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São Paulo, quinta-feira, 10 de outubro de 2019

CNPJ 34.608.096/0001-97 - NIRE 3530054053-1
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 29/08/2019, às 10hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: empossados pela assembleia geral que os eleger mediante termo lavrado e assinado
Presidente-Paulo Giorgini; Secretário-Murilo Mendes Giorgini. Convocação: no “Livro de Atas do Conselho de Administração”. § 2º-O Conselho de Administração
Dispensada. Deliberação Aprovadas por Unanimidade: 1) alteração do capital reunir-se-á no mesmo dia de sua investidura para escolher o seu Presidente. §3º-O
social de R$ 45.000,00 para R$ 18.545.520,00, composto da seguinte forma: R$ Presidente do Conselho de Administração será substituído em suas ausências e ou
45.000,00 do capital social de constituição. R$ 5.250.000,00 em moeda corrente do impedimentos por qualquer dos outros conselheiros a ser escolhido em reunião do
pais, integralizados nesta data. R$ 3.250.520,00 do valor do imóvel autorizado pelos Conselho de Administração. §4º-No caso de vacância de cargo de conselheiro, um
sócios e de propriedade dos acionistas que esta se vinculando a empresa. Sendo substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. Se ocorrer vacância na
sua descrição: Imóvel comercial a Avenida Gameleira Branca, 727, CEP 03585 000, maioria dos cargos, uma assembleia geral será convocada para proceder a nova
Lote 56, quadra 44, numero de registro no 16 cartório de imóveis 102.469 e eleição. Artigo 10-O Conselho de Administração terá os poderes e as atribuições
104.718, Numero do IPTU 147 235 0056-0. R$ 10.000.000,00 a serem integralizados que a lei faculta. Artigo 11-O Conselho de Administração reunir-se-á sempre, que os
em até 36 meses. 1.a) Em razão do aumento de capital aprovado no item a acima, o interesses sociais o exigirem, por convocação de seu Presidente ou, na ausência e/
caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte e nova redação: ou impedimento deste, por qualquer conselheiro, observado o prazo de antecipação
Artigo 5º O Capital Social é de R$ 18.545.520,00 dividido em 18.545.520,00 ações de 3 dias. §Único-O Conselho de Administração deliberara com a presença de 2/3
ordinárias, de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, indivisíveis em relação à de seus membros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos. Artigo 12-A
sociedade, sendo R$ 8.545.520,00, totalmente subscrito e integralizado nesta data Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, com mandato por 3 ano, admitida a
e R$ 10.000.000,00 de reais a serem integralizados em até 36 meses; 2) Emissão de reeleição da totalidade de seus membros, compor-se-á de até 6 membros, acionistas
debentures conversíveis em ações da companhia como segue: Na quantidade de ou não, residentes no País. §Único-O mandato da Diretoria se prorroga,
8.000 debentures com valor nominal de R$ 1.000,00 cada uma única debenture automaticamente até que seja publicada no Diário Oﬁcial do Estado a certidão de
totalizando o valor de R$ 8.000.000,00 de reais, sendo conversíveis em ações com arquivamento, na JUCESP, da ata da assembleia geral que aprovou a gestão e as
vencimento em 15/09/2022, serão emitidas em conformidade a legislação vigente contas da Diretoria. Artigo 13-Compete a Diretoria designar procuradores, em nome
com pagamento de juros mensais da ordem de 1,43 % sem capitalização e conforme da companhia, devendo constar dos respectivos instrumentos de procuração os atos
escritura de emissão de debentures a ser registrada nos órgãos competentes. 3) e as operações que poderão praticar, a duração dos mandatos e a assinatura de 2
Aprovar a alteração e consolidação de um novo Estatuto Social, tendo em vista a diretores. Compete ainda a Diretoria: a) representada por 1 só diretor pelo presidente
alteração do item 1 acima, que passa a vigorar com a redação nos termos do Anexo ou 1 procurador: a.1-a prática de todos os atos de gestão normal do patrimônio
