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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 22 de julho de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 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, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) eleição de Manuela Vaz Artigas como membro independente do Conselho de Administração da 
Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2021;  (ii) consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia; (iii) reforma parcial 
do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar que os membros da Diretoria exercerão seus mandatos 
até a data em que completarem 62 (sessenta e dois) anos de idade; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a 
reforma mencionada no item (iii) acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir 
desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem 
como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.
com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no 
Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação 
Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações 
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida 
representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes 
bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos 
documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • 
Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 
126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da 
procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma 
melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima 
sejam entregues à Companhia até 13 de julho de 2020, nos termos descritos no Manual. São Paulo, 07 de julho de 2020. 

RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008934-80. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Amelia Prestes, Brasileiro, Solteira, RG 1.286.137, CPF 
768.690.088-68, em local incerto e não sabido, que por este Juízo, foi determinada a penhora do 
imóvel de matrícula nº 41.296 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré-SP. Fica 
Vossa Senhoria Intimado(a) da Penhora que recaiu sobre seu(s) bem(ns), conforme termo/auto de 
penhora ou certidão da ARISP disponível para consulta na internet. Fica advertido(a) de que poderá 
oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Ecogen Brasil Soluções Energeticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de maio de 2020
Data e horario: ás 14h. do dia 26/05/2020. Local: sede social, na Cidade de São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas 
14.171, 11° andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: 
Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel  Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. ("Mitsui&Co") e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda. ("MGEB"), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. ("Com-
panhia"). Convocação: Dispensada. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, 
o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; e 
(ii) deliberação sobre o destino do lucro líquido ou prejuizo eventualmente apurado no exercício social findo em 31/12/2019 
e distribuição de dividendos; Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) a aprovação integral, do Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, 
que se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 16/05/2020 cuja publicação foi realizada no 
DOESP, página 43, e Jornal Empresas e Negócios, página 07 edições de 23/05/2020 (ii) a aprovação integral, da desti-
nação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/2019, no montante total de R$ 18.308.826,73 a serem  
destinados da seguinte forma: (i) 915.441,34, equivalente a 5%, para constituição da Reserva Legal; (ii) o remanescente no 
valor de 17.393.385,39 para a conta de Lucros Acumulados. Por fim, foi aprovada a publicação da presente Ata na forma de 
extrato. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário 
a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São 
Paulo, 26/05/2020. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa; Acio-
nistas Presentes: Mitsui & Co. Ltd. Por seu procurador Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus 
Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifico que a presente ata é cópia 
fiel daquela que se acha transcrita no livro proprio. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães 
Gabriel Doubek - Secretaria. JUCESP n° 215.019/20-9 em 24/06/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

You Inc Incorporadora e Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.3.003.9377-5

Companhia Aberta
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 

Data, Hora e Local: No dia 09/06/2020, as 15hs, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitscheck 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000.Convocação: Dis-
pensada. Presenças: totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. Franco Gerodetti Neto. Ordem 
do Dia e Deliberações por Unanimidade: (1) a alteração da "Política de Gestão de Riscos da You Inc Incorporadora 
e Participações S.A", nos termos da Instrução da CVM n° 480, de 07/12/2009, conforme alterada, conforme Anexo I 
a esta ata; (2) a alteração do  "Código de Conduta, Ética e Integridade da You Inc Incorporadora e Participações S.A", 
nos termos da Instrução da CVM n° 480, de 07/12/2009, conforme alterada, conforme Anexo II a esta ata; (3) a aceita-
ção da renúncia do Sr. Felippe Barros de Oliveira, RG n° 45.915.643-3 e CPF n° 346.985.468-85 ao cargo de membro 
do Comite de Auditoria Não Estatutário; (4) a eleição do Sr. Rafael Gomes da Silva Pinto, RG n° 35.236.560-2 e CPF 
n° 352.901.748-50, residente em São Paulo/SP, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário, na con-
dição de  membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamen-
tação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do 
mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades audi-
tadas no relacionamento com os auditores independentes, nos termos do artigo 22, inciso V, item (b), do Regulamen-
to do Novo Mercado, com mandato até 28/02/2022; e (5) a autorização aos diretores da Companhia para praticarem 
todos os atos que se fizerem necessários a consecução das deliberações acima. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a ata devidamente assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; e 
Franco Gerodetti Neto - Secretário. Conselheiros: Julio Nicolau Filho, Renato de Vita, João Guilherme, de Andrade Só 
Consiglio, Abrão Muszkat e Dany Muszkat. SP, 09/06/2020.Abrão Muszkat - Presidente da Mesa; Franco Gerodetti 
Neto - Secretário da Mesa. JUCESP n° 230.934/20-1 em 02/07/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.MZ Group S.A.

