
Alumínio impulsiona 
vantagem sustentável 

em carro elétrico

Iniciativas que 
colaborem para 
uma agenda mais 
sustentável têm se 
tornado prioridade 
para diversos setores 
da economia global

No segmento automoti-
vo, os carros elétricos 
e híbridos têm ganhado 

adeptos, principalmente, por 
reduzir e eliminar a emissão 
de gases poluentes quando 
comparados aos veículos 
convencionais (com motor 
à combustão). Diante disso, 
indústrias metalúrgicas e si-
derúrgicas têm apoiado este 
setor ao fornecer insumos 
para a produção automotiva, 
como é o caso do Alumínio, 
metal que aparece com fre-
quência em veículos elétricos.

Em 2021, a venda de carros 
elétricos no Brasil disparou em 
comparação ao ano anterior. 
Segundo dados da Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Autoveículos (Anfavea), entre 
janeiro e outubro foram ven-
didos 1.805 veículos no país, 
um aumento de 125,3% em 
relação ao registrado em 2020, 
quando 801 unidades foram 
emplacadas. Mas afinal, qual 
a relação entre esses merca-
dos e como as aplicações do 
Alumínio impactam no desen-
volvimento de soluções para 
os veículos elétricos?

O Alumínio já desempenha 
papel importante nos automó-
veis tradicionais, aparecendo 
em perfis que compõem pai-
néis e até em peças fundidas 
do motor. Embora as aplica-
ções do Alumínio presentes 
nos veículos normais, elétricos 
ou híbridos, sejam bastante 
similares, as possibilidades da 
utilização do Metal nos carros 
elétricos são ainda maiores. 

O Alumínio fornecido no 
formato de barras, perfis varia-
dos e tubos pode ser fundido 
e originar peças para compor 
carcaças de motores, fiação 
do chicote, cubos, caixas de 
direção, mancais de transmis-
são, e, por fim, em material 
construtivo, como chapas 
laminadas para aplicação na 
estrutura dos veículos.

Um dos motivos pelo qual 
o Alumínio é utilizado neste 
setor é o fato do metal possuir 
um peso consideravelmente 

menor se comparado a outros 
tipos de materiais. Com as ba-
terias feitas com Lítio e Cobre, 
que representam 25% do peso 
dos veículos elétricos, o Alu-
mínio torna-se fundamental 
para promover mais leveza 
na estrutura do automóvel, 
redução no gasto de energia 
e, consequentemente, maior 
duração das baterias.

Neste contexto, as caracte-
rísticas já citadas e amplamen-
te conhecidas do Alumínio são 
fundamentais no segmento 
automotivo e garantem ampla 
redução no impacto ambien-
tal. Isto porque, o metal pos-
sibilita a reciclagem total ao 
término do ciclo de vida dos 
produtos elaborados a partir 
dele, bem como a redução de 
emissão de CO², que no caso 
dos carros elétricos chega 
a zero. A partir disto, estes 
aspectos corroboram direta-
mente para um sistema mais 
limpo e para a preservação 
do planeta.

Por algum tempo, a maior 
dificuldade das montadoras 
com relação aos veículos 
elétricos estava relacionada a 
garantia de maior autonomia 
das baterias. Embora supe-
rado este obstáculo, outros 
desafios surgem no contexto 
brasileiro. Atualmente, uma 
das grandes prioridades do 
setor é investir na melhoria 
do tempo de recarga e na 
multiplicidade de postos ou 
estações de recarga, à medida 
que a frota aumenta.

É fato que há um cenário 
promissor para o mercado de 
carros elétricos no Brasil.  

Entretanto, é preciso estar 
atento a pontos como investi-
mento em novas tecnologias, 
custos de envolvidos nas 
linhas de produção e, ainda, a 
limitada capacidade de com-
pra da população e ao custo 
final do produto. 

Nesse sentido, o Alumínio 
surge como uma opção natural 
para apoiar o desenvolvimen-
to desta indústria no país, 
uma vez que o metal se faz 
abundante e com distintas 
características, o que esti-
mula o desenvolvimento do 
setor e, consequentemente, 
maiores oportunidades de 
crescimento.
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DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços 
S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada às 9h30, do dia 29 de abril de 
2022, na sede social da Companhia localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 
04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2021; e (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2021. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) alteração da sede social da Companhia. Diretor Presidente: Wilson Matheus.

