LOJAS RENNER S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 92.754.738/0001-62
NIRE 43300004848
AVISO AOS ACIONISTAS
Lojas Renner S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que, em 01 de março de 2019, os acionistas Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ e BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. indicaram os seguintes candidatos para participar das eleições do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal da Companhia a ocorrer na Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 18 de abril de 2019, a
saber:
(i) Para Membro do Conselho de Administração
Beatriz Pereira Carneiro da Cunha. Foi sócia majoritária e CEO da franquia da Localiza (aluguel de
veículos) no Triangulo Mineiro, tendo contribuído para o crescimento da empresa, que no ano de
2000 tornou-se uma das 5 maiores franquias do Brasil. Durante o período que esteve na Localiza,
compôs o Conselho Consultivo da Localiza, foi Diretora da ABRALIZA (Associação Brasileira das
Franquias da Localiza) e na ACIUB (Associação Comercial e Industrial de Uberlândia-MG), além
de compor o Board das empresas as quais foi sócia: Corretora de Seguros, Concessionarias
Fiat/GM/Chrysler/Massey Fergusson, Distribuidora de Lubrificantes, Factoring, Consorcio,
Financeira, Agrobusiness e Meios de Pagamentos. Possui experiência em processos de fusões,
aquisições e vendas, enquanto empreendedora e investidora. Atualmente participa no Board e
como sócia em empresas de Agronegócios e Real Estate. Atua em 3 comissões de Governança: Estratégia, Instituições
Financeiras e Startups do IBGC, em sistema Pro-Bono, e na Comissão Julgadora de RA da ABRASCA (RA-Relatórios
Anuais de Companhias abertas e fechadas).
Graduada em Administração de Empresas pela FAAP, possui MBA com especialização em Banking pela FIA Fundação Instituto de Administração.
(ii) Para Membro do Conselho Fiscal
MEMBRO EFETIVO
Jose Eduardo Moreira Bergo. Diretor de Segurança Institucional do Banco do Brasil. Iniciou sua
carreira no Banco do Brasil em setembro de 1987. No BB, foi Gerente Executivo na área de
segurança entre 2006 e 2016. Integra os conselhos fiscais das empresas BBTS, BBTUR e EloPar, além
de, na FEBRABAN, ser o Diretor da Comissão de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e
ao Financiamento do Terrorismo e o Diretor Adjunto da Comissão de Prevenção à Fraude.
Bacharel em Economia e possui MBA em Auditoria pela Fipecafi/USP e outro em Gestão
Avançada de Negócios pela UFMT. Possui, também, os cursos de CEO Internacional pela FGV,
IAG Master em Finanças pela PUC do Rio de Janeiro, Master em Negócios Bancários e Agente
Financeiro pela Universidade de Alcalá - Espanha, e o Curso Superior de Inteligência Estratégica da Escola Superior de
Guerra.
MEMBRO SUPLENTE
Isabel Cristina Bittencourt Santiago. Membro eleita do Conselho de Administração e Presidente
do Comitê de Auditoria e Gestão dos Riscos do IIA Brasil, desde 2017. Conselheira Fiscal
Independente: Grupo São Martinho S.A desde 2017; Nova Fronteira Bioenergia S/A (“joint venture”
da São Martinho S.A com Petrobrás BioEnergia S.A): de 2011 até 2017. Presidente do Conselho
Fiscal da Aceprev (Entidade fechada de Previdência Complementar): de 1999 até 2012 e da
Fundação Aperam Acesita: de 2010 até 2011. Gerente Executiva de Auditoria Interna e
Gerenciamento de Riscos (Regional: Américas); Gerente de conformidade com a SOX &
Controles Internos e Contabilidade na Aperam S.A. (ex-Acesita S.A./ArcelorMittal Inox Brasil S.A.),
desde 1992. Diretora Financeira e de Relações com Investidores: Metaltrust S.A., de 2009 até 2012.
Graduada em Ciências Contábeis e Administração de Empresas; “Master Business Administration” (MBA) Empresarial
pela Fundação Dom Cabral; Conselheira Fiscal e de Administração certificada pelo IBGC – Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa; Certificada em Gerenciamento de Riscos pelo IIA Global - CRMA e pelo The IRM (Londres).
Certificada em “Business English” pela Universidade de Cambridge. Publicações de artigos na revista nacional do IIA
Brasil sobre Comitê de Auditoria e Gerenciamento de Riscos e participação do grupo de trabalho para elaborar o
Guia IBGC Orienta: “Orientações sobre Comitê de Auditoria - Melhores Práticas no Assessoramento ao Conselho de
Administração”, emitido em parceria entre IBGC e IIA Brasil.
Conforme orientação contida no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 03/2019, seguem as informações recebidas pela
Companhia relativas aos candidatos referidos (itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência).
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12.5 (a) Nome
12.5 (b) Data de Nascimento