CNPJ 11.382.666/0001-78
Demonstrações financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e dezembro 2017 - (valores expressos em reais - R$ )

Ativo                   Controladora                      Consolidado
             2018           2017            2018            2017
Circulante 753.154 703.756 11.582.580 12.962.908
Caixa e equivalentes de caixa 14.531 29.190 2.479.808 2.757.519
Títulos e valores mobiliários - - 1.456.427 1.822.576
Contas a receber 57.749 - 5.941.281 6.065.388
Impostos a recuperar 87.413 88.748 1.235.963 1.229.951
Despesas antecipadas - - 17.654 33.105
Outras contas a receber 593.460 585.818 451.447 1.054.369

Não circulante 12.344.180 11.348.987 15.345.187 13.368.841
Partes relacionadas 309.395 1.751.523 733.751 228.399
Depósitos judiciais - - 222.929 219.987
Outras contas a receber - LP 1.406.179 - 704.178 9.000
Investimentos 10.620.502 9.589.360 - -
Imobilizado liquido - - 1.142.738 1.510.663
Intangível liquido 8.104 8.104 12.541.592 11.400.792

Total do ativo 13.097.334 12.052.743 26.927.768 26.331.749

Passivo e Patrimônio Líquido                   Controladora                       Consolidado
             2018           2017            2018            2017
Circulante  507.729 498.438 7.298.008 7.349.461
Fornecedores 7.069 5.269 1.568.854 1.332.979
Empréstimos e financiamentos - - 73.768 2.101
Obrigações trabalhistas e tributárias 1.467 922 2.108.987 2.388.800
Partes relacionadas a Pagar 12.642 - 26.338 3.138
Imposto de renda e contribuição social a recolher 6.221 2.640 53.293 48.969
Contas a pagar 10.200 - 593.080 2.386.936
Adiantamento clientes - - 1.906.088 352.461
Provisão para perdas com investimentos 470.129 489.607 133.522 -
Outros passivos - - 834.077 834.077
Não circulante  341.774 401.774 2.742.868 1.962.836
Obrigações trabalhistas e tributária - - - 18.813
Partes relacionadas a Pagar - LP 341.774 401.774 1.880.238 1.114.773
Provisão para contingências - - 158.647 158.647
Outros passivos não circulantes - - 703.982 670.603
Patrimônio liquido  12.247.831 11.152.531 16.886.892 17.019.452
Capital social 15.096.000 15.096.000 15.096.000 15.096.000
Reserva de capital 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000
Outros resultados abrangentes 4.323.361 2.998.888 4.323.361 2.998.888
Prejuízos acumulados (8,596.530) (8,367.357) (8.596.531) (8,367.357)
Total do patrimônio liquido atribuível
 aos controladores 12.247.831 11.152.531 12.247.831 11.152.531
Participação dos não controladores - - 4.639.061 5.866.921
Total do passivo e patrimônio líquido 13.097.334 12.052.743 26.927.767 26.331.749

Balanços patrimoniais da controladora e consolidado

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos
 Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

A Diretoria
Rafael Estrela da Silva - Contador - CRC nº 1SP268703/O-8

MZ Group S.A.
CNPJ 11.382.666/0001-78

Demonstrações financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e dezembro 2018 - (valores expressos em reais - R$ )

Ativo                   Controladora                      Consolidado
             2019           2018            2019             2018
Circulante  799.803 753.154 16.146.626 11. 582.580
Caixa e equivalentes de caixa 68.005 14.531 4.008.353 2.479.808
Títulos e valores mobiliários - - 3.275.949 1.456.427
Contas a receber 48.423 57.749 7.087.263 5.941.281
Impostos a recuperar 89.437 87.413 1.331.613 1.235.963
Despesas antecipadas 478 - 478 17.654
Outras contas a receber 593.460 593.460 442.970 451.447

