mediterrânea (ANSA).

De acordo com a pesquisa, 1 prato em cada 4 consumidos 

no mundo é originário da Itália. 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 2

33
1-

96
1C

-5
C

F6
-7

0C
6.



Página 12 São Paulo, quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Como pilotar um avião 
sem brevê?

Você já se imaginou 

dentro de um avião 

conduzido por um piloto 

que nunca operou uma 

cabine de comando? Um 

alguém que não tenha 

sequer tirado o brevê? 

Se a imagem que veio à sua 
cabeça lembra um fi lme 
engraçado da sessão da 

tarde, saiba que isso pode 
estar acontecendo com você 
neste momento. Vou explicar 
melhor: carregamos acima 
dos nossos ombros a máquina 
mais complexa e maravilhosa 
do universo, chamada de 
cérebro. 

Ele comanda bilhões de 
neurônios e um número 
incalculável de conexões 
com o restante do corpo, 
enviando mensagens para 
todas as nossas células como 
um verdadeiro líder. Apesar 
dos inúmeros estudos em 
torno dele, nós não fazemos 
a mínima ideia de como ele 
funciona na prática. 

Cientistas estimam que 95% 
dos nossos processos cogniti-
vos são inconscientes, ou seja, 
operados sem o nosso controle 
racional; nós só conseguimos 
gerenciar o restante. Imagine 
que o inconsciente executa 
uma enorme quantidade de 
operações a cada segundo, 
sendo que todos os estímulos 
externos dos sentidos passam 
por ele, bem como as sensa-
ções internas do corpo (como 
fome e cansaço), que codifi ca 
tudo em emoções, memórias 
e pensamentos. 

Desta forma, podemos deci-
dir sobre algumas coisas que 
realmente merecem a atenção 
da área racional do cérebro. É 
uma forma de o corpo poupar 
energia, senão não daríamos 
conta de racionalizar sobre 
tudo que acontece à nossa 
volta. Sendo assim, podemos 
dizer que o cérebro desmis-
tifi cado é o nosso software. 

Essencialmente, ele nos 
dirige e nos faz ser o que 
somos, com todas as nossas 
caraterísticas, inclusive gené-
ticas e culturais -- se tivemos 
uma infância feliz ou carente, 
se houve acesso a mais ou 
menos estudo, informações 
sobre o local onde moramos, 
dos livros que já lemos... 

Tudo está registrado e 
forma um emaranhado de 
conexões, que por sua vez 
comandam não apenas nossos 
pensamentos, mas também o 
funcionamento de todo nosso 
corpo. Sim, o cérebro toma 
decisões por você. Isso ex-
plica por que temos algumas 
atitudes em detrimento de 
outras. Em 1983, o psicólogo 
Benjamin Libet, da Universi-
dade da Califórnia, em San 
Francisco, causou polêmica 
com sua demonstração de 
que a noção de livre arbítrio 
pode ser uma ilusão -- este é 
um dos experimentos mais 
famosos da neurociência. 

Ele mostrou que as decisões 

racionais ocorrem segundos 
depois de processos neurais 
inconscientes se ativarem. 
De lá para cá, munidos de 
aparelhos de ressonância 
magnética, outros estudio-
sos analisaram cérebros de 
voluntários e comprovaram a 
hipótese de Libet. Constata-
ram que, quando uma pessoa 
“faz uma escolha” consciente 
(como apertar um botão), o 
inconsciente dela já decidiu 
-- a atividade cerebral ligada 
àquela decisão começa até 
10 segundos antes de você 
ter como verbalizar aquela 
decisão. 

O experimento de Libet vem 
de duas suposições relevantes 
sobre a inteligência humana. 
A primeira é a ideia de que 
a mente é algo separado do 
corpo físico. A segunda supo-
sição que temos, e que torna 
o estudo surpreendente, é a 
crença de que conhecemos 
nossas próprias mentes -- e 
isso não é verdade. 

A maioria dos seres huma-
nos não tem a mínima ideia 
de como o cérebro funciona. 
Consequentemente, não seria 
uma leviandade dizer que 
a maioria das pessoas não 
tem controle das suas vidas, 
simplesmente porque não 
compreendem o software 
que as controla. É como se 
estivessem visitando a Cidade 
de São Paulo sem ter o nome 
das ruas, nem vendo as placas 
de sinalização. 