I. Encerramento: Nada mais. A Ata foi lida e aprovada, foi por todos os presentes social; a.2-a representação ativa e passiva da sociedade, em Juízo ou fora dele,
assinadas e rubricadas. AA) Acionistas presentes: Paulo Giorgini e Murilo Mendes perante terceiros em geral, pessoas físicas e ou jurídicas, de direito público e/ou
Giorgini; Paulo Giorgini-Presidente, Murilo Mendes Giorgini-Secretário. SP, privado. b) representada por 2 diretores, por 1 diretor e 1 procurador ou por 2
29/08/2019. Paulo Giorgini-CPF 042.970.258-25-Diretor Presidente; Murilo Mendes procuradores: b.1-a prática de todo e qualquer ato, o qual, por qualquer forma,
Giorgini-CPF 419.831.788-70-Diretor Financeiro. JUCESP 514.595/19-0 em
27/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. Consolidação do Estatuto obrigue a sociedade ou envolva a sua responsabilidade. Artigo 14-A Diretoria reunirSocial. Estatuto Social. Capítulo I-Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. se-á sempre que os interesses sociais o determinarem, podendo ser convocada pelo
Artigo 1º-Sob a denominação de Interclínicas do Brasil Assistência em Conselho de Administração, por qualquer diretor ou pelo Conselho Fiscal, obedecida
Operadora de Saúde S.A., é instituída uma S.A., de capital fechado, que se regerá a antecedência de 3 dias. §Único-A Diretoria deliberará com a presença de 2/3 de
pelo presente Estatuto, nos termos da Lei 6.404/76 e mais a legislação aplicável nos seus membros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos. Artigo 15-O
casos omissos. Artigo 2º-A sociedade terá a sua sede em São Paulo/SP, na Avenida Conselho de Administração e a Diretoria terão seus honorários ﬁxados pela
Melchert, 926, 3º andar, Chácara Seis de Outubro, São Paulo/SP, CEP 03508-000, assembleia geral que eleger o Conselho de Administração. Artigo 16-Como garantia
podendo sua administração estabelecer, onde convier, agências, ﬁliais, sucursais e de sua gestão, cada membro efetivo do Conselho de Administração e da Diretoria
representações. Artigo 3º-A sociedade tem como objeto operar e comercializar caucionara 1 ação sua ou de 1 acionista, antes de sua investidura. §Único-Os
planos de assistência à saúde e em conformidade a lei Lei 9656/98 e comercializará mandatos dos conselheiros e dos diretores iniciar-se-ão com o termo de posse de
seus produtos após o registro na ANS-Agencia Nacional de Saúde. Artigo 4º-O seus titulares e fundar-se-ão com a investidura de novos titulares. Capítulo V-Do
prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II-Do Conselho Fiscal. Artigo 17-O Conselho Fiscal, que será eleito e instalado pela
Capital Social e das Ações. Artigo 5º-O Capital Social é de R$ 18.545.520,00 Assembleia geral em que for solicitado o seu funcionamento, compor-se-á de 3
dividido em 18.545.520,00 ações ordinárias, de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, membros efetivas e de igual número de suplentes. §1º-O Conselho Fiscal terá as
indivisíveis em relação à sociedade, sendo R$ 8.545.520,00, totalmente subscrito e atribuições e os poderes que a lei lhe confere. §2º-Os suplentes substituirão os
integralizado nesta data e R$ 10.000.000,00 de reais a serem integralizados em até membros efetivos, automaticamente, na ordem de sua designação. Capítulo VI-Do
36 meses; §Único-O direito de preferência para subscrição do aumento do capital Exercício Social. Artigo 18-O exercício social começa a 01/01 e termina a 31/12
social deverá ser exercido pelo acionista no prazo máximo de 30 dias da data da de cada ano. Artigo 19-Os órgãos da administração apresentarão a AGO proposta
publicação, no órgão oﬁcial, do competente aviso, sob pena de decadência. Artigo sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício, obedecidos os
6º-As ações ou títulos que as representem serão assinadas por 2 diretores e a cada dispositivos legais. §Único-Os acionistas terão direito a 1 dividendo, equivalente a