Notas Explicativas
1- Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em 
concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 
2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos bancários 

(R$1,00 em 2021 e R$ 1,00 em 2020) e as aplicações financeiras 
(R$71.973,82 em 2021 e R$ 2.372,48 em 2020). 3- As receitas e 
despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competên-
cia. 4- O Imobilizado esta demonstrado pelo custo histórico de aqui-
sição (R$285.886,76 em 2021 e 2020), menos a a Depreciação acu-

Cotonifício Guilherme Giorgi S/A.
C.N.P.J. 61.355.012/0001-23

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 25 de Fevereiro de 2022.

Ativo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  5.742.644,52 5.777.803,38
Caixa e Equivalentes de Caixa  71.974,82 2.373,48
Arrend. e Locações a Receber  4.218,72 3.067,19
Estoques  - 108.409,46
Imóveis a Venda  5.663.953,25 5.663.953,25
Tributos a Recuperar  2.497,73 -
Não Circulante  11.331.173,91 10.279.050,72
Créditos com Pessoas Ligadas  9.300.959,14 8.178.257,78
Depósitos e Cauções  - 70.578,17
Investimentos  2.020.425,22 2.020.425,22
Intangível  9.789,55 9.789,55
Total do Ativo  17.073.818,43 16.056.854,10 

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2021
  2021/R$ 2020/R$
Receita Operacional Líquida  381.482,36 372.495,50
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  1.700.957,36 1.969.809,45
Impostos e Taxas  9.279.074,53 190.816,44
Prejuízo Operacional  (10.598.549,53) (1.788.130,39)
Resultado Financeiro  (2.322,36) (4.864.448,12)
Outras Receitas  - 2.765,77
Prej. antes dos Efeitos Fiscais  (10.600.871,89) (6.649.812,74)
Contrib. Social e Imp. de Renda  30.407,74 29.704,28
Prejuizo Líquido do Exercício  (10.631.279,63) (6.679.517,02)

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reservas de Capital Prejuízos Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2019  42.600.442,00 - (173.290.423,42) (130.689.981,42)
Resultado do Exércício  - - (6.679.517,02) (6.679.517,02)
Em 31/12/2020  42.600.442,00 - (179.969.940,44) (137.369.498,44)
Resultado do Exércício  - - (10.631.279,63) (10.631.279,63)
Em 31/12/2021  42.600.442,00 - (190.601.220,07) (148.000.778,07)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021
Passivo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  726.925,05 736.124,01
Obrigações Trabalhista e Sociais  12.232,43 19.957,91
Obrigações Tributarias  714.692,62 715.124,10
Alugueis a Pagar  - 1.042,00
Não Circulante  164.347.671,45 152.690.228,53
Fornecedores  205.697,58 382.067,34
Créditos de Pessoas Ligadas  163.906.721,07 151.367.149,99
Tributos Parcelados  235.252,80 941.011,20
Passivo a Descoberto  (148.000.778,07) (137.369.498,44)
Capital Social  42.600.442,00 42.600.442,00
(-)Prejuízos Acumulados  (190.601.220,07) (179.969.940,44)
Total do Passivo  17.073.818,43 16.056.854,10