Não circulante  16.574.760 12.344.180 22.156.882 15.345.187
Partes relacionadas 2.763.212 309.395 2.056.114 733.751
Depósitos judiciais - - 244.391 222.929
Outras contas a receber - LP 1.410.280 1.406.179 1.177.107 704.178
Investimentos 12.393.164 10.620.502 - -
Imobilizado líquido - - 1.215.882 1.142.738
Intangível liquido 8.104 8.104 12.968.963 12.541.592
Dereito de Uso - IFRS 16 - - 4.494.425 -

Total do ativo 17.374.562 13.097.334 38.303.509 26.927.768

Passivo e Patrimônio Líquido                   Controladora                      Consolidado
             2019           2018            2019             2018
Circulante  474.724 507.729 9.523.600 7.298.008
Fornecedores 14.329 7.069 1.316.487 1.568.854
Empréstimos e financiamentos - - 48.560 73.768
Obrigações trabalhistas e tributárias 1.660 1.467 1.861.808 2.108.987
Partes relacionadas a Pagar - 12.642 79.511 26.338
Imposto de renda e contribuição social a recolher 6.221 6.221 53.014 53.293
Contas a pagar - - 780.934 593.080
Adiantamento clientes - 10.200 297.402 439.664
Provisão para perdas com investimentos 452.514 470.129 - 133.522
Receita diferida - - 2.753.666 1.466.424
Outros passivos - - 834.077 834.077
IFRS 16 - - 1.498.142 -
Não circulante  2.749.560 341.774 7.926.964 2.742.868
Obrigações trabalhistas e tributária - - - -
Partes relacionadas a Pagar - LP 2.745.459 341.774 3.551.599 1.880.238
Provisão para contingências - - 201.973 158.647
Contraprestação contingente a
 pagar por aquisição de empresa - - - -
IFRS 16 - - 2.996.284 -
Outros passivos não circulantes 4.101 - 1.177.108 703.982
Patrimônio líquido  - - 20.852.946 16.886.892
Capital social 15.096.000 15.096.000 15.096.000 15.096.000
Reserva de capital 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000
Reserva Legal 127.566 - 127.566 -
Outros resultados abrangentes 4.864.006 4.323.361 4.864.006 4.323.361
Prejuízos acumulados (7.362.294) (8.596.530) (7.362.294) (8.596.531)
Total do patrimônio líquido atribuível
 aos controladores 14.150.278 12.247.831 14.150.278 12.247.831
Participação dos não controladores - - 6.702.668 4.639.061
Total do passivo e patrimônio líquido 17.374.562 13.097.334 38.303.509 26.927.767

Balanços patrimoniais da controladora e consolidado

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos
 Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

A Diretoria
Rafael Estrela da Silva - Contador - CRC nº 1SP268703/O-8

MOBAR S.A.
CNPJ 05.364.792/0001-05

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

Sérgio Luiz de Moraes Barros - Diretor
Hélio Hissáo Kamizaki - Contador - SP 126021/O-1

Notas Explicativas
1. Diretrizes Contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas 
em conformidade com as disposições contidas na Lei 6.404/76 e legislação 
específica posterior. 2. Capital Social - é de R$ 9.150.000,00 (nove milhões, 
cento e cinquenta mil reais) dividido em 915.000 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. 3. Distribuição de Lucros no Período - foram dis-
tribuídos lucros no decorrer do exercício no valor de R$ 1.780.000,00  
(hum milhão, setecentos e oitenta mil reais), referente a Lucros do Exercício. 
São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Balanço Patrimonial 2019 2018
Ativo/Circulante 11.223.306,53 10.288.170,28
Disponível 11.222.957,44 10.288.170,28
Outros Créditos 349,09 –
Permanente 5.317.398,38 5.542.366,25
Imobilizado 5.317.398,38 5.542.366,25
Total Ativo 16.540.704,91 15.830.536,53

Balanço Patrimonial 2019 2018
Passivo/Circulante 130.133,78 116.871,78
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher 928,76 901,48
Impostos e Contribuições a Recolher 107.887,02 95.594,30
Demais Contas a Pagar 21.318,00 20.376,00
Patrimônio Líquido 16.410.571,13 15.713.664,75
Capital Social 9.150.000,00 9.150.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados 7.260.571,13 6.563.664,75
Total Passivo 16.540.704,91 15.830.536,53

