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COMUNICADO AO MERCADO
A Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”), em observância aos termos da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedade por Ações”) e da Instrução
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta
data, recebeu a carta de renúncia da conselheira Srta. Frances Yumi Fukuda Alvim.
A Companhia agradece à Srta. Frances por suas contribuições relevantes e dedicação durante todo o
período em que exerceu seu cargo.
Em razão da renúncia apresentada pela Srta. Frances, também nesta data, o Conselho de Administração
da Companhia deliberou, na forma do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, a eleição do Sr.
Ricardo Dias ao cargo de membro do Conselho de Administração com mandato até a próxima
Assembleia Geral da Companhia, oportunidade em que deverá ser deliberada a ratificação da sua
nomeação.
O Sr. Ricardo Dias formou-se em Administração de Empresas com ênfase em Marketing e Comércio
Exterior na Kelley School of Business na Indiana University e completou o MBA Executivo da AB Inbev na
INSEAD, além de cursos de especializações em Marketing na Stanford Graduate School of Business e na
Kellogg School of Management. Durante quase 20 anos, o Sr. Ricardo Dias exerceu diversas funções na
área de Marketing da Ambev / Anheuser-Busch InBev ao redor de diversos países, incluindo Inglaterra,
Canadá, China, México e o escritório global da AB InBev em Nova York, recebendo diversos
reconhecimentos internacionais da indústria de Marketing e Comunicação. Em 2018, Sr. Ricardo assumiu
o posto de Vice-Presidente de Marketing da Ambev no Brasil, por onde atuou por quase dois anos. Em
dezembro de 2020, ele co-fundou a Adventures, Inc, uma agência de marketing digital e gestão de
marcas.
A nomeação do Sr. Ricardo Dias reforça o compromisso do Conselho de Administração com a
Companhia, contribuindo para as estratégias de comunicação, branding e inovação da Companhia.
A Companhia manterá o mercado informado sobre as próximas providências a serem tomadas pela
Administração, nos termos das legislação e regulamentação aplicáveis.
São Paulo, 26 de agosto de 2021
Diogo Ugayama Bassi
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