Diante de tanta informação, 
creio que a palavra-chave para 
aprender a desvendar esse 
mapa seja autoconhecimen-
to. Em tempos nos quais as 
pessoas agem por impulso por 
inúmeras razões, o primeiro 
passo é tomar consciência 
da nossa ignorância e ad-
quirir mais humildade para 
empenhar-se no autoconhe-
cimento. 

Terá condições de realizar 
mudanças de comportamento 
para melhor aquele que tentar 
entender o que lhe move, o 
que lhe causa estímulos e 
quando é preciso controlá-los; 
aquele que decidir estudar 
seus próprios porquês vai 
conseguir pilotar o avião da 
sua vida. Sem compreender o 
funcionamento do seu próprio 
cérebro, seremos escravos 
dele e ele fará conosco o que 
quiser. 

Outro dia, eu estava lendo 
um livro e deparei-me com 
uma passagem na qual Marlon 
Brando, que nasceu quase um 
século atrás, defendia a mes-
ma ideia. E eu achando que eu 
era original! Creio que este é 
um bom motivo para motivar 
as pessoas a conhecerem seu 
próprio software.  Afi nal, por 
que você faz o que faz? 

(*) - Ex-professor da ESPM em 
disciplinas relacionadas à gestão de 
relacionamento com clientes, é pres-

idente institucional da Proxismed, 
empresa especializada em jornada de 

relacionamento em saúde. 

Jimmy Cygler (*)

Companhia Iniciadora Predial
CNPJ/MF nº. 60.583.507/0001-47 – NIRE nº 35300052251

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 12/04/2019. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.904, nesta Capital. Presença: Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas
assinaturas, lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei,
assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para
Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de
Convocação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o
disposto no Parágrafo Quarto (§ 4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram
colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “ordem do dia”, tendo,
no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e
observadas as abstenções legais, o seguinte: Deliberações: 1)- Foi aprovado o
Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, documentos esses
publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas
edições do dia 03 de abril de 2019, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas,
face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada
pela Lei 10.303, de 31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado
no exercício social de 2018, ficará a critério da diretoria. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por
encerrada a Assembleia. São Paulo, 12 de abril de 2019. Antranik Kissajikian -
Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: AA-Empreendimentos
e Participações S/A, por seu Diretor Presidente, Antranik Kissajikian, e André
Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa, André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 311.113/19-9, em 10/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Limeiratec Tecnologia S/A
CNPJ nº 07.929.157/0001-45 e NIRE 35300329830

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 09/04/2019. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital.
Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se com-
prova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigi-
das por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr.
Antranik Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim, André
Kissajikian, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o
Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Pa-
rágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final, sido
deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício so-
cial findo em 31/12/2018, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e
no Jornal Empresas & Negócios, nas edições do dia 21 de março de 2019, sendo dispen-
sado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da
Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Pre-
sidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata,
em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 09 de abril de
2019. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Aci-
onistas: Comercial e Empreendimentos Brasil S/A, por seu diretor Superintendente,
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente; Vanda Kissajikian Mordjikian; Suely Kis-
sajikian da Silveira; Antranik Kissajikian; André Kissajikian; AA-Empreendimentos e Par-
ticipações S.A., por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian e Companhia Inici-
adora Predial, por seu Diretor Executivo, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa, André Kissajikian
Secretário. JUCESP- Certifico o Registro sob o nº 398.909/19-2, em 24/07/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

No Brasil, solicitar crédito 
a bancos e instituições 
fi nanceiras é algo co-

mum na vida das pessoas: dois 
em cada 10 brasileiros recorre-
ram a algum tipo de empréstimo 
em 2018, segundo pesquisa 
realizada pelo SPC Brasil.

Mas, apesar de ser uma prática 
frequente, boa parte das pessoas 
que contrata alguma modali-
dade de crédito desconhece 
as principais características do 
serviço e tira conclusões preci-
pitadas sobre o assunto. “Devido 
ao histórico de altas taxas de 
juros, o crédito muitas vezes 
é tido como vilão, gerador de 
endividamento e preocupações. 
Essa é uma visão equivocada. 
Quando bem utilizado, o crédito 
permite o saneamento das dívi-
das e também acesso a produtos 
e serviços inalcançáveis em 
condições normais”, diz Victor 
Loyola, sócio fundador da Con-
siga+, empresa especializada 
em crédito consignado privado.