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receitas de Aluguéis 3.416.121,60 3.161.260,11
Impostos sobre Aluguéis (124.688,48) (115.386,02)
Lucro Bruto 3.291.433,12 3.045.874,09
Despesas Operacionais (838.319,09) (1.005.232,00)
Encargos Financeiros Líquidos 562.956,47 511.155,73
Resultado Operacional (antes IR e CS) 3.016.070,50 2.551.797,82
IR e CS sobre Lucro (539.164,12) (493.717,94)
Lucros Distribuídos no Período (1.780.000,00) (1.275.000,00)
Resultado Líquido 696.906,38 783.079,88

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
2019 2018

Origens de Recursos: Das Operações
Lucro Líquido do Exercício 2.476.906,38 2.058.079,88
Ajustes Exercícios Anteriores – –
Depreciações e Amortizações 224.967,87 303.772,35
Baixa de Direitos do Imobilizado – –
Total das Origens 2.701.874,25 2.361.852,23
Aplicações de Recursos
Prejuízo Líquido do Exercício
Remuneração Acionistas (1.780.000,00) (1.275.000,00)
Total das Aplicações (1.780.000,00) (1.275.000,00)
Aumento/Diminuição do Capital
 Circulante Líquido 921.874,25 1.086.852,23

Demonstração Capital Circulante Líquido 2019 2018
Ativo Circulante 11.223.306,53 10.288.170,28
Passivo Circulante (130.133,78) (116.871,78)
Capital Circulante Líquido 11.093.172,75 10.171.298,50
Variação 921.874,25 1.086.852,23

2019 2018
Patrimônio Líquido Inicial 15.713.664,75 14.930.584,87
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 3.016.070,50 2.551.797,82
Imposto sobre o Lucro Líquido (539.164,12) (493.717,94)
Lucros Distribuídos no Período (1.780.000,00) (1.275.000,00)
Patrimônio Líquido Final 16.410.571,13 15.713.664,75

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

4 dicas para 
controlar suas 
finanças e 
ter uma vida 
financeira 
saudável 

Luzia Costa (*)
 
O primeiro passo para ter 

uma vida financeira orga-
nizada e equilibrada é ter 
um controle pessoal, eco-
nomizando e se planejando 
para conseguir o que alme-
ja. Quando inserimos esse 
controle em nossa rotina, 
enxergamos onde estamos 
errando com nosso dinheiro, 
e podemos evitar surpresas e 
gastos extras. 

Fazer um planejamento e 
seguir algumas regrinhas sim-
ples no dia a dia pode ser mais 
simples do que imaginamos. 
Por isso, separei quatro dicas 
para você começar hoje mes-
mo o seu controle financeiro:
 1) Anote sempre seus 

gastos - É muito im-
portante anotar toda 
despesa e o valor que 
gastar por um serviço e 
ou produto diariamen-
te. Mas é para anotar 
tudo mesmo. Até os 
pequenos gastos como 
chicletes, por exemplo. 
Pois o valor mesmo 
sendo baixo pode sim 
impactar no seu orça-
mento mensal. No final 
do mês você terá uma 
visão de onde gastou 
mais e onde pode eco-
nomizar.

 2) Acabe com suas dívi-
das - Quitar as dívidas 
tem que ser prioridade 
sempre. Para você ter 
uma vida financeira 
saudável é necessário 
acabar com o que deve, 
seja cartão de crédito, 
loja, entre outros. Apro-
veite para ficar de olho 
nos juros e parcelamen-
tos dos seus gastos, isso 
pode prejudicar demais 
suas economias. 

 3) Tenha uma reserva 
financeira - Ter eco-
nomias guardadas para 
emergências e para não 
passar nenhum aperto 
com algum imprevisto 
te ajudará no seu pla-
nejamento. Aconselho 
a programar mensal-
mente uma quantia 
assim que receber seu 
salário. Seja para guar-
dar em uma poupança 
ou investir em outra 
forma de aplicação que 
você achar ideal. 

 4) Não compre por im-
pulso - Uma inimiga do 
controle financeiro é a 
compra por impulso, 
seja uma peça de roupa 
ou algo com valor maior. 

Tente pensar e pesquisar 
preços, veja se realmente é 
necessário o gasto, e lembre-
se de realizar o pagamento 
de todas as compras à vista. 

Por fim, o controle finan-
ceiro é um simples plane-
jamento. Quanto mais você 
colocar em prática, mais 
fácil adaptará em sua rotina. 
E e o mais importante: suas 
finanças estarão em dia e 
equilibradas. 

