
Já tenho atuado há 

algum tempo no 

mercado de varejo 

farmacêutico, no 

qual obtive diversas 

experiências sobre 

quais caminhos 

realmente 

proporcionam 

melhorias nas vendas

Assim, acho importante 
apresentar alguns pon-
tos que observo como 

sendo fundamentais para esse 
ramo de atuação e que tam-
bém pode ser compartilhado 
em outras lojas de varejo. O 
primeiro ponto a ser levado 
em consideração é que, atu-
almente, os consumidores que 
vão às compras em uma farmá-
cia são muito exigentes do que 
eram tempos atrás já sabendo 
o que querem quando chegam 
ao PDV; possuindo exigências 
extrapolam a proximidade 
física e levando em conta 
pontos como atendimento de 
qualidade, preço de produtos, 
comodidades e programas de 
fi delização. 

Mais do que nunca, é pre-
ciso mostrar aos clientes que 
eles são especiais e que pos-
suem um tratamento à altura. 
Por isso, para a realização de 
bons negócios, uma farmácia 
deve se preocupar com diver-
sos aspectos que garantirão 
o retorno dos clientes. Mas 
quais são eles? A resposta 
está na pesquisa “Compor-
tamento do consumidor na 
hora de escolher farmácias”, 
realizada pelo Instituto Fe-
brafar de Pesquisa e Educa-
ção Continuada.

Os dados que foram apre-
sentados no primeiro semes-
tre de 2016 apontam os prin-
cipais critérios considerados 
na hora da escolha do local 
da compra de medicamentos, 
mostrando que 94% analisa 
preços, 84% localização, 
80% atendimento, 49% es-
tacionamento, 32% meios de 
pagamento, 21% aceitação de 
PBM (programa de desconto) 
e 11 % entrega de produto em 
casa. Assim, fi ca claro para 
o empreendedor do ramo 
farmacêutico que se deve 
tomar algumas medidas para 
fi delização, por isso, detalha-
mos algumas dicas sobre os 
aspectos citados:

Localização – o sucesso de 
um empreendimento prece-
de sua abertura. O recomen-
dável é que se estabeleça um 
estudo prévio que possibilite 
a obtenção de um local privi-
legiado para atuar, analisan-

do, por exemplo, números de 
pessoas que passam nas ruas, 
dentre outros detalhes. Nessa 
hora, é preciso paciência e 
planejamento, pois um ponto 
correto vai agregar muito no 
sucesso, enquanto um ponto 
errado é praticamente meio 
caminho para o fracasso.

Preços – hoje, o público 
possui muitas ferramen-
tas para realizar pesquisas, 
sendo assim, ter um preço 
competitivo é primordial. 
Torna-se necessário para 
o empreendedor do ramo 
farmacêutico buscar alter-
nativas para se destacar, e 
uma que se mostra de grande 
sucesso é o associativismo, 
obtendo maior força nas ne-
gociações, podendo, assim, 
repassar os descontos aos 
clientes.

Programas de fideli-

zação – nunca os famosos 
cartões de fidelidade es-
tiveram tão na moda. Os 
consumidores precisam se 
sentir especiais, se tornando 
de extrema importância que 
estabeleça algum tipo de 
clube de vantagens. Contu-
do, é imprescindível cautela 
para que esses benefícios 
ocorram de forma ordenada; 
para isso, são necessárias 
ferramentas.

Capacite seus atenden-

tes – é importante uma equi-
pe qualificada, lembrando 
que, para uma boa venda, é 
fundamental conhecer o as-
sunto com a maior profundi-
dade que puder, esclarecendo 
dúvidas que possam aparecer 
e melhorando o diálogo com 
o cliente. O atendente não 
pode ser tímido e a prática 
deve ser constante.

Busque facilidades – se 
preocupe com o acesso de 
seus clientes e com a dispo-
nibilização dos produtos em 
sua loja, fazendo com que 
estejam adequadamente vi-
síveis. Também se preocupe 
em como o cliente chegará a 
loja, buscando espaço para 
estacionamento e, caso não 
tenha, criando convênios.

Supere as expectativas 
– busque sempre inovar e se 
atualizar, a quebra positiva da 
expectativa do cliente é uma 
forma quase certeira de fazer 
com que ele volte, por isso, 
busque estar em constante 
contato com o que existe de 
mais moderno no mercado.

(*) - É diretor operacional da 
Farmarcas, administradora de oito 
redes de drogarias (Ultra Popular, 

Super Popular, Maxi Popular, 
Entrefarma, Farma100, AC Farma, 

MegaPharma e Bigfort),
com mais de 500 associados.

