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COMUNICADO AO MERCADO
Sul América S.A. (B3: SULA11) (“Companhia” ou “SulAmérica”) comunica ao mercado e
aos seus acionistas que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 28 de
março de 2019, elegeu os Srs. Jorge Roberto Manoel e Michael Francis Bacon como novos
membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos (“Comitê”), passando o referido
Comitê a ser composto pelo Sr. Renato Russo, como Coordenador, e pelos Srs. Domingos
Carelli Netto, Jorge Roberto Manoel e Michael Francis Bacon, como membros.
Seguem breves currículos dos novos membros do Comitê.
Jorge Roberto Manoel é membro de conselhos, comitês e comissões com atuação
voltada para a área de governança corporativa. Foi sócio e fez parte da liderança executiva
da PricewaterhouseCoopers por cerca de 30 anos, atuando, até 2016, em operações no
Brasil e na América do Sul. Além disso, é palestrante e consultor externo em temas de
governança corporativa e compliance, inclusive em cursos para conselheiros e executivos.
Jorge é bacharel em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino Superior – IMES
e bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Possui
MBA em Finanças e Controladoria pela Universidade Federal de Minas Gerais e em
Tecnologia e Inovação pela Universidade de São Paulo. Possui também, mestrado em
Governança Corporativa pela Laureate/FMU e é membro titular perpétuo da Academia
Paulista de Contabilidade. É conselheiro certificado do IBGC e possui certificações
internacionais em cursos de especialização, desenvolvimento de liderança, estratégia,
operação, inovação e tecnologia em startups.
Michael Francis Bacon é head de investimentos e aquisições da Swiss Re nas Américas,
onde supervisiona uma carteira de investimentos em fundos de private equity focados em
serviços financeiros. Juntou-se à Swiss Re em 2016 e atua no Comitê de Previdência da
Swiss Re Americas, é co-presidente do Conselho de Diversidade e Inclusão das Américas e
é membro do Conselho Regional das Américas. É também membro do conselho da Tempo
Assist (principal negócio de assistência no Brasil). Foi Diretor Administrativo Sênior na AIG,
e, antes disso, foi head de M&A. Antes da AIG, desempenhou cargos em Investment
Banking, Structured Finance e Principal Investing na Goldman Sachs. No início de sua
carreira, trabalhou em instituições financeiras, fusões e aquisições no Citigroup e em
finanças corporativas latino-americanas no Credit Suisse. Com mais de 20 anos de

experiência em Seguros, M&A e Principal Investments, Michael possui mestrado em gestão
pública e privada da Yale School of Management e é bacharel em ciência da computação
pela Brown University.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.
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