Para colocar um ponto fi nal 
nas principais dúvidas sobre o 
acesso ao crédito, o empresário 
esclarece alguns mitos e verda-
des sobre o assunto.

1. Recorrer a alguma for-

ma de crédito é algo ruim. 
MITO. 

As pessoas tendem a relacionar 
as palavras “crédito” e “emprés-
timo” a algo ruim. Mas a verdade 
é que sem crédito a economia 
travaria. Pessoas, empresas e go-
vernos precisam de crédito para 
questões corriqueiras e projetos 
de longo prazo. O que acontece 
é que, como qualquer remédio, 
recorrer a esse benefício pode 
se transformar em veneno, se 
consumido em excesso. Sabendo 
usar, crédito gera prosperidade 
e oportunidades.

2. Negativados não têm 

acesso a crédito. MITO.

Ao contrário do que muitos 
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Mitos e verdades sobre empréstimos
Uma das principais alternativas para quem quer se ver livre das dívidas ou para quem pretende 
adquirir um bem ou serviço para o qual não tem o dinheiro em caixa para pagar é o empréstimo

pensam, o fato de alguém estar 
negativado não determina se 
o consumidor terá seu crédito 
negado. A situação sempre 
será avaliada em conjunto 
com outros fatores. Isso pode 
diminuir as chances de apro-
vação, mas não determinar. Os 
grandes bancos tendem a ser 
mais conservadores na política 
de crédito para negativados, 
que normalmente apelam para 
fi nanceiras com taxas maiores, 
o que pode agravar ainda mais 
a situação do devedor ao invés 
de ajudá-lo.

3. Contrair mais dívidas 

para resolver uma pendên-

cia fi nanceira pode ser uma 

saída. VERDADE.

Uma pesquisa realizada com 
clientes da Consiga+ indicou 
que 80% deles recorrem ao 
empréstimo para quitar outras 
dívidas, mais caras. Isso porque 
a modalidade consignado é mais 
barata e permite fazer essa 
troca, desde que não ultrapasse 
30% da renda do cliente. Se 
a nova dívida for, então, mais 
barata, vale recorrer a ela para 
quitar pendências fi nanceiras 
existentes.

4. Após o acesso ao crédi-

to, os problemas fi nanceiros 

estão resolvidos. MITO. 

Muita gente pensa que ter 
acesso ao crédito resolverá os 
seus problemas. Mas a verdade 
é que o consumidor brasileiro 
não tem uma boa educação 
fi nanceira. Esse é o problema. 
O normal no país é que o con-
sumidor verifi que se a parcela 
do empréstimo cabe no bolso 
naquele mês que ele precisa, 
negligenciando a taxa de juros 
associada à transação. Ele 
normalmente também ignora 
os três componentes essenciais 
em um empréstimo: valor, taxa 
e prazo. 

A combinação das três variá-
veis deve ser avaliada cuidado-
samente para encontrar a me-
lhor oferta. Vale ressaltar que 
muitas vezes, além da educação 
fi nanceira rudimentar, há um 
outro elemento que atrapalha 
na hora da decisão adequada 
de crédito: a renda baixa. As 
pessoas tendem a tomar deci-
sões impulsivas quando a renda 
termina antes do fi m do mês. 
Não há como criticá-las por 
isso, mas é bom tentar evitar 

que aconteça.
5. Crédito consignado é 

mais barato que o rotativo. 

VERDADE.

Enquanto o crédito rotati-
vo possui taxas que podem 
ultrapassar 19% ao mês, o 
consignado fi ca na casa dos 
2,8% ao mês. O consignado 
ainda possui um recurso que 
ajuda muito no controle fi nan-
ceiro de quem contrata esse 
tipo de empréstimo: a parcela 
é debitada direto da folha de 
pagamento do cliente, o que 
evita a inadimplência.

6. O acesso ao crédito no 

Brasil é muito caro. VER-

DADE.