ação corresponderá 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III-Da parcela de 33,33% do lucro líquido de cada exercício. Artigo 20-Poderão ser
Assembléia Geral. Artigo 7º-A assembleia reunir-se-á, AGO, até o dia 30/04 de levantados balanços gerais, sempre que a administração os julgar oportunos,
cada ano, em dia, hora e local previamente anunciadas pela imprensa, como manda ﬁcando ela autorizada a distribuir dividendos antecipados, que serão levados a
a lei, e AGE, sempre que os interesses sociais o exigirem, com observância dos conta dos lucros líquidos apurados nos aludidos balanços das reservas de lucros
preceitos legais. §Único-A assembleia geral será convocada pelo Conselho de existentes no último balanço geral anual. §Único-Os balanços gerais a que alude o
Administração e será presidida e secretariada por quem os acionistas presentes presente artigo serão transcritos no livro “Diário”. Capítulo VII-Da Dissolução,
escolherem. Capítulo IV-Da Administração. Artigo 8º-A Companhia será Liquidação e Extinção. Artigo 21-A dissolução e a liquidação com consequente
administrada por 1 Diretoria, na forma de lei e do presente Estatuto Social, composta extinção da sociedade serão efetuadas de acordo com a legislação em vigor. Artigo
por 3 membros, designados Diretor Presidente, Diretor do Conselho Fiscal e Diretor 22-Compete ao Conselho de Administração, se mantido pela assembleia geral, a
Financeiro, nomeados entre brasileiros, residentes no País, eleitos pela Assembleia escolha e nomeação do liquidante. Artigo 23-A assembleia geral que determinar a
Geral. Artigo 9º-O Conselho de Administração, eleito pela AGO com mandato de 3 dissolução da sociedade escolhera os membros do Conselho Fiscal que
anos, permitida a reeleição, compor-se-á de até 3 membros efetivos, todos acionistas acompanharão a liquidação. Artigo 24-Liquidado o passivo, o ativo remanescente
e residentes no País. §1º-Os membros do Conselho de Administração serão será distribuído aos acionistas na forma determinada em lei.

BMG SEGUROS S.A. - CNPJ nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Junho de 2019
1 - Data, Hora e Local da Reunião: Aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 10 horas, na sede social da BMG
Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 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 convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da
Companhia (“Conselheiros”). 3 – Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 4 - Ordem do Dia: Exame, discussão e ratiﬁcação de todas as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1 de abril de 2019. 5 - Deliberações:
Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. A ﬁm de sanar quaisquer irregularidades decorrentes da
ausência de convocação para a Reunião do Conselho de Administração realizada em 1 de abril de 2019, ratiﬁcar
todas as deliberações tomadas na referida reunião, incluindo a reeleição dos membros da Diretoria e uniﬁcação
dos seus mandatos por 3 (três) anos, contados de 1 de abril de 2019, a saber: (i) Jorge Lauriano Nicolai
Sant’Anna, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Pascal, 1.662, apartamento 81, Campo Belo, inscrito no CPF/MF sob o n° 091.910.328-65, portador da Cédula de Identidade nº 13208535 SSP/SP, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e responsável (i)
por relações com a Susep (Circular Susep n° 234/2003); (ii) pela contratação de correspondentes de microsseguro
e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016); (iii) e pela contratação e supervisão
de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016); (ii) Denis Jorge Namur Rangel, advogado e contabilista, inscrito na OAB/SP sob n° 276.530 e no CRC/SP sob o n°
169.908/0-7, portador da carteira de identidade n° 19.492.290-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
n° 162.861.998-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3.477, 9° andar, CEP 04.538-133, eleito para o cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro da Companhia e responsável (i) administrativo-ﬁnanceiro da Companhia (Circular Susep n°
