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AC Administração de Bens S.A.
CNPJ(MF) nº 07.834.796/0001-27 - NIRE 35.300.327.594

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 10:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Andrea 
Cochrane e Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente-Andrea 
Cochrane, Secretário-Léo Wallace Cochrane Júnior. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última As-
sembleia Geral Ordinária de 26/04/2018, arquivada e registrada na JUCESP nº 254.433/18-2 em 28/05/2018; II. O Ba-
lanço Geral e as demais Demonstrações Financeiras relativo ao exercício encerrado em 31/12/2018. III. Em razão da 
Companhia não ter auferido lucro no exercício de 2018, não houve distribuição de dividendos e constituição de reser-
va legal. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2019. Mesa Dirigente: Andrea Cochrane-Presidente; Léo Walla-
ce Cochrane Júnior-Secretário. JUCESP nº 502.110/19-3 em 19/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Banco BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 10 de Setembro de 2019.

01- Data, Hora e Local: Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da 
Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação 
e Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela 
Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo 
Gouveia Dominicale e Antônio Mourão Guimarães Neto. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (I) 
Alteração do endereço da Agência Porto Alegre/RS. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, 
item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade dos votos, autorizar a alteração 
do endereço da Agência Porto Alegre/RS, para fi ns de fazer constar conforme abaixo: DE: Avenida Senador Salgado 
Filho, Nº 339, CEP 90010-221, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CNPJ 61186680/0057-29, NIRE: 43901837356. 
PARA: Rua dos Andradas, Nº 1744, loja 1 - CEP 90020-012 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS. Fica a Diretoria da 
Sociedade autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na 
presente reunião. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de 
Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São 
Paulo, 10 de setembro de 2019. Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio 
Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale e Antônio Mourão Guimarães 
Neto. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP 
nº 510.935/19-9 em 24.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 28 dias do mês de agosto de 2019, às 10 horas, 
na sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 
Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença da única acionista, representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de 
Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna e secretariados pelo Sr. Denis Jorge Namur Rangel. 4. Ordem do Dia: Exame e 
discussão a respeito: (i) do aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante a emissão de 832.704 (oitocentas e trinta e duas 
mil, setecentas e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) da 
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a deliberação anterior; 
e (iii) da consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: A única acionista 
da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer 
restrições ou reservas, o que segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no 
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passando o capital social dos atuais R$ 
18.750.000,00 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para R$ 19.750.000,00 
(dezenove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 832.704 
(oitocentas e trinta e duas mil, setecentas e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de aproximadamente R$ 1,20 (um real e vinte centavos) 
por ação, calculado na forma do artigo 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. Como 
resultado da emissão de ações ora referida, o capital social da Companhia passa a ser 
dividido em 19.582.704 (dezenove milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, setecentas e 
quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.2. As ações da Companhia ora 
emitidas são subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, por BMG 
Participações em Negócios Ltda., única acionista da Companhia, nos termos do boletim de 
subscrição anexo à presente ata como Anexo I. 5.3. Em razão das deliberações constantes 
nos itens 5.1 e 5.2 acima, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º: O capital social da companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 19.750.000,00 (dezenove milhões, setecentos 
e cinquenta mil reais), representado por 19.582.704 (dezenove milhões, quinhentas e oitenta 
e duas mil, setecentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral.” 5.4. Diante das deliberações acima, ratifi car todas as demais disposições 
do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este instrumento e 
consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a redação constante 
do Anexo II à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de agosto de 2019. 7. Assinaturas: 
Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel - 
Secretário. Acionista Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Marco Antonio 
Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. 
JUCESP nº 502.278/19-5 em 19.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I: à Ata de Assembleia Geral de Extraordinária do BMG Seguros S.A., realizada em 28 
de agosto de 2019. Boletim de Subscrição de Ações: Subscritor: BMG Participações 
em Negócios Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 9° andar, Parte, CEP 04.538-
133, inscrita no CNPJ sob o nº 22.456.202/0001-85, neste ato representada por seus Diretores, 
Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
nº 7.669.530 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 002.975.098-96, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em 
ciência da computação, portador da carteira de identidade nº 20775312, SSP/SP, inscrito no 
CPF sob o nº 275.484.158-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, ambos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 9° andar, 
CEP 04.538-133. Número de Ações Subscritas: 832.704 (oitocentas e trinta e duas mil, 
setecentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Preço de 
Emissão: aproximadamente R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por ação, calculado na 
forma do artigo 170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76. Forma de Integralização: nesta data, em 
moeda corrente social. São Paulo, 28 de agosto de 2019. BMG Participações em 
Negócios Ltda. Por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon - Subscritor. Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário.