(*) - É empresária e fundadora do 
Grupo Cetro detentor das marcas 

Sóbrancelhas, Beryllos e DepilShop. 

O distanciamento social demonstrou a 
necessidade de reinvenção do atendi-
mento. Sem poder ir às lojas para fazer 

suas compras ou quitar seus carnês, os clientes 
também ficaram sem ter como solicitar crédito. 
Era preciso reagir rápido para reverter este 
quadro, mostrando mais uma vez a capacidade 
de se reinventar.

“Houve um desencontro entre a demanda 
crescente e a oferta, pois grande parte dos 
varejistas tinha como estratégia oferecer cré-
dito dentro da própria loja”, afirma o diretor de 
Produtos e Sucesso do Cliente da Neurotech, 
Breno Costa. Para fazer com que a demanda 
e a oferta pudessem voltar a se encontrar a 
Neurotech preparou seu motor de decisões para 
se conectar à plataforma Whatsapp, que tem 
sido um dos maiores exemplos de adaptação 
rápida às novas condições.

Trata-se de um robô que, através de uma 
simples conversa, consegue coletar as infor-
mações necessárias para que o consumidor 
possa obter seu cartão da loja. Ele entrevista o 
cliente, solicita os documentos necessários, faz 

Graças à Inteligência artificial o novo modelo 
consegue ser muito mais ágil.

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.
CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06  - NIRE nº 35300009720

