
Meu pai, um homem de 

80 anos que construiu 

a sua careira com suor 

e muito talento. Como 

diretor nacional de 

vendas de um grande 

laboratório, ele teve a 

oportunidade de fazer a 

gestão de várias pessoas 

e dentre elas promover 

para cargos de gestão

E dentre várias conversas 
que eu tenho a oportu-
nidade de ter, eu absorvo 

ideias e metodologias. Em um 
dessas conversas, ele me contou 
que precisou resolver um proble-
ma junto a sua diretoria quando 
ainda ele era gerente nacional. 
Nessa reunião ele estava certo 
sobre a resolução do problema 
que habitava a reunião, no en-
tanto, ele não quis confrontar 
seus superiores, mesmo tendo 
a razão. A frase que ele usou 
para explicar a atitude que teve 
foi “é perigoso ter razão na hora 
errada”.

Quando ele me disse essa 
frase, imediatamente soou um 
alarme na minha cabeça: “como 
assim é perigoso? Afi nal, você 
tem razão e tem a solução do 
problema, ou seja, você está 
imune. Qual tipo de argumento 
alguém poderia fazer para des-
bancar se você realmente tiver 
razão?”. No entanto, o que eu 
não havia compreendido é que, 
o problema não é em ter razão, 
mas no momento e na forma de 
expressar esse sentimento.

Seguindo nessa refl exão, re-
centemente tive uma reunião 
com um grande cliente a fi m de 
otimizar a comunicação interna 
da empresa. Na conversa, sa-
biamente o gestor de TI disse 
que o preocupava oferecer uma 
solução aos seus colabores que 
oferecesse voz ativa dentro da 
companhia. Logo pensei, “Uau, 
como assim? Você não quer que 
seus colaboradores sejam ouvi-
dos?”. Claro que ele quer, no en-
tanto, muitos dos colaboradores 
não possuem maturidade para 
uma ferramenta com esse poder. 

Quando você conquista o di-
reito de ser ouvido, automatica-
mente você precisa desenvolver 
um senso de responsabilidade. 
O que você diz e realiza, tem 
impacto direto e indireto na 
sua vida e em sua volta. Entre 
a distância do que você pensa 
e fala, é necessário um pedágio 
chamado discernimento.

Entender que, se a forma que 
você vai falar ofenderá alguém, 
verifi car se o momento é o mais 
adequado e se as pessoas são re-
almente responsáveis por ouvir o 
que você tem a dizer. Se você não 
conseguir entender ou perceber 
algum desses itens, lembre-se 
do pedágio, contenha-se. Dessa 
mesma forma, a ferramenta que 
você utiliza para se comunicar 
também tem impacto, seja po-
sitivo ou/e negativo. 

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Linguagem Corporal, 

o signifi cado do que falamos 
representa apenas 7% da nossa 
capacidade de se expressar. 
38% da capacidade de dizer o 
que realmente queremos está 
no tom de voz que usamos e 
55% na expressão facial ou do 
nosso corpo. Ou seja, signifi ca 
que, sempre que você enviar 
um e-mail para falar de algum 
assunto sério ou postar alguma 
informação na sua rede social, 
você está utilizando apenas 7% 
do seu potencial comunicativo. 
A chance de as pessoas inter-
pretarem a sua informação de 
diversas maneiras é muito alta. 

Grandes corporações estão 
criando ambientes de confl ito, 
justamente para não permitir 
que a cultura seja do “é melhor 
não ouvirmos isso”, afi nal isso 
traz uma falsa sensação de que 
está tudo bem, no entanto, 
quando não está. É comum 
encontrarmos colaboradores 
que convivem em ambientes de 
trabalho que poderiam melhorar 
com um simples ato, no entanto, 
não existe canal por onde esse 
colaborador possa se expressar 
para ajudar na melhora. 