mulada (R$285.886,76 em 2021 e 2020). O método de depreciação 
e amortização foram calculadas pelo método linear as taxas permiti-
das pela legislação tributária. 5- Participações Societárias:
  Capital % de parti- Patrimônio
Empresa  Social cipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.432.266,56)
Exatec Processamento 
 de Dados Lt.  140.677,00 59,00 (4.225.646,99)
6- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integralizados 
e representado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor nom-
inal. 7- O Imposto de Renda e a Contribução Social são apurados 
com base no lucro presumido. 8- A suspensão das atividades indus-
triais da empresa ocorreu em Fevereiro de 2008.
 A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 02 de Março de 2022
01 - Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas, por meio de 
videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sex-
to do Estatuto Social da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Re-
gina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia 
Dominicale e Marco Antonio Antunes. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Eduar-
do Gouveia Dominicale e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Consignar sobre (i) 
o término do mandato do Sr. Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96 para 
o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente, nos termos do artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; 
e (ii) a consolidação da composição da diretoria da Companhia. 05 - Deliberações: Após a análise das matérias cons-
tantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade e com abstenção apenas do conselhei-
ro Marco Antonio Antunes: (i) tendo em vista que (a) o Sr. Marco Antonio Antunes, Diretor Executivo Vice-Presidente da 
Companhia, completou 62 anos de idade em 2021; (b) nos termos do artigo 28, parágrafo 2º do Estatuto Social da 
Companhia, o mandato do diretor será extinto em até 90 dias contados do encerramento do exercício social em que 
referida idade tiver sido atingida, mediante a indicação de seu substituto e (c) não haverá, por ora, indicação de dire-
tor substituto para o cargo de Vice-Presidente ocupado por Sr. Marco Antonio Antunes, fi ca consignado o encerramen-
to, nesta data, do prazo de mandato do Sr. Marco Antonio Antunes no cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da 
Companhia; (ii) tendo em vista que referido cargo permanecerá vago, o Sr. Marco Antonio Antunes deixa de exercer 
suas funções como Vice-Presidente da Companhia a partir desta data, não sendo aplicável o quanto disposto no arti-
go 28 parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) ratifi car que a Diretoria da Companhia passa a ter a seguin-
te composição: (i) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente 
e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob 
o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: Flávio Pentagna Guima-
rães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cé-
dula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo: 
Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (iv) Dire-
tores sem Designação Específi ca: Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, resi-
dente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/
ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-
10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na 
OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 
149.211.868-04, Daniel Antonio Baptista Freire, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 
004.885.241-48, Roberto Fonseca Simões Filho, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
195.270.058-25, Adelaide Campos Andreu Simões, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em 
São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-
30; Jean Carlos Alexandre Abrahão, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
portador da cédula de identidade RG nº 19.995.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99; Daniel Fer-
nando Pavelec, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédu-
la de identidade RG nº 5.509.449-7 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; Marcello Lobo da Cunha 
Chacon Lemos, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identi-
dade RG nº 53.372.212.3, inscrito no CPF/ME sob o nº 987.037.147-72; e, Carlos André Hermesindo da Silva, bra-
sileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, todos com endereço comercial na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, 
Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do 
Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – Encerramento: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a 
presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Ri-
cardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José 
Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Marco Antonio 
Antunes. José Eduardo Gouveia Dominicale - Presidente, Deise Peixoto Domingues - Secretária. JUCESP nº 
136.368/22-0 em 15.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 17 de Fevereiro de 2022
01 - Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, por meio de 
videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sex-
to do Estatuto Social da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães,Ricardo Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stan-
kevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Marco Antonio Antu-
nes. Ausente o Conselheiro Antônio Mourão Guimarães Neto. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram pre-
sididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: De-
liberar sobre (i) a eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de Diretor de Relação com Investidores da 
Companhia; e (ii) consolidação da composição da diretoria da Companhia. 05 - Deliberações: Após a análise das 
matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade e sem restrições: (i) 
aprovar a eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da 
cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, residente e domici-
liado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Blo-
co 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, para o cargo de Dire-
tor de Relação com Investidores da Companhia, passando a atuar, cumulativamente, como Diretor Executivo Vice-Pre-
sidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos 
na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. O Sr. Flávio Pentagna 