Se tomarmos o dinheiro como 
produto, em média paga-se 8x 
mais caro por ele no Brasil do 
que nos Estados Unidos. Apesar 
de ser verdade que quase todos 
os produtos são mais caros no 
Brasil, o dinheiro é despropor-
cionalmente um ponto fora da 
curva. Mas isso não quer dizer 
que não existam opções mais 
baratas: fi nanciamento de au-
tomóveis e crédito consignado 
público e privado são modalida-
des que oferecem taxas mais 
acessíveis ao consumidor.

7. O crédito ao consumidor 

no Brasil é pouco utilizado 

em relação a outros países. 

MITO.

Se por um lado o total de cré-
dito não chega a 50% do PIB no 
Brasil, valor muito menor que 
nas economias desenvolvidas, 
quando excluímos o crédito 
para empresas e o crédito imo-
biliário, concentrando apenas 
no crédito ao consumo e suas 
variações, o mesmo representa 
16% do PIB, valor igual ao dos 
EUA, país notório pela intensa 
utilização de crédito.

Fonte e mais informações: 
(https://www.consigamais.com.br/).

O crédito muitas vezes é tido como vilão, gerador de 

endividamento e preocupações. 
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etO mercado brasileiro de cer-

vejas cresceu signifi cativamen-
te nos últimos anos e continua 
em desenvolvimento, gerando 
oportunidade aos que desejam 
empreender na área.  Diante do 
cenário, o Sebrae, em parceria 
com a Abracerva, realizaram 
o 1º Censo das Cervejas Inde-
pendentes Brasileiras para co-
nhecer melhor o perfi l de quem 
está à frente dessas cervejarias 
no Brasil. 

A pesquisa foi realizada en-
tre abril e maio de 2019, com 
486 respostas de produtores 
de fábrica própria, produção 
terceirizada (cervejaria ciga-
na), e bar próprio. Entre esses 
empreendedores, predomina 
a presença masculina (87%), 
com uma média de idade de 
39 anos, e com alto grau de 
escolaridade (35% tem ensi-
no superior completo e 50% 
pós-graduação ou mestrado). 
Os proprietários de pequenas 
cervejarias também têm como 
característica a busca por es-
pecialização.  

Os cursos mais procurados 
por esses empresários foram 
sobre: tecnologia de produção 
cervejeira (81%), estilos (44%) 
e sommelier de cerveja (42%). 
Considerando a distribuição ge-
ográfi ca, a pesquisa revelou que 
Rio Grande do Sul (20%) e São 
Paulo (18%) são os estados que 
concentram a maior quantidade 
de cervejarias independentes, 
seguidos por Minas Gerais 
(13%), Rio de Janeiro e Santa 
Catarina (ambos com 11%). 

Pesquisa traça o perfi l do cervejeiro independente
Os negócios são jovens, a 

maioria com 1 a 4 anos de ida-
de. No quesito societário, elas 
são mais comumente dirigidas 
por 1 ou 2 sócios e a maioria 
delas tem de 1 a 4 funcioná-
rios alocados diretamente nas 
etapas de operação. “O Censo 
é importante para dimen-
sionarmos o mercado atual, 
permitindo direcionamentos 
por meio da Associação, além 
disso permite dimensionar 
o apoio que devemos buscar 
para melhor qualifi car o empre-
endedor cervejeiro”, explica 
Carlo Lapolli, presidente da 
Abraserva.

Em relação ao faturamento 
de 2018, a maioria dos entre-
vistados (61%) declarou que 
ele foi melhor do que o ano 
anterior (2017), confi rmando 
a expansão do setor. Para 30%, 
o faturamento se manteve e 
para apenas 9% ele foi pior. 
Em relação a 2019, entretanto, 
a maioria dos entrevistados 
(50%) relatou estar empatando 
receita e despesa, e 22% in-
formaram apresentar prejuízo 
nesse momento; o que sinaliza 
cautela. 