Seis orientações para 
fi delizar clientes

Ângelo Vieira (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: VAGNER FREITAS DE CARVALHO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 18/04/1970, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Alves de Carvalho e de Maria de Freitas Carvalho. A 
pretendente.: ELAINE CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/08/1981, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Alfi m Prates De Oliveira e de Elizabete dos Santos 
Duarte.

O pretendente.: RENAN FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
17/01/1989, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Julio Cesar Rodrigues de Almeida e de Marinalva Ferreira de 
Lima Almeida. A pretendente.: EMILLY OLIVEIRA SILVA, natural de Poá, SP, nasc.: 
13/06/1991, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: José Edimilson Santos Silva e de Marineide Oliveira dos Santos 
Silva.

O pretendente.: WILLER WALAX VILELLA BARBOSA, natural de Guarulhos, SP, 
nasc.: 12/09/1991, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Walter Barbosa Santos e de Marcia Maria Vilella. A pretendente.: 
THAINA SALES SANTOS, natural de Santo André, SP, nasc.: 05/01/1996, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Rogerio 
Adailson dos Santos e de Arleide de Jesus Sales Santos.

O pretendente.: MARCIO REICHEL DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/04/1978, profissão: assistente administrativo, estado civil: viúvo, residente e 
domiciliado neste distrito. filho de: Uilson Machado da Silva e de Shirley Reichel. 
A pretendente.: VANIA CAVALCANTE DA SILVA, natural de Salvador, BA, nasc.: 
13/11/1979, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. filha de: Djalma Oliveira da Silva e de Dioga Cavalcante de Sou-
za.

O pretendente.: ESTEVÃO BECKER KONECSNI, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/03/1986, profissão: analista de suporte, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. filho de: Istvan Konecsni e de Marleni Maria Becker. 
A pretendente.: PATRICIA FRANCA RIBEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
16/06/1982, profissão: professora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. filha de: Emercio Mario Ribeiro e de Eurides Sousa Franca Ribei-
ro.

O pretendente.: MANOEL CAETANO TORRES, natural de São Caetano, PE, nasc.: 
20/05/1950, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Caetano Manoel Torres e de Iraci Ana Torres. A pretendente.: IRENE 
TEODORA DA CONCEIÇÃO, natural de espirito santo, PE, nasc.: 18/05/1961, profi s-
são: doméstica, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Teodora Zeferina da Conceição.

O pretendente.: DANIEL DA SILVA SANTOS, natural de Xique Xique, BA, nasc.: 
28/02/1994, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito. filho de: Domingos Martins dos Santos e de Marileide da Silva 
Santos. A pretendente.: ELISSANDRA DE SOUSA NONATO, natural de Xique 
Xique, BA, nasc.: 18/12/1996, profissão: do lar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. filha de: Eronildo Pereira Nonato e de Maria Neres de 
Sousa.

O pretendente.: JOSÉ MIGUEL PEREIRA ROCHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/09/1961, profi ssão: técnico de contabilidade, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Jurandir Gomes da Rocha e de Nezi Pereira. A pretendente.: 
CLEONICE APARECIDA MAZZETTI, natural de santo andre, SP, nasc.: 27/11/1965, 
profi ssão: bordadeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Santo André - SP. 
fi lha de: Antonio Mazzetti e de Jovita Dias.

O pretendente.: JOÃO NORIO TOKAME, natural de Santa Isabel do Ivai, PR, nasc.: 
06/03/1966, profi ssão: jardineiro III, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Nobutake Tokame e de Katsuyo Tokame. A pretendente.: ELIDE SO-
ARES DE LIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/03/1970, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Elias 
Soares de Lira e de Elizabete Gonçalves de Lira.

O pretendente.: ALEXANDRE MOREIRA ARAUJO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/05/1984, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Newton da Silva Araujo e de Angela Beatriz Moreira Arau-
jo. A pretendente.: FABIANA CRISTINA VALENTIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/11/1980, profi ssão: securitária, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Aparecida Donizete Valentim.

O pretendente.: MARCELO DE PAULA VAZ, natural de Suzano, SP, nasc.: 09/01/1982, 
profi ssão: supervisor operacional, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Antonio de Paula Vaz e de Albertina da Silva Vaz. A pretendente.: IARA 
DA SILVA LOPES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/08/1981, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Francisco Lopes e de Maria 
Luiza da Silva.