234/2003); e (ii) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade
(Resolução CNSP n° 321/2015); (iii) Renata Oliver Coutinho, brasileira, casada, administradora de empresas,
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leonardo Cerveira Varandas, n° 50,
apartamento 88, bloco 2, Bairro Paraíso do Morumbi, CEP 05705-270, inscrita no CPF/MF sob n° 290.009.888-29
e portadora da Cédula de Identidade n° 29.834.590-0, eleita para o cargo de Diretora Técnica da Companhia e responsável (i) técnico e atuarial (Circular Susep n° 234/2003 e Resolução CNSP n° 321/2015); (ii) pelo cumprimento
das obrigações da Resolução CNSP n° 143 de 27 de dezembro de 2005 (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016); e
(iv) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade R.G. n°
7.669.530, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 002.975.098-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Guaiases, n° 184 - CS 05, CEP 04079-010, Indianópolis, eleito para o cargo de Diretor da Companhia e responsável: (i) pelo cumprimento do disposto na Lei n° 9.613/98 (Circulares Susep n° 234/03 e n° 445/12); (ii) pelos controles internos (Circular SUSEP n° 249/04); e (iii) pelos controles internos especíﬁcos para a prevenção contra fraudes (Circular Susep n° 344/07). 5.2. Ainda, cada um dos diretores eleitos em 01 de abril de 2019 ratiﬁca sua declaração de que não está impedido de exercer a administração
da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade,
estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que foi por todos
os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Marcio Alaor de Araujo, Marco Antonio Antunes e Leonardo André Paixão. Diretores eleitos: Jorge Lauriano Nicolai Sant’ Anna, Denis Jorge Namur Rangel, Renata Oliver Coutinho
e Marco Antonio Antunes. Ricardo Annes Guimarães - Presidente de mesa, Deise Peixoto Domingues Secretária da mesa. JUCESP nº 528.539/19-0 em 02.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BANCO
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Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração Realizada em 29 de Agosto de 2019
01- Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, as quinze horas,
na ﬁlial estabelecida Avenida Álvares Cabral, n° 1.707, Sobreloja, Bairro Lourdes, CEP: 30.170-001, cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. 02 - Convocação e Presenca: Em atendimento à convocação realizada pela
Sra. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram
presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Flavio Pentagna Guimarães Neto, 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: Deliberar sobre as seguintes matérias: (A)
o pedido de registro de emissor da Companhia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e adesão ao segmento especial de
governança corporativa da B3 denominado Nível 1 de Governança Corporativa (“Nível 1”); (B) a realização da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, respectivamente); e (C) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações acima. 05 - Deliberações: Deliberações por unanimidade: Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (A) A submissão do pedido de adesão da Companhia ao Nível 1 da B3 e a celebração, com a B3, do Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa. (B) A realização da Oferta, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM
400”) e as demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições ﬁnanceiras autorizadas a operar
no mercado de capitais brasileiro e com a participação de determinadas instituições consorciadas também autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, com esforços de colocação das Ações no exterior, sendo (a) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualiﬁcados (qualiƂed institutional buyers),
residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme deﬁnidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, em operações isentas de registro, previstas no U.S.