Cerca de metade dos em-
preendedores (51%) espera 
faturar até R$ 360 mil neste 
ano, e 27% deles prevê fatura-
mento entre R$ 360 mil e R$ 1,8 
milhão. “Estamos diante de um 
negócio em expansão, por isso 
atuamos junto aos empresários 
por meio de cursos, mapeamen-
to do mercado e legislação. As 
cervejarias artesanais também 

movimentam outros mercados, 
como sites de vendas, fábricas 
de embalagens e empresas de 
importação de ingredientes”, 
explica o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

Boa parte das cervejarias 
independentes com produção 
própria declarou produzir de 
1.000 a 4.999 litros mensais. 
Em relação à capacidade 
máxima de produção, 51% 
declararam ser capazes de 
produzir até 9.999 litros. 
Quando o foco são as cerve-
jarias independentes ciganas 
(produção terceirizada), o 
volume de fabricação de 48% 
delas se situa entre 100 a 1.000 
litros mensais. A produção 

média, por sua vez, está em 
1.775 litros por mês. 

Sobre ingredientes diferen-
ciados, a maioria das cervejarias 
independentes, com fabricação 
cigana, usa ingredientes como 
mel, gengibre e especiarias 
(76%), seguido por frutas 
também presentes em outros 
países (58%) e frutas presentes 
nos biomas brasileiros (38%). 
Na comercialização, a venda 
própria é o tipo de distribuição 
mais frequente e os bares espe-
cializados em cerveja artesanal 
são o principal local onde as 
cervejarias de produção cigana 
disponibilizam a sua produção 
(AI/SEBRAE).

Os proprietários de pequenas cervejarias também têm como 

característica a busca por especialização.

Banco BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 29 dias do mês de julho de 2019, às 11:00 horas, na sede social do Ban-
co BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Par-
te, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º an-
dar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de 
São Paulo – DOESP, nas edições dos dias 12, 13 e 16 de julho de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios” de São Pau-
lo, nas edições dos dias 12, 13 e 16 de julho de 2019, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3..Quórum de Instalação: a Assembleia Geral Extraordinária foi 
instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,69% (noventa e nove inteiros e sessenta e 
nove centésimos por cento) das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, conforme 
registros constantes do livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Karina 
Bortoni Dias e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 5. 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”). 6. Ordem do dia: Exame e 
discussão sobre a eleição do Sr. Sandoval Martins Pereira, como membro do Conselho de Administração da Com-
panhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas, decidiram: 
7.1. aprovar a eleição do Sr. Sandoval Martins Pereira, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 
18.788.294-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 129.731.538-32, residente e domiciliado na cidade de 
Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, na Alameda Jacarta, nº 00122, CEP 06500000, para o cargo de membro do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. O Sr. Sandoval Martins Pereira, ora 
eleito, declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrên-
cia, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de aten-
dimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das Sociedades por Ações e na 
regulamentação vigente, em especial na Resolução n° 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, e declarações de de-
simpedimento, todos arquivados na sede social da Companhia. O Sr. Sandoval Martins Pereira tomará posse no 
cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil; 7.2. dessa forma, o Conselho de Administração 
da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (a) Sr. Flávio Pentagna Guimarães que, após a homolo-
gação do Banco Central do Brasil, assumirá o cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração; (b) Sra. 
Ana Karina Bortoni Dias, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Conselheira Independente; 
(c) Sr. Sandoval Martins Pereira, após a homologação do Banco Central do Brasil, assumirá o cargo de Conselhei-
ro Independente; (d) Sra. Olga Stankevicius Colpo, na qualidade de Conselheira Independente; (e) Sr. José Eduar-
do Gouveia Dominicale, na qualidade de Conselheiro; (f) Sra. Angela Annes Guimaraes, na qualidade de Con-
selheira; (g) Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto, na qualidade de Conselheiro; (h) Sra. Regina Annes Guima-
raes, na qualidade de Conselheira; e (i) Sr. Ricardo Annes Guimarães, na qualidade de Conselheiro. 7.3. A efi cácia 
das deliberações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 8. Encerra-
mento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da 
qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja ori-
ginal foi lavrada no Livro 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, 29 de julho de 2019. 9. Assinaturas: Mesa: Sra. 
Ana Karina Bortoni Dias – Presidente e Sr. Marco Antonio Antunes – Secretário. Acionistas Presentes: Flávio Pen-
tagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guima-
rães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus Di-
retores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A, re-
presentada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste 
ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG – Corretora de 
Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreendi-
mentos Turisticos Ltda., neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Con-
fere com a original, lavrada em livro próprio. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa; Marco Antonio An-
tunes - Secretário da Mesa. JUCESP nº 533.009/19-4 em 07.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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