Guimarães Neto tomará posse do cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia após a homologação 
da eleição pelo Banco Central do Brasil e, até referida homologação, as funções de Diretor de Relação com Investido-
res da Companhia permanecerão sendo exercidas pelo Sr. Marco Antonio Antunes. (ii) ratifi car que, após a homologa-
ção do Banco Central do Brasil, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: (i) Diretora Presidente: Ana Ka-
rina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da 
cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo 
Vice-Presidente e de Relação com Investidores: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/
MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: Marco Antonio Antunes, 
brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iv) Diretor Executivo: Eduardo Mazon, brasileiro, 
casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identida-
de RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específi ca: 
Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/
SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, Gui-
lherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula 
de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, Luciana Buchmann Frei-
re, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, Daniel Antonio 
Baptista Freire, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48, Roberto Fonseca 
Simões Filho, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, Adelaide Campos 
Andreu Simões, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de 
identidade RG nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-30; Jean Carlos Alexandre 
Abrahão, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identi-
dade RG nº 19.995.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99; Daniel Fernando Pavelec, brasileiro, ca-
sado, analista de sistemas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.509.449-
7 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; Marcello Lobo da Cunha Chacon Lemos, brasileiro, casa-
do, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 53.372.212.3, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 987.037.147-72; e, Carlos André Hermesindo da Silva, brasileiro, casado, graduado em ciên-
cias contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob nº 178.217.718-30, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Pau-
lo/SP e com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suce-
der a Assembleia Geral Ordinária de 2024. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a vi-
deoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que 
foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Gui-
marães, Regina Annes Guimarães, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, 
Manuela Vaz Artigas e Marco Antonio Antunes. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Deise Peixoto Domin-
gues - Secretária. JUCESP nº 137.070/22-6 em 15.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 22 de Fevereiro de 2022
01 - Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17 horas, por meio 
de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. 
(“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, pa-
rágrafo sexto do Estatuto Social da Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes 
Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José 
Eduardo Gouveia Dominicale e Marco Antonio Antunes. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presidi-
dos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: De-
liberar sobre (i) a rerratifi cação da ata de reunião do conselho de administração realizada em 17.02.2022, 10 horas, 
tendo em vista ter constado, em seu item 2 a dispensa de convocação para referida reunião quando, na verdade, a 
convocação foi devidamente realizada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) ratifi cação 
das demais matérias constantes da ata de reunião do conselho de administração realizada em 17.02.2022, 10 ho-
ras. 05 - Deliberações: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deli-
beraram por unanimidade e sem restrições aprovar: (i) a retifi cação do texto do item 2 da ata de reunião do conse-
lho de administração da Companhia realizada em 17.02.2022, 10 horas, tendo em vista que, por um equívoco, cons-
tou a dispensa de convocação para referida reunião, quando, na verdade, a convocação foi devidamente realizada 
por e-mail com aviso de recebimento enviado a todos os membros do conselho de administração nos termos do ar-
tigo 21 do Estatuto Social da Companhia, de maneira que a reunião de 17.02.2022, 10 horas, foi devidamente con-
vocação e instalada, sendo totalmente válida; e (ii) a ratifi cação de todas as matérias e deliberações constantes da 
ata de reunião do conselho de administração realizada em 17.02.2022, 10 horas. 06 – Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se la-
vrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes, passando a constar do livro pró-
prio. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães 
Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e 
Marco Antonio Antunes. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Deise Peixoto Domingues - Secretária. JU-
CESP nº 137.071/22-0 em 15.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE TEL AVIV
CNPJ nº 24.592.082/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente e o Primeiro Vice-Presidente da Associação de Amigos Brasileiros da Universidade de TEL 
AVIV, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convocam os seus membros para a Assembleia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se no dia 15 de abril de 2022, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na sede da Associação, na Rua 
dos Pinheiros, nº 610 – 9º andar, CEP 05422-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com a seguinte ordem do dia: 
(i) Ratifi cação de todos atos praticados pelo Conselho Diretor e pelo Conselho Fiscal, no período compreendido entre 02 de 
dezembro de 2021 a 15 de abril de 2022; (ii) Alteração dos artigos 19 e 23 do Estatuto da Associação; e (iii) Demais assun-
tos de interesse da Associação. A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 09h30 (nove ho-
ras e trinta minutos), com a presença de metade mais um dos associados com direito a voto e, em segunda convocação, de-
corridos 30 (trinta) minutos, com qualquer número, sendo as deliberações tomadas pela maioria simples dos presentes. São 
Paulo, 04 de abril de 2022. David Ades - Diretor Presidente, Marco José Perlman - Primeiro Vice-Presidente