Anexo II: à Ata de Assembleia Geral de Extraordinária do BMG Seguros S.A., realizada em 28 
de agosto de 2019. BMG Seguros S.A. - CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080 - 
Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º: A BMG 
Seguros S.A. é uma sociedade anônima que se rege pelo presente estatuto e pelos dispositivos 
legais aplicáveis. Artigo 2º: A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, sala 52, Bloco 2, 5º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, podendo a critério 
e por deliberação do Conselho de Administração, mediante a autorização das autoridades 
competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, 
dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes Artigo 3º: A companhia tem por 
objeto social a comercialização de seguros de danos em todo o território nacional, podendo, 
respeitadas as limitações legais, participar de outras sociedades. Artigo 4º: O prazo de 
duração da companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º: 
O capital social da companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 19.750.000,00 
(dezenove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), representado por 19.582.704 (dezenove 
milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, setecentas e quatro) ações ordinárias ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará 
direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º: A Companhia poderá 
emitir ações preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia 
Geral. Parágrafo Único - A preferência ou vantagem das ações preferenciais consistirá na 
prioridade do reembolso do capital, sem prêmio. Artigo 7º: Ficam assegurados aos acionistas: 
(a) o desdobramento de títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; (b) o prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias para o pagamento de dividendos aprovados e distribuição de 
ações provenientes de aumento do Capital; e (c) a inexistência de qualquer espécie de 
restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a livre negociação das ações, a 
qualquer tempo. Capítulo III: Assembleia Geral: Artigo 8º: O aumento do capital social 
dependerá de deliberação da Assembleia Geral. Artigo 9º: Na proporção do número de ações 
que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento do capital no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação de anúncio alusivo no Órgão Ofi cial do Estado 
e em outro jornal de grande circulação. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada e 
instalada em conformidade com a Lei nº 6.404, de 15/12/1976, até 31 de março de cada ano, 
e presidida por um dos acionistas presentes, ao qual caberá designar o secretário da mesa. 
Artigo 11: A Assembleia Geral terá as atribuições previstas na legislação aplicável. Capítulo 
IV - Administração: Artigo 12: A administração da companhia compete ao Conselho de 
Administração e à Diretoria. Parágrafo Primeiro - A remuneração global ou individual e 
anual dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral dos Acionistas. Parágrafo 
Segundo - A eleição ou nomeação de administradores da companhia dar-se-á em 
conformidade com o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP 
nº 330, de 09 de dezembro de 201 e da Circular da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP nº 526, de 25 de fevereiro de 2016 e/ou das normas que venham a lhes substituir ou 
modifi car. Do Conselho de Administração: Artigo 13: O Conselho de Administração será 
composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros titulares e suplentes, em 
igual número, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 3 (três) anos, sendo 1 
(um) dos membros designado Presidente do Conselho de Administração, permitida a reeleição 
de todos. Parágrafo Primeiro - Alguns dos membros do Conselho de Administração 
poderão ser Conselheiros Independentes, conforme venham a ser expressamente declarados 
como tais na Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - Para fi ns deste Estatuto 
Social, esse Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a 
companhia; (ii) não ser acionista da companhia; não ser cônjuge ou parente até segundo grau 
de acionistas da companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado à 
companhia ou entidade relacionada aos seus acionistas; (iii) não ter sido, nos últimos três anos, 
empregado ou membro da administração da companhia, de qualquer dos acionistas ou de 
sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da companhia; (iv) não ser 
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da companhia; (v) não ser 
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando 
serviços e/ou produtos à companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de 
algum administrador da companhia; (vii) não receber outra remuneração da companhia além 
da relativa ao cargo de Conselheiro. Parágrafo Terceiro - Findo o mandato, os membros do 
Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos 
novos eleitos. Artigo 14: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
por mês, conforme calendário fi xado por seu Presidente e, extraordinariamente, mediante 
convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, 
fax ou correio eletrônico com confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local 
da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões da respectiva 
reunião. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração somente serão 
instaladas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros. Parágrafo 
Segundo - Os Conselheiros poderão excepcionalmente participar das reuniões de Conselho 
de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência ou qualquer outro meio 
permitido pela legislação brasileira, desde que referido conselheiro informe tal fato 
previamente ao Presidente do Conselho de Administração, justifi cando a necessidade de sua 
participação por referidos meios. Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de 
Administração serão tomadas (i) por unanimidade dos membros presentes, quando instaladas 
com a presença de apenas 2/3 (dois terços) de seus membros, nos termos do Parágrafo 
Primeiro acima; ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instaladas com a presença 
de todos os membros do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial 
e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sociedade, tendo o 
Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 15: 
Ocorrendo impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Conselho de Administração, 
este poderá designar substituto, sendo necessariamente membro do Conselho de 
Administração, que exercerá a competência plena designada ao Presidente de Conselho de 