Então, esse funcionário vira 
um “herói de corredor”, aquele 
que no elevador ou na sala do 
café é considerado o grande 
potencial de agente de mudança. 
Ele tem a opinião e solução para 
tudo e em sua grande maioria, 
discorda da diretoria e dos seus 
líderes. Tornando infl uenciador, 
centro das atenções em reuni-
ões informais, happy hours e 
em corredores pela empresa. 
E torna-se um influenciador 
negativo, jogando contra a em-
presa, pelo motivo de não estar 
em um ambiente de discussão 
produtiva. 

Com esse propósito, uma 
rede social corporativa (leia-se 
empresarial) agiliza e incentiva a 
troca de informações, no entanto, 
para assuntos sérios como por 
exemplo: sugestão de melhorias, 
críticas ou/e feedbacks. Uma fer-
ramenta muito interessante para 
isso é o Meetings do IBM, que 
permite realizar reuniões virtu-
ais quando queremos conversar 
com o cliente de forma remota 
ou quando estamos offsite da 
empresa. É produtivo pois con-
seguimos ter mobilidade, além de 
trocar informações de maneira 
rápida e digital, ouvir e ver tudo 
que a outra pessoa tem a dizer e 
compartilhar. E vice-versa.

Outros recursos como blog 
de ideias e fóruns, também tem 
sua grande importância para 
controlar confl itos. Fomentar 
discussões sadias, direcionar 
responsáveis por críticas ou 
sugestões, são maneiras de co-
medir confl itos. Como exemplo 
do meu pai, temos que ser líderes 
e ter discernimento para con-
duzir informações, de maneira 
responsável. Isso se aplica em 
qualquer área e em qualquer 
lugar. Não se esqueça, você é 
líder de você mesmo.

 
(*) - É Sales Specialist da
startup curitibana Winov

(www.winov.com.br). 

Sincericidio Corporativo
Raul Cesar (*)
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SEGUNDA-FEIRA, 05 DE JUNHO DE 2017

ENVIO DO HOLERITE POR E-MAIL
Empresa pretende enviar por e-mail o holerite, temos que solicitar 
autorização do funcionário, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO POR DOENÇA DO SÓCIO
Sócio que recebe pró-labore e recolhe o INSS deve passar por 
perícia médica para o afastamento por doença, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO
Como o MEI deve proceder para ter direito a aposentadoria por tempo 
de contribuição? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR PARA AMBIENTE INSALUBRE
Empresa pode contratar funcionário com deficiência para traba-
lhar em ambiente insalubre? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AJUDAR NA COBRANÇA DOS CLIENTES INADIMPLENTES
Empresa possui vendedores comissionados que recebem comissão 
+ fixo. As comissões são pagas após recebimento pela empresa. 
Esse vendedor pode ajudar na cobrança dos inadimplentes e 
receber comissão pelo sucesso? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADA AFASTADA POR AUXÍLIO-DOENÇA
Funcionária aposentada foi afastada por auxílio-doença por mais 
de 15 dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DO CAGED SEM MOVIMENTAÇÃO
Empresa pode enviar CAGED no momento da admissão de um funcio-
nário, caso não tenha movimentação no mês tem que enviar o mensal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.422.813/0001-81 - NIRE: 35.300.336.127

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada Em 24 de Abril de 2017
Data, hora e local: Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2017, às 10:30 horas, na sede social da empresa Cibramaco Participações
S/A, na Avenida Conde Guilherme Prates, n° 382, Bairro Santa Catarina - sala 01 Santa Gertrudes, SP. Convocação: Publicada no Jornal
Cidade de Rio Claro nas edições de 19, 20 e 21 de abril de 2017 simultaneamente. Mesa: Assumiu a presidência da mesa, a Sra. Maria
Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Presenças: Comparecimento de 83,336% do
capital social, conforme se verifi ca pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Ordem do dia: a) Tomar as contas
dos administradores; b) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo, e publicação das 
Demonstrações Financeiras; e c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas
presentes com as abstenções legais, as seguintes matérias: as Contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e a Demonstrações
Financeiras do exercício fi ndo, os quais foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios 
em 20/04/2017 simultaneamente. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se
por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Santa Gertrudes, 24 de 
abril de 2017. presidente da mesa, Maria Esther Paraluppi Rodrigues, secretário, Pablo Antonio Lopes de Paula. Acionistas presentes: 
Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Marcelo Paraluppi Rodrigues e Antonio Carlos Rodrigues Filho. Confere com o original lavrado em livro 
próprio. Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o número 244.732/17-6 em 31.05.17