O pretendente.: JEAN CARLOS PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/02/1988, 
profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Dirceu 
Pereira e de Rute Leal Pereira. A pretendente.: PALOMA INACIO VIEIRA NOGUEIRA, natu-
ral de Suzano, SP, nasc.: 02/03/1993, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Luiz Carlos Inacio Nogueira e de Neide Batista Vieira.

O pretendente.: ANTONIO DE SOUZA ALVES, natural de Macaubas, BA, nasc.: 
18/07/1962, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Francisco Alves e de Efi genia Luzia de Souza. A pretendente.: 
JAINISLEI SOUZA BORGES, natural de Goiania, GO, nasc.: 11/11/1980, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Valdivino Mauro 
Borges e de Eva Rufi na de Souza.

O pretendente.: BRUNO ALVES DOMINGOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/06/1989, profi ssão: operador de estacionamento, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Paulo Sergio Domingos e de Edna Maria Alves de 
Sousa Domingos. A pretendente.: BRUNA ARIANE ALVES MOREIRA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 29/11/1992, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcelo Moreira e de Cristiane Alves.

O pretendente.: DAVID SANTOS PASCOAL DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/09/1991, profi ssão: lider de expedição, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Aroldo Pascoal da Silva e de Vania Maria Santos Pas-
coal da Silva. A pretendente.: ALINE MARIA NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 25/12/1993, profi ssão: técnica de laboratorio, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: José João do Nascimento e de Maria Ana da Silva 
Nascimento.

O pretendente.: THIAGO JORGE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/11/1992, 
profi ssão: operador de máquina, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Joaquim Jorge da Silva e de Rosangela Neris da Silva. A pretendente.: 
DAIELY GRASIELY ALVES BARBOSA, natural de Petrolandia, PE, nasc.: 26/01/1992, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Cicero Januario Barbosa Junior e de Maria Aparecida Alves de Lima.

O pretendente.: CLAUDINEY ALVES DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
03/04/1974, profi ssão: enfermeiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Agatão Barbosa da Silva e de Elizabeth Alves da Silva. A pretendente.: 
TALITA OLIVEIRA MARQUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/06/1985, profi ssão: 
tecnica em enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Adelco Marques e de Marli Isabel de Oliveira Marques.

O pretendente.: DIEGO GOMES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/09/1996, 
profi ssão: promotor de vendas, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to. fi lho de: Jonas Flavio da Silva e de Rosana Gomes Pereira da Silva. A pretendente.: 
GABRIELA CRISTINE ALVES ROSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/05/1996, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: José Geraldo Rosa e de Rita de Cassia Alves Rosa.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO
Empresa nomeia em alteração contratual o administrador não sócio, 
deve ser admitido como funcionário ou pode receber via pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO
Quais os requisitos que devem ser observados no atestado médico 
para sua validação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTAR DA RESCISÃO A PENSÃO ALIMENTÍCIA
Funcionário que paga pensão alimentícia, quando é demitido, o 
desconto incidirá sobre a rescisão? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE RECEBE APOSENTADORIA ESPECIAL
No caso de funcionário que recebe aposentadoria especial, como a 
empresa deve proceder para a continuidade do contrato? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANTO TEMPO O FUNCIONÁRIO DEVE CONTRIBUIR PARA RECUPE-
RAR A QUALIDADE DE SEGURADO PARA FINS DE AUXÍLIO DOENÇA?  

Informamos que no caso de perda da qualidade de segurado, para efeito 
de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, o segu-
rado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com 
doze contribuições mensais. Base Legal – Lei nº8.213/91, art.27, § único.

FRETE FORMARÁ BASE PARA O FUNRURAL
O frete pago sobre compra e venda de produtos agrícolas formará base 
para o recolhimento do FUNRURAL? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DA PARCELA DO SEGURO DESEMPREGO
Qual a regra para o cálculo do valor da parcela do seguro desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Para o futuro, o Cazaquistão busca ampliar seu poder de 
decisão no cenário mundial. Este ano, o país foi esco-
lhido como membro não permanente do Conselho de 

Segurança da ONU para o biênio 2017-2018. De acordo com 
o embaixador do Cazaquistão no Brasil, Kairat Sarzhanov, “o 
país traz estabilidade e segurança para a região da Eurásia 
e prega a cultura da paz”.

Na conferência dos 25 anos do Cazaquistão, realizada em 
novembro, o ministro de relações exteriores, Erlan Idrissov, 
afi rmou que o país é líder mundial no movimento de extinção 
das armas nucleares. “Desde a independência, em 1991, a nação 
baniu o arsenal e os testes com esse tipo de armamento”. O 
Cazaquistão tem bom relacionamento com países em confl ito. 
O vice-ministro de relações exteriores, Roman Vassilenko, 
explica que a reconstrução do Afeganistão, por exemplo, é 
uma das prioridades da política internacional cazaque. 