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DE TEL AVIV
CNPJ nº 24.592.082/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente e o Primeiro Vice-Presidente da ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE 
DE TEL AVIV, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convocam os seus membros para a 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 15 de abril de 2022, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na sede da 
Associação, na Rua dos Pinheiros, nº 610 – 9º andar, CEP 05422-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com a seguinte ordem do dia: (i) Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal; (ii) Demais assuntos de interesse da 
Associação. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 10h30 (dez horas e trinta minutos), com a 
presença da maioria absoluta de seus associados e, em segunda convocação, decorridos 30 (trinta) minutos, com 
qualquer número, sendo as deliberações tomadas pela maioria simples dos presentes. São Paulo, 04 de abril de 2022. 
David Ades - Diretor Presidente, Marco José Perlman - Primeiro Vice-Presidente

Empresas de todo o 
mundo, inclusive 
na América Latina, 

também tem investido em 
ampliar o uso da tecnologia 
para sua transformação 
digital, como indica o le-
vantamento RPA LATAM 
20/21. 

Mas segundo analistas 
da UiPath, empresa líder 
no setor, ainda há algu-
mas dúvidas importantes 
que permeiam o início da 
jornada de automação nas 
corporações e uma delas 
é: as empresas devem 
iniciar seu programa de 
automação no local ou na 
nuvem? Samir Raut, Tech-
nical Partner Manager na 
UiPath, listou seis razões 
para iniciar um programa 
de automação na nuvem. 
A conferir:
 1) Custo total de pro-

priedade reduzido 
- O custo não é o 
único fator para uma 
companhia decidir se 
deve iniciar seu pro-
grama de automação 
na nuvem ou no local, 
mas certamente é 
um fator importante. 
É preciso levar em 
conta o custo total de 
propriedade — custo 
associado ao geren-
ciamento de diferen-
tes componentes. 

  Para implantações 
locais, este custo vem 
do gerenciamento 
do ciclo de vida de 
ponta a ponta de cada 
servidor para cada 
locatário, incluindo o 
custo de licenciamen-

Há muitas evidências de que a pandemia acelerou a adoção da 
nuvem para muitas organizações.

Seis razões para iniciar um 
programa de automação na nuvem
Estudos apontam que o RPA - Robotic Proccess Automation - seguirá crescendo num ritmo de dois 
dígitos anualmente até 2024

mais agilidade, sim-
plesmente porque há 
menos manutenção, 
patches de servidor 
ou planejamento de 
disponibilidade. 

  Assim, os profissio-
nais podem se con-
centrar em descobrir 
oportunidades de 
automação mais im-
pactantes, criar mais 
valor para os negócios 
e se concentrar na 
qualificação de outros 
funcionários.

 5) Atualização auto-
mática e experi-
ência de adoção 
de novos recursos 
- Já há modelos de 
automação na nuvem 
disponíveis no merca-
do no qual a empresa 
é responsável pelo 
planejamento de atu-
alizações, podendo, 
assim, gerenciar de 
forma mais asserti-
va e eficiente o seu 
tempo, comunicação 
e recursos dedicados 
à mudança. 

 6) Mandatos que prio-
rizam a nuvem - Há 
muitas evidências 
de que a pandemia 
acelerou a adoção da 
nuvem para muitas 
organizações. E, de 
acordo com o Gart-
ner, mais de “85% das 
organizações adota-
rão um princípio de 
nuvem em primeiro 
lugar até 2025”. - Fon-
te e outras informa-
ções: (https://www.
uipath.com/pt/).
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(entre outros itens). 

 2) Acelerar o tempo 
de valorização - 
Para programas que 
precisam obter um 
ROI mais rápido ou 
escalonar rapida-
mente, há soluções 
de automação em 
nuvem que aceleram 
esse caminho e sem 
muitos atritos com 
as implantações lo-
cais. 

 3) Remover a barreira 
de entrada para 
iniciar a automa-
ção - A introdução 
de um modelo de 
implantação de au-
tomação corporativa 
no local requer tem-
po e orçamento de 
implementação para 
preparar o hardware, 
a instalação e a con-
figuração locais. Às 
vezes, isso pode se 
apresentar como uma 

barreira à entrada. 
  Caso a organização 

deseje dimensionar 
seu programa de 
automação, isso nor-
malmente exige mais 
investimento para 
expandir a área de 
cobertura de infra-
estrutura. Por outro 
lado, trabalhar na 
nuvem facilita subs-
tancialmente o início 
de um seu programa 
de automação, pos-
sibilitando um cres-
cimento muito mais 
elástico. 

 4) Mudar o foco do 
programa de manu-
tenção para cresci-
mento e governan-
ça - Isso geralmente 
é uma parte subesti-
mada do benefício de 
começar via automa-
ção em nuvem. Com o 
tempo, o programa de 
automação ganha for-
ça para se mover com 
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