Embramaco Empresa Brasileira de Materiais Para Construção Ltda
CNPJ/MF: 56.883.820/0001-23 - NIRE: 35.201.049.073

Ata de Assembleia Entre Sócios de Sociedade Limitada em 24/04/17
Data, hora e local: Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas (dez horas), na sede social da empresa Embrama-
co Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382 Bairro Santa Catarina, na 
cidade de Santa Gertrudes - SP. Presenças: Comparecimento de todos os sócios, a saber: Cibramaco Participaçõs S/A, empresa 
brasileira, com sede na Cidade de Santa Gertrudes - SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382 - Sala 1 CEP: 13510-000, com seus 
atos constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.300.336.127, e CNPJ/MF n° 08.422.813/0001-81, neste ato representada por
sua Diretora, a Sra. Maria Esther Paraluppi Rodrigues; e Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, Viúva, empresária, inscrita
no CPF/MF sob n° 114.338.698-10 e portadora da Cédula de Identidade RG n° 10.257.235 SSP-SP, residente e domiciliada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos Bicudo, n° 140 Apartamento 61 - Jardim Europa, representando a totalidade do ca-
pital social da sociedade limitada. Composição da mesa: Assumiu a presidência da mesa, a sócia Maria Esther Paraluppi Rodrigues
já qualifi cada. Tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação
devido ao comparecimento de todos os sócios, na forma do artigo 1072 § 2°. do Código Civil. Ordem do dia : a) Tomar as contas dos
administradores; e b) Deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo; c) Publicação
das Demonstrações Financeiras. Deliberações: Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, estes foram coloca-
dos à disposição de todos os sócios, em seguida postos em discussão e votação, sendo aprovados sem reservas e restrições, os quais
foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios em 20/04/2017 simultaneamente. Encer-
ramento e aprovação da ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, foi 
lida, aprovada e assinada por todos os sócios, pelo presidente e pelo secretário. Santa Gertrudes, 24 de abril de 2017. Cibramaco Parti-
cipações S/A - p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues; Maria Esther Paraluppi Rodrigues. JUCESP sob n° 245.020/17-2 em 31.05.2017

REPUXAÇÃO MOREIRA EIRELI. torna público que recebeu da SEMA a Renovação da
Licença de Operação. Através do Processo Administrativo nº 44405/2014, com valida-
de de 3 anos.