Securities Act de 1933, conforme alterado, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos
termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários, e (b) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis
desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução
CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e
no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400,
a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, com a ﬁnalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Nos termos do artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), não será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no
aumento de capital decorrente da Oferta. (C) A autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações acima. 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. Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019. Ana Karina Bortoni Dias. Angela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. Antônio Mourão Guimarães. Flávio Pentagna Guimarães Neto. Olga Stankevicius
Colpo. José Eduardo Gouveia Dominicale. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues Secretária da Mesa. JUCESP nº 529.503/19-0 em 04.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PARTIBENS - LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 09.295.340/0001-61 - NIRE 35221978151
EXTRATO DA 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 09.10.2019
Foram aprovadas as seguintes deliberações: 1) Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da
sociedade (item II do artigo 1082 do Código Civil), os sócios decidem reduzir o capital social de
R$ 2.593.350,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta reais), dividido
em 2.593.350 (dois milhões, quinhentas e noventa e três mil, trezentas e cinquenta) quotas de R$ 1,00
(um real) cada, para R$ 1.893.350,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta
reais), dividido em 1.893.350 (um milhão, oitocentas e noventa e três mil e trezentas e cinquenta)
quotas do mesmo valor unitário, mediante a restituição às sócias, de 700.000 (setecentas mil) quotas,
que totalizam R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), na seguinte proporção:
Sócias
Quotas Restituídas
Valor da Restituição - R$
Beatriz Arruda Botelho de Souza Barros
691.902
691.902,00
Mariana Botelho de Souza Barros
8.098
8.098,00
Total
700.000
700.000,00
2) Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. Sócias: Beatriz Arruda Botelho de Souza Barros e
Mariana Botelho de Souza Barros

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 01 de Abril de 2019
01 - Data, Hora e Local: Aos 01 dias do mês de abril de 2019, às dez 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”). 02 - Convocação e Presenças: Em atendimento ao
artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Marco Antonio Antunes, Leonardo
André Paixão e Marcelo Maziero (“Conselheiros”). Devido à ausência do Presidente do Conselho de Administração, os
Conselheiros nomeiam o Sr. Marco Antonio Antunes para assumir a competência designada ao Presidente do Conselho
de Administração nesta reunião, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e a Sra. Deise Peixoto
Domingues para secretariá-lo. 03 – Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Exame, discussão e manifestação a respeito
de reeleição e uniﬁcação dos mandatos dos membros da diretoria da Companhia. 05 - Deliberações: Instalada a
Reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições: Considerando que o mandato do Sr. Denis Jorge Namur Rangel, eleito para o
cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro da Companhia, termina na data da Assembleia Geral Ordinária
da Companhia, realizada em 29 de março de 2019, os Conselheiros decidiram aprovar a reeleição dos membros da
Diretoria e uniﬁcação dos seus mandatos por 3 (três) anos, contados da presente data, nos termos: Jorge Lauriano
Nicolai Sant’Anna, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Pascal, 1.662, apartamento 81, Campo Belo, inscrito no CPF/MF sob o n° 091.910.328-65, portador da
Cédula de Identidade nº 13208535 SSP/SP, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, responsável: (i) por
relações com a Susep (Circular Susep n° 234/2003); (ii) pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos
serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016); (iii) e pela contratação e supervisão de
representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016), com mandato
de 3 (três) anos, contados da presente data; Denis Jorge Namur Rangel, advogado e contabilista, inscrito na OAB/
SP sob n° 276.530 e no CRC/SP sob o n° 169.908/0-7, portador da carteira de identidade n° 19.492.290-X, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 162.861.998-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3.477, 9° andar, CEP 04.538-133, para o cargo
de Diretor Executivo Administrativo Financeiro da Companhia, sendo (i) responsável administrativo-ﬁnanceiro da
Companhia (Circular Susep n° 234/2003); e (ii) responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das
normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP n° 321/2015), com mandato de 3 (três) anos, contados da
presente data; Renata Oliver Coutinho, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leonardo Cerveira Varandas, n° 50, apartamento 88, bloco 2, Bairro
Paraíso do Morumbi, CEP 05705-270, inscrita no CPF/MF sob n° 290.009.888-29 e portadora da Cédula de Identidade
n° 29.834.590-0, na qualidade de Diretora Técnica da Companhia, responsável: (i) técnico e atuarial (Circular Susep n°
234/2003 e Resolução CNSP n° 321/2015); (ii) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP n° 143 de 27