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 30 de Dezembro de 2019
01 – Data, Horário e Local: Aos 30.12.2019, às 14hs, na sede social do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A., na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Dis-
pensada a convocação por estarem presentes todos os Diretores da Companhia, a saber: Marco Antonio Antunes, Eduar-
do Mazon e Flavio Pentagna Guimarães Neto. 03 – Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mar-
co Antonio Antunes e secretariados pelo Sr. Eduardo Mazon. 04 – Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito da dis-
tribuição de juros sobre capital próprio ao único acionista da Companhia, a serem imputados ao valor do dividendo obri-
gatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31.12.2019. 05 – Deliberações: Os diretores presentes aprecia-
ram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram por unanimidade, sem quaisquer restrições ou reservas, o que se-
gue: (a) aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, calculados nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no va-
lor bruto de R$ 31.000.000,00, com retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital 
próprio líquidos de R$ 26.350.000,00, sendo atribuído o valor líquido de R$ 0,00032143 por ação de emissão da Compa-
nhia. Os juros sobre capital próprio, ora distribuídos, serão imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exer-
cício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95, ad referendum 
da AGO de 2020. (b) consignar que, para fi ns do cálculo do valor líquido de juros sobre capital próprio por ação emissão 
da Companhia, foi considerado que Companhia possui, nesta data, 81.977.488.506 ações nominativas e sem valor nomi-
nal, sendo 40.988.744.253 ações ordinárias e 40.988.744.253 ações preferenciais, uma vez que o grupamento de ações 
deliberado na AGE da Companhia ocorrida em 16.12.2019, somente entrará em vigor e se tornará efetivo depois de ho-
mologado pelo Banco Central do Brasil. (c) fazer constar que o pagamento, ora aprovado, será efetuado ao único acionis-
ta da Companhia até 30.04.2020, sem qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a presen-
te data e a data do seu efetivo pagamento, fi cando a Diretoria autorizada a tomar as providências necessárias à execu-
ção das deliberações ora aprovadas, ad referendum da AGO de 2020. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a Reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que, lida e achada 
conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 30.12.2019. Mesa: Marco Antonio Antunes - Pre-
sidente; Eduardo Mazon - Secretário. Diretores Presentes: Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flavio Pentagna 
Guimarães Neto. Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Eduardo Mazon - 
Secretário. JUCESP nº 167.364/20-0 em 28.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data, hora, local da assembleia: 16.12.2019, 10hs, na sede social do BCV - Banco 
de Crédito e Varejo S.A., Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Sala 101, par-
te, Bloco 01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Concei-
ção, São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), por estar presente o único acionista da Companhia, o Banco BMG S.A.. Mesa: 
Presidente: Marco Antonio Antunes, Secretário: Eduardo Mazon. Ordem do Dia: Exame e 
discussão a respeito (i) da redução do capital social da Companhia no valor total de R$ 
334.903.390,69, sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para a ab-
sorção dos prejuízos acumulados conforme registrados nas demonstrações fi nanceiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) do grupamento de 
ações na proporção de 10.000.000 de ações para 1 ação, bem como autorização à Direto-
ria para prática dos atos necessários à efetivação do grupamento; (iii) da alteração do Ar-
tigo 4º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações anteriores; e (iv) 
da consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: O único acionista da 
Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer 
restrições ou reservas, o que segue: 1. Aprovar a redução de capital social da Companhia 
no valor total de R$ 334.903.390,69, sem alteração do número de ações de emissão da 
Companhia, para a absorção dos prejuízos acumulados, de mesmo valor, conforme regis-
trados nas demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao exercício social encer-
rado em 31.12.2018. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 
1.529.616.665,57 para R$ 1.194.713.274,88, representado por 81.977.488.506 ações no-
minativas e sem valor nominal, sendo 40.988.744.253 ações ordinárias e 40.988.744.253 
ações preferenciais. 2. Aprovar o grupamento de ações, na proporção de 10.000.000 de 
ações para 1 ação da respectiva espécie. Tendo em vista que todas as ações da Companhia 
são de titularidade do Banco BMG S.A., as frações de ações serão desconsideradas, de for-
ma que a Companhia passará a ter 4.098 ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal e 4.098 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, todas detidas pelo Ban-
co BMG S.A.. 2.1. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos neces-
sários e a tomar as providências complementares para o grupamento ora aprovado, incum-
bindo-se do cumprimento de todas as formalidades legais e complementares à operação. 
3. Em decorrência da redução de capital e grupamento de ações, aprovar o artigo 4º do Es-
tatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O 
capital social é de R$ 1.194.713.274,88, dividido em 8.196 ações, sem valor nominal, to-
das nominativas, sendo 4.098 ações ordinárias e 4.098 ações preferenciais.”. 4. Aprovar a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme Anexo I. 5. As matérias ora apro-
vadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pelo Ban-
co Central do Brasil. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os traba-
lhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunues- Presidente; Eduardo Mazon - Secre-
tário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Ma-
zon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Pre-
sidente, Eduardo Mazon - Secretário. Acionista: Banco BMG S.A. - Marco Antonio Antu-
nes - Diretor Executivo Geral, Eduardo Mazon - Diretor Executivo. JUCESP nº 167.220/20-2 
em 28.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração da Socie-
dade: Artigo 1º. O BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. reger-se-á por este Estatu-
to e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A sociedade terá sua 
sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, sala 
101, parte, Bloco 01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova 
Conceição e poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, manter e fechar escritórios, depen-
dências, agências ou fi liais em qualquer parte do território nacional ou do exterior, obser-
vadas as disposições legais e regulamentares em vigor. Artigo 3º. A sociedade tem por 
objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas 
carteiras autorizadas (comercial, investimento e câmbio) de acordo com as disposições le-
gais e regulamentares em vigor. Artigo 4º. O prazo de duração da sociedade é por tempo 
indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º.- O capital social é de 
R$ 1.194.713.274,88, dividido em 8.196 ações, sem valor nominal, todas nominativas, sen-
do 4.098 ações ordinárias e 4.098 ações preferenciais. Artigo 6º. A forma das ações é in-
conversível. Artigo 7º. A sociedade poderá emitir certifi cado de ações ou certifi cado de 
múltiplo de ações, observada a padronização legal do número de ações. §1º. Os certifi ca-
dos de ações ou de múltiplos de ações serão sempre assinados por dois Diretores, sendo 
facultada a utilização de chancela mecânica, obedecidas as prescrições legais. §2º. A so-
ciedade atenderá a eventuais pedidos de desdobramento ou reagrupamento de certifi ca-
dos de ações ou de múltiplo de ações. §3º. Nos casos de desdobramento ou reagrupamen-
to de certifi cados de ações ou de múltiplo de ações e transferência de ações, a sociedade 
cobrará dos acionistas apenas os custos daí decorrentes. Tais serviços não funcionarão nos 
10 dias imediatamente antecedentes a qualquer Assembleia Geral dos Acionistas, obede-
cidas as disposições legais. §4º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas delibera-
ções das Assembleias Gerais dos Acionistas. §5º. Às ações preferenciais, fi cam assegura-
dos os seguintes direitos: (i) prioridade na distribuição de dividendos, não cumulativos; (ii) 
prioridade no reembolso de capital em caso de eventual liquidação da sociedade; (iii) par-
ticipação em igualdade de condições com as ações ordinárias na distribuição de quaisquer 
outros benefícios ou vantagens aos acionistas, inclusive dos aumentos de capital decorren-
tes de correção monetária e da capitalização de reservas e lucros. Artigo 8º. A sociedade 
poderá adquirir suas próprias ações, para cancelamento ou para permanência em tesoura-
ria, a seu livre critério, observadas as disposições legais vigentes. Capítulo III - Adminis-
tração da Sociedade - Seção Diretoria: Artigo 9º. A sociedade será administrada 
por uma diretoria executiva composta de no mínimo 2 membros e no máximo 20 membros, 