“Nós enviamos ajuda humanitária e oferecemos bolsas de 
estudo e programas de treinamento profi ssional. O país tam-
bém prega o fi m do terrorismo e do desarmamento”, disse. 
Apesar de não terem fronteira, ambos os países compõem a 
mesma região, a Ásia Central. O Cazaquistão também quer 
ser conhecido como o país da paz e da fraternidade entre as 
religiões. Setenta por cento dos cazaques são muçulmanos. 
O país recebe a cada três anos dirigentes das mais diversas 
crenças para o Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e 
Tradicionais,  no Palácio da Paz e da Reconciliação, na capital 
Astana.

Num dos principais pontos turísticos de Astana, a torre 
Bayterek, fi ca o símbolo do diálogo inter-religioso promovido 
no Cazaquistão: o globo terrestre assinado por representantes 
de 17 confi ssões religiosas de todo o planeta. Eles participaram 
do primeiro congresso em 2003. De acordo com os guias turís-
ticos do local, o sonho na nação cazaque é ver as assinaturas 
de todas as crenças.

Outro objetivo do país é fazer seus atletas brilharem. Al-
guns deles já começaram a se destacar nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. Cento e quatro atletas cazaques participaram dos 
jogos e conquistaram 17 medalhas. Na classifi cação geral, o 
Cazaquistão fi cou na 22ª posição, o seu melhor desempenho 
na competição. O Cazaquistão investe também em esportes 
na neve e sediará, no mês que vem, os Jogos Universitários 
de Inverno. 

O globo da torre Bayterek, no centro da capital Astana, simboliza 

o diálogo inter-religioso, que sempre foi marca do país de 

maioria muçulmana.

Cazaquistão busca relevância 
no cenário mundial

No aniversário de 25 anos de independência do Cazaquistão, a última república a deixar a União Soviética, 
o país já alcançou crescimento econômico, estabilidade política e infl uência regional na Ásia Central
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A arena Medeo, que fi ca na cidade de Almaty, é um com-
plexo com pista de patinação e montanhas para a prática 
de esqui. A arena será um dos principais palcos dos jogos e 
fi ca lotada durante todo o inverno. O servidor público Va-
leri Marchenko diz que não se cansa de ir a Medeo patinar. 
Ele adora acompanhar competições esportivas e diz que o 
Cazaquistão tem vocação para jogos. “O esporte não é só im-
portante para a saúde mas também para o desenvolvimento 
do país”, afi rma.

O responsável pelo complexo de esportes, Vladislav Se-
menov, diz que 500 mil pessoas praticaram alguma modali-
dade durante o inverno do ano passado, o que representa 
um crescimento de 78% em relação ao ano anterior. Um 
dos organizadores da competição, Syrymzhan Mustafagev, 
afi rma que os jogos vão fi car na história, com a participação 
de mais de dois mil atletas, inclusive do Brasil. “O evento 
vai tornar o país mais conhecido lá fora, abrir as portas para 
o Cazaquistão sediar disputas ainda maiores e se destacar 
pelo mundo” (ABr).

VR III Participações S.A.
CNPJ/MF nº 25.186.838/0001-42 - NIRE nº 3530049317-6

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 25/10/2016
Data/Hora/Local: 25/10/16, às 10h, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, São
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Flavio Noschese; Secretário: Thiago Bellini
Motta Leomil. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: 1. Considerando que o capital social da Companhia
atualmente é de R$ 500,00, dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, estando já totalmente
integralizado, a atual acionista resolve aumentar o capital social para R$ 30.000.000,00, ou seja, um aumento de R$
29.999.500,00, mediante a emissão de 29.999.500 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 1,00 por ação, as quais são subscritas da seguinte forma: (i) Fnos Participações Eireli, com sede na
Avenida Magalhães de Castro, 4.800, Torre I, 2º andar, conjunto 21, Cidade Jardim,São Paulo/SP, CNPJ/MF nº
24.399.267/0001-61, subscreve, neste ato, 15.000.000 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ora emitidas
ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 15.000.000,00, as quais serão integralizadas nos termos e
forma do boletim de subscrição, que faz parte integrante desta ata; e (ii) VR I Participações S.A., com sede na Rua Pais
de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 17.901.699/0001-63, subscreve, neste ato,
14.999.500 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ora emitidas ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma,
totalizando R$ 14.999.500,00, as quais serão integralizadas nos termos e forma do boletim de subscrição, que faz parte
integrante desta ata. 2. Em função do disposto acima fica alterado o Artigo 5 do atual Estatuto Social da Companhia o
qual passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 5-O capital social, totalmente subscrito, é de R$ 30.000.000,00,
dividido em 30.000.000 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Em 25/10/2016, o capital social integralizado é
de R$500,00, sendo certo que o valor de R$ 29.999.500,00 será integralizado, em moeda corrente nacional, conforme a
necessidade de caixa dos Empreendimentos, mediante chamadas de capital realizadas pela Diretoria.” Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 517.306/16-5 em 01/12/16. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Compart Sociedade de Participações e Comércio S/A
CNPJ/MF nº 08.291.169/0001-50 – NIRE 35.300.332.385