de dezembro de 2005 (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016), com mandato de 3 (três) anos, contados da presente
data e Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade R.G. n°
7.669.530, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 002.975.098-96, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Guaiases, n° 184 - CS 05, CEP 04079-010, Indianópolis, na
qualidade de Diretor da Companhia, responsável: (i) pelo cumprimento do disposto na Lei n° 9.613/98 (Circulares
Susep n° 234/03 e n° 445/12); (ii) pelos controles internos (Circular SUSEP n° 249/04); e (iii) pelos controles internos
especíﬁcos para a prevenção contra fraudes (Circular Susep n° 344/07), com mandato de 3 (três) anos, contados da
presente data. Cada um dos diretores ora eleitos declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade,
estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme
declaração arquivada na sede da Companhia. Fica consignado que diretores ora eleitos tomarão posse em seus
respectivos cargos mediante assinatura dos Termos de Posse registrados em livro próprio da Companhia. 06 Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a
presente ata em forma de sumário que foi por todos os presentes. Marco Antonio Antunes, Leonardo André Paixão
e Marcelo Maziero. Marco Antonio Antunes - Presidente, Deise Peixoto Domingues - Secretária. JUCESP nº
528.538/19-6 em 02.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terminal Químico de Aratu S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35.300.492.897
AVISO AOS ACIONISTAS
A Terminal Químico de Aratu S/A - TEQUIMAR (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº
1.343, 4º andar, Bela Vista, CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo , inscrita no CNPJ/ME nº
14.688.220/0016-40 e NIRE 35.300.492.897, comunica que, a partir de outubro de 2019, os atos societários anteriormente
publicados nos jornais “ Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “ Diário Comércio Indústria & Serviços” passam a ser
publicados nos jornais “ Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “ Empresas & Negócios”.
São Paulo, 09 de outubro de 2019.
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR
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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12 - NIRE 35.300.030.401
AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela
Vista, CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 61.602.199/0001-12 e
NIRE 35.300.030.401, comunica que, a partir de outubro de 2019, os atos societários anteriormente publicados nos
jornais “ Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “ Diário Comércio Indústria & Serviços” passam a ser publicados nos
jornais “ Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “ Empresas & Negócios”.
São Paulo, 09 de outubro de 2019.
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0077324-87.2005.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito
da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Mauro Sergio Miranda Proença, CPF n.º 057.643.088-95, que Ricardo Babick
Estrella, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 16.263,35, referente ao débito que o requeren
te entregou seu veículo ao requerido, tendo sido furtado, houve danos no veículo, e até o presente
não foram quitados os danos sofridos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação
por edital para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei

ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor
dos livros: Nola – o manuscrito
que abalou o mundo; 2012...e
depois?; Desenvolvimento Humano;
“O Homem Sábio e os Jovens; A
trajetória do ser humano na Terra –
em busca da verdade e da felicidade;
e O segredo de Darwin - Uma
aventura em busca da origem da
vida. E-mail: bicdutra@library.com.br;
Twitter: @bidutra7
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FECHAMENTO DA UNIDADE
Empresa possui dois aprendizes e vai fechar a unidade, qual é a forma
para realizar o encerramento do contrato dos aprendizes, como proceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO QUE EFETUA CURSO FINANCIADO E DE INTERESSE
DA EMPRESA, DURANTE OS DIAS DE FOLGA, DEVERÁ GOZAR OUTRO
DIA DE FOLGA, COMO PROCEDER?
Considerando se tratar de curso obrigatório imposto e pago pela
empresa, entende-se que se realizado no dia de folga do empregado
deverá ser pago em dobro ou concedido outro dia de folga já que está
o empregado à disposição da empresa, bem como deverá custear o
vale transporte e refeição deste dia.
CÓPIA DO ATESTADO MÉDICO
Funcionário apresenta a cópia do atestado médico para justificar a falta,
devemos aceitar, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
SEGURO-DESEMPREGO PARA O MEI
Funcionário registrado na modalidade CLT que tem uma MEI, quando é
feita a rescisão por parte do empregador sem justa causa, tem direito ao
Seguro Desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
DEMISSÃO DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário no final do contrato de experiencia se afastou por doença,
por mais de 15 dias, efetuou o exame de retorno e pediu demissão,
qual o prazo para o pagamento da rescisão? Saiba mais acessando a
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
Funcionário que foi dispensado da empresa sem justa causa e estava
cumprindo o aviso prévio, entretanto arrumou outro emprego e solicita
para sair de imediato, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 21/10/2019, às 10:00h,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811 - Conjunto 918, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração.
EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Grupo de Apoio Cirúrgico Gastroenterologia e Cirurgia Geral Ltda.
CNPJ/MF nº 62.263.421/0001-62 - NIRE 35.220.857.660
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Convocação dos sócios para comparecerem à Reunião de Sócios a realizar se no dia 30 de outubro de 2019 às 18:00 horas, em
primeira convocação, ou às 18:30 horas, em segunda convocação, na sede da Sociedade à Rua Maestro Cardim, nº 560, conjunto
52 a 56, Bela Vista, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i) a retirada da sócia Ana Palma Kareiva Simioli e a destinação das suas
quotas; (ii) a alteração da cláusula 5ª do contrato social; (iii) a alteração da sede da Sociedade; (iv) a alteração da administração
da Sociedade; (v) a eleição dos administradores da Sociedade; (vi) a cessão de quotas e o ingresso de sócios; (vii) outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 08 de outubro de 2019. Arthur Belarmino Garrido Júnior - Administrador
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s consequências hoje
estão nitidamente visíveis. As novas gerações
foram conduzidas para uma
forma de pensar indiferente
quanto ao futuro; não sentem
a necessidade de pensar no
amanhã, vivem o hoje de forma
descomprometida, temerosas
do que está por vir no mundo
do trabalho. Percebem que a
construção feia e áspera feita
pelo homem de raciocínio
preso ao tempo e espaço está
em processo de desmanche.
Em 1949, há setenta anos,
Mao Tse-tung fundou a República Popular Chinesa, um
fracasso econômico e social sob
o comando do Partido Comunista. O livro vermelho, com os
postulados ideológicos de Mao
Tse-tung, foi a fonte onde muitos descontentes foram beber
nos anos 1960, mas a China não
alcançou êxito. Nixon, então
presidente norte-americano,
buscou naquele país um contrapeso frente à Rússia.
Deng Xiaoping, que liderou
a China entre 1978 e 1992,
entendeu que o mundo era
comandado pelo dólar e então
promoveu reformas econômicas para produzir muito e se
integrar no mundo capitalista
com governo forte, como se
fosse uma grande empresa disposta a produzir de tudo com
seu estoque de mão de obra
ociosa, e foi bem-sucedido.
O comunismo já era, os homens que cobiçavam o poder
perceberam que tudo gira em
torno do dinheiro, então procuraram a forma de alcançar acumulação do capital financeiro e,
para isso, teriam de se adaptar
ao sistema capitalista. Assim,
aos poucos foi surgindo o capitalismo de estado, empenhado
em produzir manufaturas de
baixo preço para exportar.
A globalização, abrindo as
fronteiras do comércio, foi fundamental para que tivesse início
uma nova fase do capitalismo,
o que gerou consequências de
longo alcance. Enquanto isso,
o neoliberalismo ia se concentrando nas finanças globais,
sempre buscando o ganho
financeiro como prioridade,
deixando de lado a produção.
No Brasil e no ocidente, a produção industrial caiu muito.
Agora o mundo enfrenta a falta
de empregos, precarização e
queda no consumo, gerando
maré alta de insatisfações.
O avanço da precarização
geral poderá levar ao recrudescimento do rancor e a atos
agressivos. Os homens são
dotados de livre resolução.
Quando escolhem produzir na
Ásia com mão de obra menos

custosa, não se preocupam
com o que vai acontecer com
os outros trabalhadores. O
direito à propriedade faz parte
das leis da vida.
Já o açambarcamento das
riquezas da natureza é fruto da
cobiça egoística, o que se torna
bem evidente no capitalismo.
No socialismo, por sua vez, as
intenções dos mandantes ficam acobertadas por uma cortina de “bondades” às custas do
estado com dinheiro público
para sustentar a máquina cara.
O certo seriam os programas
de participação nos lucros das
empresas como forma geral
de redistribuir os frutos do
trabalho, coibindo-se ações
especulativas e espoliativas.