sendo todos Diretores sem Designação Específi ca, de forma a atender as determinações e 
regulamentações legais vigentes. §1º. Os Diretores serão, ou não, acionistas da compa-
nhia, devendo obrigatoriamente residir no país. §2º. Os Diretores eleitos terão mandato de 
3 anos, sendo que estes permanecerão em seus cargos até que seus sucessores assumam 
referidos cargos. §3º. A investidura ao cargo de Diretor far-se-á mediante a lavratura do Li-
vro de Atas das Reuniões da Diretoria. §4º. A remuneração dos Diretores será defi nida na 
Assembleia Geral que os eleger. §5º. No caso de vaga ou impedimento de qualquer Dire-
tor, o substituto poderá ser eleito de imediato, através de Assembleia Geral. §6º. Eleito o 
substituto este permanecerá no cargo vago até o restante do mandato do substituído. Ar-
tigo 10. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao ano, dentro dos 3 primeiros 
meses subsequentes ao término do exercício social e extraordinariamente, sempre que 
convocada por qualquer Diretor. §1º. A convocação dos Diretores dar-se-á de forma ex-
pressa com 5 dias de antecedência. §2º. As deliberações tomadas em Reunião de Direto-
ria serão transcritas no Livro de Reunião de Diretoria. Artigo 11. Para a consecução dos 
objetivos sociais fi ca a Diretoria Executiva investida de plenos poderes, inclusive para con-
trair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, na forma estabelecida 
no artigo 12 abaixo, cabendo-lhe, além das atribuições legais: (i) organizar o regulamento 
interno da sociedade e suas alterações; tomar conhecimento dos balancetes mensais; le-
vantar balanços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-os sob sua assinatura; 
e deliberar sobre a criação de dependências. (ii) desempenhar todas as funções executivas 
necessárias à defesa dos interesses do Banco; (iii) conduzir as atividades dos departamen-
tos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria; (iv) fornecer infor-
mações para deliberação da Assembleia Geral e Reuniões de Diretoria; e (v) cumprir e fa-
zer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e Reuniões de Diretoria. 
§único. Compete ainda aos Diretores sem Designação Específi ca, entre outras funções: (i) 
compete aos Diretores que atuarem nas áreas comerciais orientar e supervisionar as agên-
cias sob sua jurisdição e cumprir as funções que lhes forem atribuídas; (ii) compete ao Di-
retor que atuar na área jurídica prestar assessoria jurídica aos trabalhos da Diretoria; (iii) 
compete ao Diretor que atuar na área administrativa e de controladoria conduzir as ativi-
dades dos departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Dire-
toria; e (iv) compete ao Diretor que atuar na área de Riscos Corporativos e Cobrança atuar 
em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade, conduzir 
as atividades dos departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros 
da Diretoria. Artigo 12. A representação da sociedade e a prática de atos necessários ao 
seu funcionamento regular competirão sempre: (i) por 2 Diretores sem Designação Especí-
fi ca, em conjunto; (ii) por 1 Diretor sem Designação Específi ca em conjunto com um procu-
rador devidamente constituído na forma do parágrafo único abaixo; e (iii) por 2 procurado-
res, em conjunto, devidamente constituídos na forma do parágrafo único abaixo. §Único. 
A sociedade poderá nomear procuradores para representá-la nos limites dos poderes con-
feridos nos respectivos mandatos, nos termos do item (i) do Artigo 12 acima. Capítulo IV 
- Assembleias Gerais dos Acionistas: Artigo 13. A Assembleia Geral dos Acionistas 
reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do 
exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem. 
§1º. A Assembleia Geral dos Acionistas terá seus trabalhos dirigidos por uma mesa com-
posta de Presidente e Secretário, escolhidos pelos Acionistas presentes. §2º. Os editais de 
convocação para as Assembleias Gerais dos Acionistas serão assinados por um Diretor da 
sociedade. §3º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador, 
constituído há menos de 01 ano, que seja acionista, administrador da sociedade ou advo-
gado, desde que o instrumento de mandato tenha sido depositado, na sede social, até 24hs 
antes da data de realização da Assembleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 
14. O Conselho Fiscal não terá funcionamento de forma permanente e, quando instalado, 
compor-se-á de no mínimo 3 membros e no máximo 05 membros efetivos e igual número 
de suplentes, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral dos Acio-
nistas, podendo ser reeleitos. Artigo 15. O Conselho Fiscal terá as funções e poderes que 
a lei confere e sua remuneração será fi xada pela Assembleia Geral que o eleger, obser-
vados os limites legais. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financei-
ras e Destinação do Lucro: Artigo 16. O exercício social coincidirá com o ano civil, 
encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 17. Ao fi m de cada exercício so-
cial e no último dia útil do mês de junho de cada ano, a Diretoria elaborará, com base 
nos registros comerciais da sociedade, as demonstrações fi nanceiras previstas nas dispo-
sições legais e regulamentares em vigor. §1º. A Diretoria poderá declarar dividendos à 
conta de lucros ou de reservas de lucros, apurados em balanços patrimoniais anuais ou 
semestrais. §2º. A Diretoria poderá ainda determinar o levantamento de balanços patri-
moniais intercalares no último dia útil do mês e declarar dividendos com base nos lucros 
então apurados, observadas as limitações legais. Artigo 18. O lucro líquido do exercí-
cio terá a seguinte destinação: (i) 5% para a constituição da reserva legal, até atingir 
20% do capital social; (ii) valor necessário para o pagamento do dividendo obrigatório 
previsto no artigo 19 deste Estatuto; e (iii) o saldo que resultar fi cará à disposição da As-
sembleia Geral dos Acionistas. Artigo 19. A sociedade distribuirá como dividendo entre 
todas as ações, em cada exercício social, 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos 
termos do Artigo 202 da Lei 6.404/76. Artigo 20. Nos exercícios sociais em que for dis-
tribuído o dividendo obrigatório, poderá ser, por deliberação da Assembleia Geral dos 
Acionistas, distribuída aos Diretores participação no lucro do exercício até o teto legal 
permitido, a ser rateado entre os Diretores de acordo com o que for deliberado pela As-
sembleia Geral. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo 21. A sociedade 
dissolver-se-á nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral. §Úni-
co. A Assembleia Geral nomeará o liquidante, determinará a forma de liquidação e ele-
gerá o Conselho Fiscal, que funcionará durante o período de liquidação.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 16.12.2019