Administração, inclusive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 14 
acima. Na falta de tal designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do 
Presidente para reunião específi ca, na abertura de cada reunião. Parágrafo Primeiro - Os 
Conselheiros que não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de Administração 
poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por escrito 
o nome do Conselheiro que irá substituí-lo e outorgue a este os poderes necessários e 
específi cos, com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro 
substituído, como se o mesmo estivesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito 
ao Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, via fax, carta registrada, 
e-mail com entrega devidamente comprovada ou carta entregue em mãos, autorizando o 
secretário da respectiva Reunião do Conselho de Administração a assinar a ata em seu lugar. 
Parágrafo Segundo - No caso de vacância de cargo de membro do Conselho de 
Administração, por morte, renúncia, destituição, ou qualquer forma de impedimento 
permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato 
restante do substituído. Artigo 16: O Conselho de Administração tem a competência que a lei 
lhe confere mais as seguintes atribuições: a) fi xar a orientação geral dos negócios da 
Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os membros da 
Diretoria, dos comitês de administração, subordinados ao Conselho de Administração, fi xar-
lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo ainda atribuir, em caráter 
permanente ou transitório, funções especiais a qualquer Conselheiro ou membro da Diretoria, 
com a intitulação que entender conveniente, respeitadas as limitações previstas neste 
Estatuto; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros 
e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) 
submeter à Assembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras da 
companhia, os pareceres dos auditores independentes, bem como propostas para destinação 
dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a participação da companhia e a 
alienação da participação da companhia, em outras sociedades não integrantes do 
conglomerado BMG, em valores superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); g) 
autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos 
imobilizados em valores superiores a R$500.000,00 (quinhentos mil reais); h) autorizar a 
contratação de operações da companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua 
titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 
i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela companhia; j) autorizar 
previamente a contratação de operações de captação de recursos pela companhia, no 
mercado local ou internacional, em valores superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 
k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos 
negócios, tendo a companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços 
e afi ns, em valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); l) fi xar a linha de ação a ser 
adotada pela companhia nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou 
sócia e indicar o representante legal da companhia que comparecerá às mencionadas 
assembleias ou representará a companhias em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites 
fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações aos administradores; 
n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da companhias a serem 
submetidos às assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para 
exercer cargos na administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o organograma 
funcional da companhia; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas dos comitês da 
companhia; q) escolher e destituir os auditores independentes; r) deliberar sobre a abertura de 
fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir 
as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros 
da companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste Estatuto, resolvendo os 
casos omissos; u) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês 
constituídos; Artigo 17: Compete ao Presidente do Conselho de Administração: a) convocar 
a Assembleia Geral; e b) convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, 
mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Da Diretoria: Artigo 18: A 
Diretoria da companhia, eleita pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo, 
02 (dois) e, no máximo, 05 (cinco) membros, compreendendo os cargos de 1 (um) Diretor 
Executivo Presidente, e até 04 (quatro) Diretores Executivos, na conformidade do que for 
estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. Parágrafo Primeiro - 
O Conselho de Administração fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e 
designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo 
Presidente, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos. No mesmo ato serão 
defi nidas as responsabilidades e atribuições de cada um deles. Parágrafo Segundo - O 
Diretor Executivo Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do 
colegiado. Parágrafo Terceiro - Sempre que necessário, os Diretores serão substituídos por 
designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de 
mandato restante do substituído. Artigo 19: Compete ao Diretor Executivo Presidente e aos 
Diretores Executivos, além das atribuições legais: (a) participar das reuniões da Diretoria; e (b) 
fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de 
Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da 
Diretoria. Artigo 20: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este 
Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente 
