GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 08.402.943/0001-52
NIRE 24.300.000.731

AVISO AOS ACIONISTAS

GUARARAPES CONFECCÇÕES S.A. [B3 S.A. –BRASIL, BOLSA, BALCÃO: GUAR3
(ON)] (“Companhia” ou “Guararapes”), em consonância com as orientações constantes
do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2020 e na forma do disposto no art. 6º, II da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 dezembro de 2009, informa aos
Senhores Acionistas que recebeu indicação de candidatos para comporem o Conselho
Fiscal da Companhia, se instalado, conforme vier a ser deliberado na Assembleia Geral
Ordinária convocada para o dia 29 de abril de 2020, às 10 horas, na filial da Companhia,
localizada na cidade de São Paulo.
A indicação, por acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, consiste nos
seguintes candidatos para as vagas de membros titular e suplente, respectivamente, para
composição do Conselho Fiscal da Guararapes, caso instalado:


Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, casado, administrador,
portador da Carteira de Identidade nº 63.105.113-2, expedida pela SSP/SP,
e inscrito no CPF/ME sob o nº 168.126.648-20, e, como seu respectivo
suplente,



Marcio Villas Boas Passos, brasileiro, casado, economista, portador da
Carteira de Identidade nº 08.424.708-9, expedida pela IFP-RJ, e inscrito no
CPF/ME sob o nº 911.779.797-72.

As informações e o currículo relativos aos candidatos indicados constam do Anexo I ao
presente aviso.
Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com
Investidores da Guararapes, por meio do telefone +55 11 99327-5455 ou do e-mail
ri@riachuelo.com.br.

São Paulo – SP, 27 de abril de 2020.

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Newton Rocha de Oliveira Júnior
Diretor de Relações com Investidores

ANEXO I
Guararapes Confecções S.A.


Qualificação completa, currículo e demais declarações obrigatórias do candidato
Peter Edward Cortes Marsden Wilson
Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência

Nome
Peter Edward
Cortes Marsden
Wilson
CPF ou Passaporte
(PAS)
168.126.648-20

Data de
Nascimento

Idade

Profissão

05/02/1972

48

Administrator

Data de Eleição

Data de Posse

AGO 2020

A ser definida

Cargo Eletivo
Indicado
Conselho Fiscal
Outros Cargos e
Prazo do Mandato Funções Exercidas
na Companhia
Membro Efetivo do
AGO 2021
Conselho Fiscal
Indicação se é Membro Independente
Sim

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

Não
Número de Mandatos Consecutivos
3

Experiência Profissional
Administrador de Empresas pela EAESPFGV com Mestrado em Economia pela EESPFGV. É Conselheiro Fiscal titular da Mills S.A e B2W Digital. Certificado pelo IBGC como
Conselheiro de Administração. É gestor certificado pela CVM e sócio da consultoria
financeira Managrow Consultoria estratégica em finanças Ltda desde 2004. Foi Controller
América Latina do BNP em Nova lorque para divisão de Banco de Investimentos e
consultor da A.T Kearney Management Consulting. Foi Conselheiro Fiscal da
BRADESPAR, da VIVO S.A, Banco PINE e Trisul S.A.
Declaração de Eventuais Condenações
Peter Edward Cortes Marsden Wilson não tem, nestes últimos 05 (cinco) anos, qualquer
condenação criminal, por processos administrativos da CVM ou 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.
12.6 - Percentual de Participação em Reuniões do Conselho Fiscal no último exercício,
realizadas pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:
100%
12.7 - Informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas sejam estatutários:
Não aplicável. A Companhia não possui comitês.

12.8 - Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável. A Companhia não possui comitês.
12.9 - Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, da Companhia;
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia;
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas da Companhia.
Não há relação de parentesco entre o candidato ao Conselho Fiscal e quaisquer das pessoas
mencionadas nos itens “a”, “b”, “c” e “d” acima.
12.10 - Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não.

DECLARAÇÃO
Eu, Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob
nº 168.126.648-20 e portador da carteira de identidade RG nº 63105113-2, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Princesa Isabel, nº 374, apto.
92, Brooklin, CEP 04601-001, na forma do art. 2º da Instrução CVM 367/02, declaro sob as
penas da lei que, se vier a ser eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal da Guararapes
Confecções S.A., estarei apto a assinar o Termo de Posse a que se refere aquela norma,
atestando que: (i) não estou impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76; (ii) não
estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de
Valores Mobiliários, que me torna inelegível para os cargos de administração de companhia
aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76; (iii) segundo meu
melhor conhecimento, atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo
3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76; e (iv) não ocupo cargo em sociedade que possa ser
considerada concorrente da companhia, e não tenho, nem represento interesse conflitante
com o da companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
Declaro, finalmente, sob as penas da lei, nos termos do art. 10 da ICVM 481/09 (com redação
dada pela ICVM nº 561/15) e nos termos dos itens 12.9 e 12.10 do formulário de Referência
constante do Anexo 24 da ICMV 552/14, não possuir qualquer relação conjugal, união estável
ou parentesco até o 2º grau com administradores da Guararapes Confecções S.A., suas
controladas e seus controladores, bem como, não possuir relação de subordinação, prestação
de serviços ou controle, nos últimos três exercícios sociais, com sociedade controlada,
controlador indireto ou direto, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Guararapes
Confecções S.A.
São Paulo, 21 de abril de 2020