Tecnologia vence desafios 
para conceder crédito na quarentena

Os primeiros dias do isolamento social para combater a pandemia da Covid-19 praticamente zeraram a concessão de crédito de 
muitas varejistas

ques de fraude”, destaca Costa.
Até então este processo era feito pessoalmen-

te, dentro das lojas. O atendente ia até o cliente 
ofertando a possibilidade de ele ter um crédito 
pré-aprovado. O interessado passava por uma 
entrevista, fornecia os documentos solicitados e 
aguardava o procedimento. Este processo, que 
já era muito mais ágil do que as antigas filas de 
crédito que as pessoas se deparavam há alguns 
anos, ainda acabava sendo um pouco moroso 
por conta de possíveis erros de digitação ou 
algo similar. 

Mas graças à Inteligência Artificial o novo 
modelo consegue ser muito mais ágil. Ele 
permite tanto a aprovação de crédito via bot 
quanto por meio dos próprios atendentes, que 
poderão também andar pelas lojas com seus 
tablets atrás de clientes que são poupados 
de filas, perda de tempo e constrangimentos. 
“Com o uso de Big Data e IA é possível acessar, 
quase que instantaneamente, informações que 
mostram se o cliente tem condições de honrar 
o crédito solicitado”, conclui Costa (AI/Com-
pliance Comunicação).

Pi
xa

ba
y/

re
pr

od
uç

ão

a captura dos dados e os submete ao sistema 
de análise da Neurotech. Todo o processo, do 
pedido inicial à aprovação do valor do crédito, 
dura poucos minutos. “É necessário ter uma 
inteligência grande de dados para evitar ata-
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