ao Diretor Executivo Presidente: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar 
a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de 
forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo 
Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido pelo 
Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano 
Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos, bem como o acompanhamento 
dos respectivos desempenhos; (vi) tomar as decisões de sua alçada; e (vii) tomar decisões de 
caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete aos 
Diretores Executivos: (i) colaborar com o Diretor Executivo Presidente no desempenho de suas 
funções; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhes forem cometidas na forma do 
parágrafo primeiro do artigo 16; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores 
que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos 
desempenhos; e (iv) tomar as decisões de sua alçada. Artigo 21: O prazo de gestão dos 
membros da Diretoria é de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Único - Findo o 
mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura 
dos novos eleitos. Artigo 22: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos 
poderes de administração da companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos 
relativos aos fi ns e objetivos da companhia, observado sempre o disposto no artigo 16 deste 
Estatuto Social, devendo todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de 
responsabilidade a companhia, serem assinados por 2 (dois) diretores. Parágrafo Único - Na 
hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Presidente, este deverá nomear, entre os 
diretores executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outros diretores, em seu 
lugar, com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 23: A Companhia também 
poderá ser representada por (i) um Diretor em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 (dois) 
Procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato 
outorgados. Parágrafo Primeiro: A constituição de procuradores deverá ser assinada por ao 
menos 2 (dois) Diretores. Parágrafo Segundo - Nas constituições de procurações 
outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a 
postulação de medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada por 2 (dois) 
Diretores. Artigo 24: As procurações outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes 
concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que 
poderão ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 25: A 
Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) 
membros efetivos e suplentes, em igual número. A eleição, instalação e funcionamento do 
Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76. Artigo 26: 
Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição 
dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - 
Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 27: O exercício social terá a 
duração de 1 (um) ano e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo Único - 
Em 30 de junho e 31 de dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras 
contábeis aplicáveis. Artigo 28: Ao fi m de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com 
base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações fi nanceiras previstas pela Lei. 
Capítulo VII - Lucro, Reservas e Dividendos: Artigo 29: O lucro da companhia será 
apurado conforme as prescrições legais. Artigo 30: O lucro líquido do exercício terá a seguinte 
destinação: (a) 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal até o 
limite de 20% (vinte por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, 
do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/76, serão destinados 
ao pagamento dos dividendos obrigatórios; e (c) a Assembleia Geral, mediante proposta do 
Conselho de Administração, poderá destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou 
retenções previstas na lei ou neste Estatuto. Parágrafo Primeiro - Conforme deliberação da 
Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o 
capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação 
pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos 
dividendos distribuídos pela companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo Segundo - É 
facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir 
participação aos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Companhia de até 10% 
(dez por cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão 
para o imposto de renda. Parágrafo Terceiro - A participação aos empregados de que trata 
o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição 
da República, cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 31: O Conselho de Administração 
poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de 
lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro - A Companhia 
poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimestrais, trimestrais, 
semestrais ou anuais, a critério da Assembleia Geral, respeitado o limite legal. Parágrafo 
Segundo - O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos 
acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição 
total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste artigo ou, 
ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo Terceiro - Os dividendos não reclamados dentro 
do prazo de 3 (três) anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor 
da companhia. Capítulo VIII - Liquidação: Artigo 32: A companhia entrará em liquidação 
voluntária ou compulsória, nos casos previstos em lei, competindo à SUSEP eleger o liquidante 
e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de Agosto de 2019

Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 14 de Outubro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no uso de suas
atribuições, em obediência ao que determinam os Artigos nºs 45 Inciso II, 46 Inciso “a)” e 47 Caput
do Estatuto Social em vigor convoca seus digníssimos Associados (as), em condições de
participação nos termos dos artigos acima citados para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária que se realizará no dia 14 de Outubro de 2019, ás 19h00min, em primeira chamada,
com a presença de 2/3 dos Associados (as) ou em segunda e última chamada, ás 19h30min, então
com qualquer número de Associados (as), nas dependências da Boate Piramyd’s, localizada em sua
Sede Social e Administrativa, situada nesta Capital, na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 20,
Parque da Mooca, a fim de cumprir a seguinte Ordem do Dia: 1- Em obediência ao que determina o
Artigo 50 II b) do Estatuto Social em vigor referendar pela via de votação por escrutínio secreto com
quorum de maiona simples as alterações estatutárias que foram aprovadas pelo plenário do Conselho
Deliberativo em Reunião Extraordinána de 30/09/2019.

Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus.

2ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006272-
16.2019.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONICA 
BARBATO, Brasileira, RG 12.164.549-6, CPF 245.786.678-20, que por este Juízo tramita uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Presbiteriano Mackenzie. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 34.724,21 (set/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). O valor da execução deverá ser acrescido de recolhimento 
em guia própria das custas finais ao Estado (R$ 347,24). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 
de setembro de 2019. 

29ª VC – Capital. Processo nº 0047912-23.2019.8.26.0100. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDREA DENISE ANDRADE DE 
CASTRO, CPF. 765.464.895-20, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
AMC Serviços Educacionais LTDA, foi determinado, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 66.421,04 (valor em 31/12/2018), sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando 
ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias úteis a fluir após os 20 dias 
supra, para oferecer sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação com o Prazo de 30 dias. Processo Nº1008052-23.2018.8.26.0006 O MM. Juiz  de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VI-Penha de França, Estado de SP, Dr. Sinval Ribeiro de Souza, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Giuseppe Cirillo, representante legal do Espólio de Raphaela 
Parente, viúvo meeiro de Inventariante, de qualificação ignorada, de que foi ajuizada uma Ação de 
Adjudicação Compulsória, movida por parte de Neuza Marilene Terrolis, brasileira, solteira, 
aposentada, RG 8.275.928-5, CPF/MF 854.158.398-87, residente e domiciliada na Rua Wadithi 
Hatti, nº 472, Vila Ré, Cep 03666-010, que tem por objetivo a autorga de escritura definitiva do 
imóvel, adquirido mediante Instrumento particular de Cessão e Transferência de Direitos Hereditário  
na data de 30/11/2005 e com base na quitação comprovada nos autos do imóvel: terreno com área 
de 180,00m2, sem benfeitorias, distante 25,00m mais ou menos da esquina formada pela Rua Bijou 
e a Avenida Epitácio Pessoa, lado esquerdo de quem desta entra naquela, medindo 9,00m. de 
frente por 20,00m. da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a largura da frente, 
confrontando pelos lados com o devedor, e nos fundos com Irmão Ré & Cia., ou sucessores destes 
confinantes - Título Aquisitivo Transcrição nº 551 do 3º Registro - Transcrição 15.508 do 12º Oficial 
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, estando o(s) requerido(s) 
em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, ficando os mesmos citados, intimados e 
advertidos de que poderão contestar, querendo o presente feito no prazo de 30(Trinta) dias úteis, 
sob pena de se presumirem como aceitos os fatos alegados pelos autores. E, para que ninguém 
futuramente possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado e afixado no 
lugar de costume com prazo de trinta dias e na forma da Lei.  

