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Bradesco Seguros S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ no 33.055.146/0001-93  –  NIRE 35.300.329.091

Ata Sumária da 183a Assembleia Geral Extraordinária e 86a Assembleia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 29.3.2021
Data, Hora e Local: Em 29.3.2021, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17o andar, sala 1.701-parte, 
Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Mesa: Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Secretário: 
Vinicius Marinho da Cruz. Quórum de Instalação: Acionistas representando 99,96% do Capital Social. Presença 
Legal: Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. Publicações 
Prévias: a) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração 
e dos Auditores Independentes, o Parecer dos Atuários Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis 

Deliberações: Assembleia Geral 
Extraordinária: Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião 
daquele Órgão de 18.3.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, 
para aumentar o capital social em R$4.696.432.239,16 (quatro bilhões, seiscentos e noventa e seis milhões, 
quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), elevando-o de 
R$303.567.760,84 (trezentos e três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e 
oitenta e quatro centavos) para R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), sem emissão de ações, mediante a 

Lei no 6.404/76. Em consequência, a redação do Artigo 6o do Estatuto Social passa a ser a seguinte, após a 
o

R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), dividido em 774.414 (setecentas e setenta e quatro mil, quatrocentas 
e catorze) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” Assembleia Geral Ordinária: 1) toma-
ram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao 

 aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, 
de 2.2.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do 

 3) reelegeram, para compor a Diretoria da 
Sociedade, os senhores: Diretor-Presidente: Ivan Luiz Gontijo Júnior
no o andar, parte, 
Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Diretores Gerais: Manoel Antonio Peres, brasileiro, 

de Janeiro, 555, 19o andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Jorge Pohlmann Nasser, brasileiro, 

Alphaville, 779, 18o andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Ney Ferraz Dias, 

Avenida Rio de Janeiro, 555, 19o andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Diretores Gerentes: Américo 
Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG 65.168.400-6/SSP-SP, CPF 749.510.847/91; Jair de Almeida 
Lacerda Júnior, brasileiro, divorciado, securitário, RG 30.784.795-0/SSP-SP, CPF 750.204.247/49; Diretor de 
TI: Pedro Bosquiero Junior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 
066.651.518/24; Diretores: Adriano Gonçalves Martins, brasileiro, casado, securitário, RG 8.884.436-5/
SSP-SP, CPF 006.561.418/67; Alexandre Nogueira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 

62.877.811-9/SSP-SP, CPF 026.251.157/69; Carlos Francisco Picini, brasileiro, divorciado, securitário, RG 
13.251.212-9/SSP-SP, CPF 082.310.768/08; Fábio Suzigan Dragone, brasileiro, casado, securitário, RG 
33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; Gedson Oliveira Santos, brasileiro, casado, securitário, RG 
63.978.640-6 SSP/SP, CPF 261.708.518/05; José Pires, brasileiro, casado, securitário, RG 23.895.559-X/
SSP-SP, CPF 742.419.316/34; Leonardo Pereira de Freitas, brasileiro, casado, securitário, RG MG-7.711.330/
SSP-MG, CPF 937.600.786-72; Regina Castro Simões, brasileira, casada, securitária, RG 19.395.555/SSP-SP, 
CPF 105.045.438/30; Francisco Rosado de Almeida Junior, brasileiro, casado, securitário, RG 001.311.140/
ITEP/RN, CPF 913.701.404/87; Vinicius Marinho da Cruz, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/
SSP-SP, CPF 074.063.487-97; e Valdirene Soares Secato, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 

18o

o 330, de 
9.12.2015, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e arquivaram na sede da Sociedade declaração, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de 

administradores, a remuneração global, a verba previdenciária e as contribuições ao Instituto Nacional do Seguro 

Sociedade; e b) 

o do Estatuto Social; 

Seguros; pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; como 

cumprimento do disposto na Lei no

e pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Pedro Bosquiero Junior- pelos registros 
de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo 
a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não 

por todos os acionistas presentes e assinada, inclusive pela representante da empresa KPMG Auditores 

Júnior; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Administrador: Vinicius Marinho da Cruz; Acionistas: Banco Bradesco 

Cano; Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e 
Declaração: 

apostas. aa) Banco Seguros S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior 

registro sob o número 2.447/22-8, em 5.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BCBF Participações S.A.
CNPJ/ME nº 19.276.528/0001-16 - NIRE 35.300.459.466

Edital de Convocação para a Assembleia Geral dos Titulares de Debêntures da 4ª (quarta) Emissão Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, de Debêntures Simples, 
não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, de Emissão da BCBF Participações S.A.

