São Bernardo do Campo, 9 de junho de 2017.

A
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi
CEP 09.820-655 – São Bernardo do Campo - SP
At.: Sr. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos

Presidente do Conselho de Administração
Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica
Prezados Senhores,

Eu, MARCOS ROBERTO TINTI, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da Cédula de
Identidade RG nº 18.017.376-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.250.178-90, com endereço
profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000,
Bairro Demarchi, CEP 09.820-655, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor sem designação
específica da TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A., sociedade por ações de capital aberto listada no segmento
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob nº 02.351.144/0001-18 e NIRE nº 35.300.340.931, com sede na Cidade
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, CEP
09.820-655 (“Companhia”/ “TEGMA”), para o qual fui reeleito em 27/01/2017, no âmbito da Reunião do
Conselho de Administração da Companhia. A presente renúncia é realizada em caráter irrevogável e irretratável
e tem eficácia imediata.
Neste ato outorgo à Companhia a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, com relação a
todos e quaisquer direitos por mim detidos em face da Companhia, oriundos do relacionamento mantido,
renunciando a todos e quaisquer desses direitos, sejam de que ordem e/ou natureza forem, para nada mais
reclamar ou pleitear, seja a que título for, no que se refere ao cargo do qual ora renuncio, comprometendo-me
a manter em sigilo todas as informações confidenciais que tenham sido adquiridas no período em que ocupei o
cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.
Solicito ainda sejam estendidos os efeitos desta decisão às demais sociedades controladas e coligadas da
TEGMA, nas quais desempenhava papel de diretor/administrador.
Atenciosamente,

________________________________________________
MARCOS ROBERTO TINTI

Ciente e de acordo em ____/____/________:

_________________________________
Tegma Gestão Logística S.A.

