
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA 

PORTARIA Nº03/2022. 

Dispõe sobre a designação das funções de Ouvidor, 
Ouvidor Substituto, atualização da composição do 
Comitê de Ouvidoria e instituição do Comitê de 
Compliance. 

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, resolve: 

1. Designar Alzira Maia da Costa para o exercício da função de Ouvidora, por 
tempo indeterminado; 

2. Designar Joana O'Arc Macedo Guimarães para o exercício da função de 
Ouvidora substituta nas ausências e/ou impedimentos da titular; 

3. Atualizar a composição do Comitê de Ouvidoria, responsável pelo 
tratamento de manifestações de natureza diversas recebidas pelo canal da 
Ouvidoria, de acordo com as seguintes designações: 

• Alzira Maia da Costa 
• Joana D'Arc Macedo Guimarães 
• Silvia Rodrigues Gallo 

4. Instituir o Comitê de Compliance, responsável pelo tratamento de 
denúncias recebidas pelo canal da Ouvidoria, composto pelos seguintes 
empregados: 

• Aline Faria Santos Rabelo de Azevedo 
• Caroline Silva Costa 
• Antônio Marcos Alves 

Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor a partir desta 
data. 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022. 

Fl&~e Nogueira 
Presidente aa Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
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