BCBF Participações S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, 
8º andar, conjunto 81, Sala A, bairro Bela Vista, CEP 01311-100 (“Emissora” ou “Companhia”) convoca os titulares 
das debêntures da 4a (quarta) Emissão Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da 
Emissora (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Debenturistas (“AGD”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 4a (Quarta) Emissão Pública, com 
Esforços Restritos de Distribuição, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, de Emissão da BCBF Participações S.A.”, celebrado 
em 22 de setembro de 2020 (“Escritura de Emissão”) entre a Emissora, a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas (“Agente 
Fiduciário”) e a Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (“Fiadora”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, 
através do sistema eletrônico Microsoft Teams, com o link de acesso a ser encaminhado pela Emissora aos 
Debenturistas habilitados, em primeira convocação, no dia 4 de fevereiro de 2022, às 10 horas, conforme o §2º 
do artigo 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução 
CVM 625”), sendo certo que será considerada como realizada na sede da Emissora, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, 8º andar, conjunto 81, Sala A, bairro Bela Vista, CEP 01311-100, 
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Conforme informado pela Notre Dame Intermédica Participações 
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.853.511/0001-84 (“Notre Dame Intermédica Participações”) em fato 
relevante divulgado em 04 de janeiro de 2022 (“Fato Relevante”), a Notre Dame Intermédica Participações pretende 
fazer uma combinação dos seus negócios com a Hapvida Participações e Investimentos S.A., inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 05.197.443/0001-38 (“Hapvida”) (“Operação com Hapvida”), tendo a Operação com Hapvida sido 
aprovada sem restrições pelo CADE em 04 de janeiro de 2022. A Notre Dame Intermédica Participações irá 
trabalhar juntamente com a Hapvida em um cronograma das etapas a serem cumpridas até o fechamento definitivo 
da Operação com Hapvida. Nesse sentido, a Ordem do Dia desta Assembleia é examinar, discutir e deliberar 
sobre: (i) a concessão de anuência prévia pelos Debenturistas ao disposto na Cláusula 6.27.1.2, item (III) da 
Escritura de Emissão, sendo concedido anuência prévia pelos Debenturistas a (a) qualquer incorporação pela 
Companhia e/ou suas Controladas entre si, após a Data de Emissão, observado em relação à Companhia, o 
previsto no artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) eventual incorporação resultante da combinação dos 
negócios da Hapvida e Notre Dame Intermédica Participações, conforme divulgado no Fato Relevante (Operação 
com Hapvida), observados os itens (b.1) e (b.2) a seguir: (b.1) caso a Operação com Hapvida resultar em eventual 
incorporação da Emissora, será uma Incorporação Permitida, conforme definição da Escritura de Emissão, desde 
que a empresa resultante da Operação com Hapvida seja uma companhia com registro de companhia aberta 
perante a CVM, no mínimo categoria B, nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, 
conforme alterada e que eventual Incorporação Permitida (1) não ocasione o rebaixamento de classificação de 
risco (rating) da Emissora (rating corporativo) em 1 (um) ou mais notches quando comparado à classificação de 
risco (rating) da Emissora na Data de Emissão; e (2) caso haja incorporação da Emissora em outras empresas do 
grupo de Hapvida, a Hapvida, ou sociedade(s) que venha(m) a sucedê-la em eventual operação societária, seja 
incluída na presente Emissão como fiadora solidária e principal pagadora das Obrigações Garantidas (conforme 
definidas na Escritura de Emissão); e/ou (ii.2) caso a Operação com Hapvida resulte em eventual incorporação da 
Fiadora, desde que a Hapvida, ou sociedade(s) que venha(m) a sucedê-la em eventual operação societária, seja 
incluída na presente Emissão como fiadora solidária e principal pagadora das Obrigações Garantidas (conforme 
definidas na Escritura de Emissão); (ii) a concessão de anuência prévia ao disposto na Cláusula 6.27.1.2, item (IV) 
da Escritura de Emissão, tendo em vista que a Operação com Hapvida englobará a alteração do controle indireto 
acionário atual da Emissora, que passará a ser exercido, após sua conclusão, indiretamente pela Hapvida, 