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 18 de outubro de  2016
Data, Hora e Local: 18/10/2016, 18 horas, sede social. Quorum de Instalação: Totalidade do capital social. Publicações 
Legais: a) Aviso aos Acionistas deixou de ser publicado conforme Artigo 133, § 5, Lei 6.404/76. b) Edital de Convocação 
deixou de ser publicado conforme Artigo 124, § 4, Lei 6.404/76. c) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Financeiras do exercício social findo 31/12/2015 deixaram de serem publicados, conforme artigo 294, 
inciso II, Lei 6.404/76. Referidos documentos anexados à presente ata para devido registro e arquivamento na JUCESP. 
Mesa: Dr. Pedro Abib Junior, Presidente e Dr. Paulo César Imperatriz, Secretário. Aprovações Unânimes: A) Aprovação 
integral do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, do exercício 
findo 31/12/2015, com abstenção dos legalmente impedidos, ratificando-se atos praticados pelos administradores. B) Não 
distribuir dividendos face resultado negativo do exercício em R$ 13.936,50 que permanece na conta de lucros (perdas) 
acumulados. O patrimônio líquido da sociedade em 2015 é R$ 745.671,72. C) Eleita, mandato 2016/2018, Diretoria: Diretor 
Presidente, Dr. Pedro Abib Júnior, RG nº 6.470.509 SSP/SP e CPF/MF nº 890.095.768-68. Diretor Financeiro: Dr. Paulo César 
Imperatriz, RG nº 15.151.344 SSP/SP e CPF/MF nº 135.202.528-05. D) Fixada remuneração de diretor em R$ 1.000,00 
para 2016. Encerramento: Ata lavrada, lida, aprovada e assinada no inteiro teor para registro na JUCESP e publicação na 
forma da Lei. São Paulo, 18/10/2016. (Assinatura) Mesa: Dr. Pedro Abib Júnior e Dr. Paulo César Imperatriz. Acionistas: 
Dr. Paulo Cesar Imperatriz, Dr. Luis Veras Lobo, Dr. Carlos Eduardo Lichtenberger, Dr. Ricardo Carvalhaes Machado, Dr. 
José Slikta Filho, Dr. Walter Masaru Yoshimoto, Dr. Carlos Lascala, Dr. Raimundo Rebuglio, Dr. Pedro Abib Júnior, Dr. Sérgio 
Stanicia, Dr. João Soares de Almeida e Espólio de Raphael Augusto Bellini pela inventariante. Brunnilda D Almeida Bellini. 
JUCESP – Registrado sob o nº 537.529/16-0 em 15/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Rodrimar S.A. Agente e Comissária.
CNPJ nº 58.135.369/0001-91 NIRE nº 35300027558

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 31/01/17, 
às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis dos 
exercícios encerrados em 31/12/12 e 2013; 2 – Destinação dos resultados dos exercícios; 3 – Eleição do conselho fiscal e 
fixação da forma de sua remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos 
ao artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Srs. Acionistas, além de já terem sido publicados anteriormente 
os balanços e as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com 
retificações publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada 
fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)

S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária
C.N.P.J. n.º 58.150.871/0001-71 – NIRE 35300042034

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 
01/02/17, às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações finan-
ceiras e contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/09, 2010, 2011, 2012 e 2013; 2 – Destinação dos resultados 
dos exercícios; 3 - Eleição dos membros do conselho de administração, do conselho fiscal e fixação da forma de sua 
remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos ao artigo 133 da 
Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Acionistas, além de já terem sido publicados  anteriormente os balanços e 
as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com retificações 
publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada fora da 
sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)