Com as inovações surgidas
na estrutura de produção
global, ocorreu baixa na competitividade. O desafio é ter
preço compatível com o poder
aquisitivo nesta época de vacas
magras, pois a concorrência
global é feroz e nem sempre
leal. Os juros altos e câmbio
valorizado são do passado,
mas fincaram suas garras e
deixaram marcas profundas,
afetando todas as atividades.
Soma-se à incompetência
dos gestores, a visão desanimada de muitos empreendedores
locais, a desesperança geral,
resultando num país estagnado e entorpecido. Como
despertar e reanimar o Brasil
pujante? Não adianta estimular
a demanda artificialmente. Por
que o Brasil e o mundo ficaram
nessa complicada situação
econômica e social? A construção dos homens desmorona
pela falta de sinceridade e de
comprometimento com o bem
geral, o que levou a esse caos,
ameaçando o futuro.
É necessário o apoio da imprensa na educação das novas
gerações. A programação das
TVs é uma lástima. Precisamos
de gerações fortes bem preparadas que reconheçam a importância de estar vivendo no Brasil
e se preocupem com o país. Os
aglomerados de moradias precárias permanecem crescendo,
a decadência também. Homens
e mulheres estão gerando filhos
sem estarem preparados.
Os empresários e toda a
sociedade precisam zelar pelo
país. A coesão social perdeu
espaço no mundo apressado
que perdeu a consciência
ancestral, isto é, o saber da
origem e significado da vida.
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O total de empregos nessas AIRs cresceu de 3,8 milhões
para 6,2 milhões nas duas décadas.

A abertura atabalhoada
das fronteiras comercial
e financeira foi como
um salto no escuro.
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nham um vetor de desconcentração territorial”, observa um dos
autores do estudo, o economista
e pesquisador do Ipea, Aristides
Monteiro Neto.
Entre 1995 e 2015, as aglomerações com mais de 10 mil empregos industriais responderam
por 80% a 85% das ocupações na
indústria em todo o Brasil. O total
de empregos nessas AIRs cresceu
de 3,8 milhões para 6,2 milhões
nas duas décadas, indicando uma
expansão média de 1,88% ao ano
(AIC/IPEA).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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mapa da indústria brasileira está mudando. Mesmo
diante do tímido crescimento do setor no país, houve
uma dispersão de aglomerações
industriais relevantes (AIR)
pelas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Das AIRs surgidas no Brasil entre 1995 e 2015,
32% estão nessas três regiões,
que reuniam apenas 22,3% das
aglomerações no primeiro ano da
análise. Nesse mesmo período, o
número de AIRs no Brasil passou
de 85 para 160.
Esses novos aglomerados, no
entanto, são caracterizados por
uma redução da produtividade
média e pelo pequeno porte de
emprego. Entre as regiões onde
houve maior avanço, o destaque
é o Centro-Oeste, que praticamente dobrou sua participação
em relação ao total das AIRs: de
4,7% para 8,1%, ou de quatro
aglomerações em 1995 para 13
em 2015.
As constatações estão no
estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea). A
análise considera uma AIR como a
microrregião geográfica com mais
de 10 mil empregos industriais
no ano pesquisado. Embora os
estados das regiões Sul e Sudeste
ainda se mantenham como núcleo
central da indústria no país, pois
detêm 83% do valor agregado
da indústria, principalmente da
extrativa e de transformação,
está em curso um processo de
desconcentração.
Para se ter uma ideia, em 1995
existiam somente três novas aglomerações industriais relevantes
na região Nordeste: no Recife, em
Salvador e Fortaleza. Hoje, todas
as capitais dos nove estados nordestinos têm AIRs, que surgiram
também no interior. “As novas
AIRs surgidas nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste dese-
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Esses novos aglomerados, no entanto, são caracterizados por uma redução da produtividade média e
pelo pequeno porte de emprego

A globalização e a China
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Indústrias avançam para as regiões
Nordeste, Centro-Oeste e Norte