alterando a definição do termo “Incorporação Permitida” da Cláusula 6.15, item (XIV), da Escritura de Emissão;  
(iii) a alteração do prazo de resgate antecipado facultativo e amortização extraordinária facultativa, conforme 
previstos, respectivamente, nas Cláusulas 6.18.1, 6.18.2, 6.20.1 e 6.20.3 da Escritura de Emissão, qual seja, de 22 
de setembro de 2022 para 04 de novembro de 2024; e (iv) a autorização ao Agente Fiduciário, à Emissora e à 
Fiadora, para tomarem todas as providências necessárias para refletir as deliberações desta Assembleia Geral de 
Debenturistas (“AGD”) nos documentos da Emissão, conforme aplicável, restando claro que a Operação com 
Hapvida não implicará qualquer alteração na garantia fidejussória prestada pela Fiadora no âmbito da Emissão. A 
AGD será realizada de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico Microsoft Teams, com link de 
acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem para o endereço eletrônico 
ribcbf@intermedica.com.br com cópia para o endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGD, na forma do disposto no artigo 4º, §1º, 
da Instrução CVM 625, os seguintes documentos: (i) Pessoa física: documento de identidade válido com foto do 
debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, 
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da 
Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: (a) última alteração do 
estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) 
documentos societários que comprovem a representação legal do debenturista; e (c) documento de identidade 
válido com foto do representante legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) última alteração do regulamento 
consolidado do fundo; (b) estatuto social ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e 
(c) documento de identidade válido com foto do representante legal. Caso qualquer um dos Debenturistas indicados 
nos itens (i) a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados 
acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na AGD com firma 
reconhecida ou abono bancário ou ainda, com cópia do documento de identidade do(s) signatários(as). Instrução 
de Voto a Distância: Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao Agente 
Fiduciário nos correios eletrônicos ribcbf@intermedica.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
respectivamente, conforme modelo de instrução de voto a distância (“Instrução de Voto”) disponibilizado na mesma 
data da publicação deste Edital de Convocação pela Emissora em seu website https://ri.gndi.com.br/informacoes-
aos-investidores/bcbf/, sendo sugerido seu envio preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização 
da AGD. Para que a Instrução de Voto seja considerada válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os 
campos, incluindo a indicação do nome ou denominação social completa do debenturista, se pessoa física, ou do 
gestor do fundo, se representante de fundo de investimentos, e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação 
de telefone e endereço de e-mail para eventuais contatos; (ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto do 
debenturista ou seu representante legal, conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. As Instruções de 
Voto deverão ser assinadas, sendo aceitas as assinaturas através de plataforma digital, com cópia do documento 
de identidade do(s) signatários(as), e deverão ser enviadas preferencialmente com até 2 (dois) dias de antecedência 
da data de realização da AGD, podendo ser encaminhada até o horário de início da assembleia, juntamente com 
os documentos listados nas instruções acima, aos cuidados da Emissora, para o e-mail ribcbf@intermedica.com.
br e ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. Caso o debenturista participe 
da AGD por meio da plataforma digital, de acordo com disposto neste Edital de Convocação, depois de ter enviado 
Instrução de Voto, poderá exercer seu voto diretamente na AGD e terá sua Instrução de Voto desconsiderada. 
Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos nesse Edital de Convocação terão o significado atribuído na 
Escritura de Emissão. A Emissora permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no que 
diz respeito a presente convocação e da AGD. São Paulo, 14 de janeiro de 2022. BCBF Participações S.A.

Consórcio de Desenvolvimento
 da Região de Governo de

 São João da Boa Vista - CONDERG
CNPJ nº 52.356-268/0006-79

Torna Público
O CONDERG – TAMBAÚ, torna público que se acha aberta nesta uni-
dade, o credenciamento de motorista. Data de abertura das inscri-
ções: 13/01/2022. Local: Avenida Leonor de Barros Mendes, nº 626, 
Centro, Divinolândia/SP. O edital de credenciamento nº 01/2022 encon-
tra-se à disposição dos interessados no site: conderg.org.br.

EMAIS VIIV EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

NIRE 35226007714 | CNPJ/MF Nº 14.707.542/0001-03
REDUÇÃO DE CAPITAL

Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da Sociedade, 
seus sócios aprovaram a redução do capital social de R$6.657.620,00 (seis 
milhões seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos e vinte reais), para 
R$4.119.370,00 (quatro milhões cento e dezenove mil trezentos e setenta 
reais), mediante cancelamento de quotas representativas do capital social 
da Sociedade, no valor nominal de R$ 1,00 (rum real) cada uma em Ata de 
Reunião de Sócios realizada em 01/07/2021.
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