O aumento na expectativa 
de vida, a entrada das 
mulheres no mercado 

de trabalho e a chegada dos 
jovens cada vez mais cedo ao 
mundo corporativo, são as 
principais causas deste encon-
tro de gerações. Aproximar as 
gerações e promover o diálogo 
entre elas, tem sido um dos 
maiores desafi os das empresas. 

Pesquisa realizada pela Dia-
logik, empresa de educação 
em comunicação corporativa, 
indica que os mais jovens – com 
idades entre 20 e 30 anos – 
reconhecem a experiência dos 
mais velhos como um grande 
atributo e querem desfrutar do 
conhecimento acumulado por 
aqueles que já passaram dos 
50. Por outro lado, a geração 
que nasceu nos entre o fi nal 
da década de 1990 e início da 
década de 2000, aponta a arro-
gância dos maduros como uma 
grande barreira na tentativa de 
aproximação e diálogo. 

Arrogância, aliás, também 
é um adjetivo bastante usado 
entre aqueles que nasceram 
entre os anos 50 e 60, quando 
se referem aos mais jovens que, 
segundo a turma do cabelo 
branco, são extremamente 
impacientes, imediatistas e 
pouco disponíveis quando cha-
mados a dividir conhecimentos 
em tecnologia. Por outro lado, 
de acordo com a pesquisa, os 
mais velhos reconhecem a es-
pontaneidade, a fl exibilidade e 
a capacidade inovadora, como 
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A difícil convivência entre 
gerações dentro das empresas
Pela primeira vez na história da humanidade, cinco gerações convivem 
simultaneamente no ambiente profi ssional

O desafi o da empresa é aproximar as gerações e

 promover o diálogo entre elas.

características positivas no 
público jovem. 

A pesquisa ouviu 40 profi s-
sionais em entrevistas indivi-
duais. Eles foram  divididos em 
blocos de 20, 30, 40 e 50 anos 
ou mais, em dez empresas par-
ticipantes. A principal questão 
foi “qual é a sua maior difi cul-
dade quando você precisa se 
comunicar com pessoas de 
outras gerações. Os entrevis-
tados também também falaram 
sobre postura, educação, co-
nhecimentos gerais, domínio 
da tecnologia e a hierarquia 
dentro das empresas. 

“Por hierarquia nós podemos 
entender não só o cargo ou a 
posição dentro da companhia, 
mas também os protocolos e 
normas que todos têm de seguir 

dentro de uma empresa”, alerta 
a diretora da Dialogik, Eliane 
Sobral, que coordenou o levan-
tamento. Segundo ela, quanto 
mais jovem o profi ssional, maior 
a difi culdade de seguir estas 
normas. Já os executivos com 
mais idade, prossegue a dire-
tora da Dialogik, aparentam 
impaciência para explicar os 
protocolos empresariais. 

“O que fi ca evidente na pes-
quisa é que há vários muros 
e barreiras entre as gerações 
mas ha também admiração 
mútua o que dá margem para 
a construção de pontes que 
aproximem quem tem 20, 30, 
40 ou já passou dos 50 anos 
de idade”.

Fonte e mais informações:
(https://dialogik.com.br/).

O Ministério das Relações 
Exteriores da Itália lançou 
um guia turístico voltado aos 
descendentes de italianos que 
tenham interesse em descobrir 
os lugares de origem de suas 
famílias. O volume, chamado 
“Guida alle Radici Italiane” 
(“Guia das Raízes Italianas”), 
atende a um segmento turís-
tico em franco crescimento 
nos últimos anos e também 
tem como objetivo fornecer 
uma fonte de desenvolvimen-
to sustentável para vilarejos 
normalmente ignorados pelos 
itinerários tradicionais.