BEATRIZ PEREIRA CARNEIRO
CUNHA
27/02/1968

12.5 (c) Profissão

Administradora

12.5 (d) CPF ou Número do Passaporte

650.291.866-20

12.5 (e) Cargo eletivo ocupado

-

12.5 (f) Data da eleição

Não se aplica

12.5 (g) Data da posse

Não se aplica

12.5 (h) Prazo de mandato

Não se aplica

12.5 (i) Outros cargos ou funções exercidas no emissor
12.5 (j) Indicação se foi eleito pelo controlador ou não
12.5 (k) Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado para
determinar a independência
12.5 (l) Número de mandatos consecutivos

Não possui
Não
Sim. Critério conforme
Parágrafo 1º do Artigo 16
do Estatuto Social da
Companhia
-

12.5 (n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. Qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Nada consta

12.6 Participação, em percentual, nas reuniões do Conselho de Administração
realizadas após a posse no cargo

Não se aplica

12.7 Indicar se é membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia

Não

12.8 Participação, em percentual, nas reuniões dos Comitês que faz parte após a
posse no cargo

Não se aplica

12.9 Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii)
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores
do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou
indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
12.10 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada,
direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c.
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:

Não existe

Não há relação

12.5 (m)
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo
e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior
a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor: Nos últimos 5 anos foi Diretora responsável
pela prospecção de novos produtos de rede (Acquiring/NSP-Network Solution Provider) e Conselheira Administrativa
da empresa Policard SA (Instituição de Pagamentos). Em 2015 foi feita uma fusão da Policard com o Grupo Francês –
Groupe UP (terceira maior no mundo no mercado de benefícios e presente em 17 países). Dessa fusão surgiu a FBR
Soluções Participações SA, que tem como sócios o Groupe Up (80%), Humberto Carneiro (12%) e Beatriz Carneiro (6%).
Atualmente Beatriz participa do Conselho de Administração da EPC Ltda (Holding de investimentos da própria família)
e do Conselho Consultivo da L3 Monte Caldas Finance (Assessoria em Fusões, Aquisições e Holding de Investimentos).
É fundadora e CEO, desde 2017, da empresa de consultoria em Governança Corporativa, B3 Governança.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Membro de 3 Comissões do IBGC: de Estratégia, de Startups e de Instituições Financeiras e Membro da Comissão
Julgadora do Prêmio ABRASCA de Melhor Relatório Anual.
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CONSELHO FISCAL – EFETIVO
12.5 (a) Nome
12.5 (b) Data de Nascimento
12.5 (c) Profissão
12.5 (d) CPF ou Número do Passaporte
12.5 (e) Cargo eletivo ocupado

JOSE EDUARDO MOREIRA
BERGO
30/08/1969
Bancário
365.045.721-00
-

12.5 (f) Data da eleição

Não se aplica

12.5 (g) Data da posse

Não se aplica

12.5 (h) Prazo de mandato

Não se aplica

12.5 (i) Outros cargos ou funções exercidas no emissor
12.5 (j) Indicação se foi eleito pelo controlador ou não
12.5 (k) Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado para
determinar a independência
12.5 (l) Número de mandatos consecutivos

Não possui
Não
Sim. Critério conforme
Parágrafo 1º do Artigo 16
do Estatuto Social da
Companhia
-

12.5 (n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. Qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Nada Consta