Peter Edward Cortes Marsden Wilson



Qualificação completa, currículo e demais declarações obrigatórias do candidato
Marcio Villas Boas Passos
Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência

Nome
Marcio Villas Boas
Passos
CPF ou Passaporte
(PAS)
122.917.168-16
Prazo do Mandato

Data de
Nascimento

Idade

Profissão

12/02/1971

49

Economista

Data de Eleição

Data de Posse

AGO 2020

A ser definida

Cargo Eletivo
Indicado
Conselho Fiscal
Outros Cargos e
Funções Exercidas
na Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

Membro Suplente
Não
do Conselho Fiscal
Indicação se é Membro Independente
Número de Mandatos Consecutivos
Sim
0
Experiência Profissional
Sr. Marcio Villas Boas Passos, graduado em Economia pela Pontificia Universidade
Católica (PUC/RJ), com MBA em Finanças pela Duke University nos Estados Unidos e
cursos executivos na Harvard University e na Fundação Dom Cabral. Trabalhou na gestora
de fundos Invest Tech Participações e Investimentos Ltda como Diretor Executivo É
membro indepentende do conselho da CI&T Software e da Aker Security Solutions.
erepresentante do investidor nos conselhos da Brasil CT, Acessocard e Sky One; membro
dos comitês financeiros da Aker, Brasil CT e Acessocard. É também membro do comitê de
RH da Brasil CT. Fundou a Thalassa Capital empresa de consultoria estratégica e
financeira, focada na melhoria dos resultados operacionais e financeiras das empresas, no
posicionamento estratégico de longo prazo e na melhoria e/ou implementação e de
estruturas de governança corporativa. foi sócio da Gávea Investimentos.
AGO 2021

Declaração de Eventuais Condenações
Marcio Villas Boas Passos não tem, nestes últimos 05 (cinco) anos, qualquer condenação
criminal, por processos administrativos da CVM ou 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.
12.6 - Percentual de Participação em Reuniões do Conselho Fiscal no último exercício,
realizadas pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:
Não aplicável.
12.7 - Informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas sejam estatutários:

Não aplicável. A Companhia não possui comitês.
12.8 - Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável. A Companhia não possui comitês.
12.9 - Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, da Companhia;
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia;
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas da Companhia.
Não há relação de parentesco entre o candidato ao Conselho Fiscal e quaisquer das pessoas
mencionadas nos itens “a”, “b”, “c” e “d” acima.
12.10 - Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não.

DECLARAÇÃO
Eu, Marcio Villas Boas Passos, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 911.779.797-72,
portador da carteira de identidade nº 08.424.708-9, expedida pelo IFP-RJ, com endereço na
Av. Epitácio Pessoa, nº 5050, apto. 402, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, CEP. 22.471-003, na forma
do art. 2º da Instrução CVM 367/02, declaro sob as penas da lei que, se vier a ser eleito para o
cargo de Conselheiro Fiscal da Guararapes Confecções S.A., estarei apto a assinar o Termo de
Posse a que se refere aquela norma, atestando que: (i) não estou impedido por lei especial, ou
condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo
147 da Lei nº. 6.404/76; (ii) não estou condenado a pena de suspensão ou inabilitação
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torna inelegível para os
cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo
147 da Lei nº. 6.404/76; (iii) segundo meu melhor conhecimento, atendo ao requisito de
reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76; e (iv) não
ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tenho,
nem represento interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do
parágrafo 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
Declaro, finalmente, sob as penas da lei, nos termos do art. 10 da ICVM 481/09 (com redação
dada pela ICVM nº 561/15) e nos termos dos itens 12.9 e 12.10 do formulário de Referência
constante do Anexo 24 da ICMV 552/14, não possuir qualquer relação conjugal, união estável
ou parentesco até o 2º grau com administradores da Guararapes Confecções S.A., suas
controladas e seus controladores, bem como, não possuir relação de subordinação, prestação
de serviços ou controle, nos últimos três exercícios sociais, com sociedade controlada,
controlador indireto ou direto, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Guararapes
Confecções S.A.
São Paulo, 21 de abril de 2020

Marcio Villas Boas Passos