“É uma iniciativa importante 
para os italianos no exterior, 
mas sobretudo para a Itália”, 
disse o subsecretário do Minis-
tério das Relações Exteriores, 
Ricardo Merlo, durante a apre-
sentação do guia, realizada em 
Roma. “Vir à Itália é algo com-
pletamente diferente para um 
italiano que vive no exterior ou 
para um ítalo-descendente. É 
uma viagem que signifi ca muito 
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Lançado guia turístico voltado 
a ítalo-descendentes

do ponto de vista natural e co-
mercial”, acrescentou. O guia 
é elaborado pela Associação 
Raiz Italiana e está disponível 
tanto no idioma pátrio como 
em português.

Seu primeiro volume, que 
pode ser baixado gratuitamen-
te, se concentra nas regiões 
da Puglia, Basilicata, Emilia

-Romana e de Abruzzo. Ele 
fornece dicas para se descobrir 
tradições históricas, culturais, 
sociais e gastronômicas das 
quatro regiões. Segundo Marina 
Gabrieli, que coordenou o pro-
jeto, o objetivo não é fornecer 
itinerários, mas sim orientações 
para uma busca individual so-
bre as próprias origens (ANSA).

Matera, na Basilicata, uma das regiões presentes no guia. 

Pessoas com medo de 
dentista costumam fugir 
das consultas de rotina e, às 
vezes, chegam a ficar anos 
sem visitar um consultório 
odontológico. Uma pesqui-
sa da British Dental Health 
Foundation - importante pu-
blicação britânica - estimou 
que 15% da população dos 
Estados Unidos - cerca de 
30 a 40 milhões de pessoas - 
evita ir ao dentista por medo 
ou ansiedade. No Brasil não 
é diferente, afinal, muita 
gente afirma já ter fugido da 
“temida” cadeira do dentista.

Para solucionar esse pro-
bleminha comum, a tecno-
logia pode ser uma aliada. 
Um exemplo é o Primescan, 
criado pela Dentsply Sirona - 
maior empresa de tecnologia 
odontológica do mundo -, que 
acaba de chegar ao Brasil e 
promete revolucionar os tra-
tamentos odontológicos: di-
minui o número de vezes que 
o paciente vai ao consultório 
para realizar um tratamento, 
aposenta as moldagens tra-
dicionais - como as de gesso 
- que são desconfortáveis e 
sujeitas a distorções.

Com a Inteligência Artifi-
cial do Primescan o pacien-
te ganha uma sessão mais 
rápida, já que várias etapas 
do tratamento odontológico 

Nova tecnologia 3D ajuda adulto 
que tem medo de dentista

podem ser feitas em um úni-
co dia. Hoje - sem o uso da 
tecnologia -, a restauração de 
um dente pode ser concluída 
em até 3 sessões, já com o 
Primescan é possível realizar 
o tratamento em apenas uma 
consulta.

A tecnologia ainda permite 
que o dentista faça o pla-
nejamento de tratamentos 
estéticos e até de cirurgias 
mais complexas em poucos 
cliques: o scanner intraoral 
do equipamento possibilita, 
por exemplo, uma moldagem 
completa da mandíbula em 
apenas três minutos. Para 
quem precisa de implantes, a 
novidade pode até produzir o 
dente do paciente em alguns 
minutos por meio de uma 
fresadora de última geração.

“Em um levantamento re-
cente, descobrimos que 80% 
dos pacientes preferem ser 
escaneados, pois o processo 
é mais rápido e confortável, 
além de ser mais assertivo, 
pois os moldes tradicionais 
como os de gesso acabam 
sendo imprecisos e podem 
gerar idas e vindas ao consul-
tório. Nossa ideia é facilitar 
esse processo”, comenta 
Rodrigo Canelhas, Vice-Pre-
sidente e Gerente Geral da 
Dentsply Sirona América 
Latina (Ag.NOAR).
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