12.6 Participação, em percentual, nas reuniões do Conselho de Administração
realizadas após a posse no cargo

Não se aplica

12.7 Indicar se é membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia

Não

12.8 Participação, em percentual, nas reuniões dos Comitês que faz parte após a
posse no cargo

Não se aplica

12.9 Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii)
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores
do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou
indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
12.10 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada,
direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c.
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:

Não existe

Não há relação

12.5 (m)
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo
e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior
a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor: Exerce o cargo estatutário de Diretor de
Segurança Institucional do Banco do Brasil desde outubro/2016. Iniciou sua carreira no Banco em setembro de 1987.
No BB, trabalhou nas áreas de tecnologia, infraestrutura, distribuição e exerceu o cargo de Gerente Executivo na área
de segurança entre 2006 e 2016. É Bacharel em Economia e possui MBA em Auditoria pela Fipecafi/USP e outro em
Gestão Avançada de Negócios pela UFMT. Possui, também, os cursos de CEO Internacional pela FGV, IAG Master em
Finanças pela PUC do Rio de Janeiro, Master em Negócios Bancários e Agente Financeiro pela Universidade de Alcalá,
Espanha, e o Curso Superior de Inteligência Estratégica da ESG (Escola Superior de Guerra), Rio de Janeiro.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Integra os conselhos fiscais das empresas BBTS (Cobra Tecnologia S.A.), BBTUR (BB Turismo) e EloPar (Elo Participações),
além de, na FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, exercer o cargos de Diretor da Comissão de Prevenção e
Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e de Diretor Adjunto da Comissão de Prevenção
à Fraude.
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CONSELHO FISCAL – SUPLENTE
ISABEL CRISTINA
BITTENCOURT SANTIAGO

12.5 (a) Nome
12.5 (b) Data de Nascimento

21/10/1964

12.5 (c) Profissão

Administradora

12.5 (d) CPF ou Número do Passaporte

451.956.766-15

12.5 (e) Cargo eletivo ocupado

-

12.5 (f) Data da eleição

Não se aplica

12.5 (g) Data da posse

Não se aplica

12.5 (h) Prazo de mandato

Não se aplica

12.5 (i) Outros cargos ou funções exercidas no emissor

Não possui

12.5 (j) Indicação se foi eleito pelo controlador ou não

Não

12.5 (k) Se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado para
determinar a independência
12.5 (l) Número de mandatos consecutivos

Sim. Critério conforme
Parágrafo 1º do Artigo 16
do Estatuto Social da
Companhia
-

12.5 (n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para
a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Nada Consta

12.6 Participação, em percentual, nas reuniões do Conselho de Administração
realizadas após a posse no cargo

Não se aplica

12.7 Indicar se é membro de algum comitê estatutário, bem como dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração na Companhia

Não

12.8 Participação, em percentual, nas reuniões dos Comitês que faz parte após a posse
no cargo

Não se aplica

12.9 Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre: a. administradores do emissor; b. (i) administradores do emissor e (ii)
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; c. (i) administradores do
emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou
indiretos do emissor; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Não existe

12.10 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: a. sociedade controlada,
direta ou indiretamente, pelo emissor; b. controlador direto ou indireto do emissor; c.
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas:

Não há relação

12.5 (m)
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos - nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo
e atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior
a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor: Desde 1992 é Gerente Regional de Auditoria
Interna e Gestão Corporativa dos Riscos nas Américas da Aperam S.A. Possui certificações internacionais na área de
auditoria e foi conselheira de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria do IIA - Instituto dos Auditores Internos
do Brasil, de 2017 a 2018.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Atualmente atua como gerente regional de Auditoria Interna e Gestão Corporativa dos riscos nas Américas da Aperam
S.A.
Para maiores informações os acionistas poderão contatar a Secretária de Governança Corporativa, na Avenida
Joaquim Porto Villanova, 401, 7º andar, Jardim do Salso, Porto Alegre/RS, CEP 91410-400, telefones (51) 2121.7045 / 7183
/ 7006 / 7023.
Porto Alegre, RS, 22 de março de 2019.
Laurence Beltrão Gomes
Diretor de Relações com Investidores
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