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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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