RICHTER - GESTÃO IMOBILIARIA S/A
C.N.P.J/MF n° 07.012.384/0001-01 - NIRE n° 35.300.317.653

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 1903 - 3° 
andar, sala 35,. São Paulo- SP. Mesa: Presidente da Mesa: Edgar Bromberg Richter; Secretário da Mesa: Carlos Eduardo
Bastos Richter. Presenças: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca pelas
assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". Convocação: Dispensada a convocação, conforme o disposto 
no parágrafo 4 o do artigo 124 da Lei 6.404/76, em virtude do comparecimento de acionistas detentores de 100% do capital 
social da Companhia. Ordem do dia: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) Distribuição de dividendos; c) Eleição da Diretoria e
fi xação de honorários; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: Foram aprovados pela unanimidade
dos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, os seguintes itens: a) O Relatório da Diretoria, o
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016, as quais 
não foram publicadas em jornais, como faculta o parágrafo II do artigo 294 da Lei 6.404/76, cujo balanço segue em anexo 
a esta como anexo. b) A distribuição de dividendos aos Srs. Acionistas, no montante de R$ 573.761,40 (quinhentos 
e setenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), dos quais R$ 432.727,16 (quatrocentos e
trinta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos), já foram distribuídos em 2016, remanescendo R$ 
141.034,24 (cento e quarenta e um mil, trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para distribuição aos acionistas em 
2017. c) Reeleição da diretoria, cujo mandato terminará quando da realização da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se 
em 2018, tendo sido reeleitos os seguintes membros: para Diretor Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Bastos Richter,
brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 6.640.626-2 - SSP/SP, e do CPF/
MF n° 084.092.388 - 02, com domicilio em São Paulo - SP, à Avenida Higienópolis n° 870 - apartamento 204; e 
para Diretora Superintendente, a Sra. Claudia Bromberg Richter Grabher, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora
da cédula de identidade RG n° 3.599.242 - SSP/SP, e do CPF/MF n° 010.073.758-76, residente e domiciliada à Rua
Paraibuna, n° 61, Vinhedo - SP., sendo que os honorários serão fi xados em ata de reunião da diretoria de acordo com a 
função desempenhada por cada um, respeitada a disponibilidade e capacidade fi nanceira da empresa. Declaração de
desimpedimento - Os diretores ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei
que os impeça de exercerem atividades mercantis. Outros assuntos de interesse social: 1. A acionista lsa Bastos
Richter de Revoredo Barros, se absteve de votar apenas na eleição de Diretor Presidente. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente 
ata, que, lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de abril de 2017. Mesa: Presidente da
Mesa: Edgar Bromberg Richter; Secretário da Mesa: Carlos Eduardo Bastos Richter. Acionistas presentes: Edgar Bromberg
Richter; Claudia Bromberg Richter Grabher; Carlos Eduardo Bastos Richter e lsa Bastos Richter de Revoredo Barros neste
ato representada pelo procurador Luiz Carlos Gama de Revoredo Barros. A presente é cópia fi el da ata lavrada no livro 
próprio. Carlos Eduardo Bastos Richter - Secretário da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 238.672/17-7 em 29.05.17

Balanço Patrimonial - Valores expressos em R$
Ativo              2015              2016
Circulante 282.823,66 238.659,54
Caixa 4.209,99 6.475,08
Bancos com movimentos 296,62 415,87
Aplicação financeira 278.317,05 231.679,74
Outros créditos – 88,85
Não circulante 8.610.737,43  8.202.299,67
Imobilizado/Terreno 33.544,50  33.544,50
Edifícios 10.210.943,97 10.210.943,97
( - ) Depreciação acumulada (1.633.751,04) (2.042.188,80)
Total do ativo 8.893.561,09 8.440.959,21

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva de Prejuízo

         Social         Capital    Acumulado              Total
Saldos 31/12/15 6.222.425,01 5.424.645,83 3.041.687,59 14.688.758,43
Resultado do
  Periodo  –  –  452.786,87 (452.786,87)
Saldos 31/12/16 6.222.425,01 5.424.645,83 2.588.900,72 14.235.971,56

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Descrição da Conta            2015           2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 30.584,06 (44.164,12)
Resultado líquido do período (395.852,70) (452.786,87)
Depreciação e amortização lançadas
 a custo e a despesa 408.437,76 408.437,76
Diminuição (aumento) de outros ativos 17.999,00 –
Aumento (diminuição) de impostos,
 taxas e contribuições – 184,99
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: (959,11) –
Aumento (diminuição) de contas a pagar a sócios (959,11) –
Fluxo de caixa livre para os sócios
  (FCFE = free cash flow to equity) 29.624,95 (44.164,12)
Aumento (redução) das disponibilidades
  (caixa e equivalentes): 29.624,95 (44.164,12)
Saldo inicial das disponibilidades 253.198,71 282.823,66
Saldo Final das disponibilidades 282.823,66 238.659,54

Passivo              2015               2016
Circulante – 184,99
Obrigações fiscais tributárias –  184,99
Não circulante 288.177,84  288.177,84
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos a socios 288.177,84  288.177,84
Patrimônio líquido 8.605.383,25 8.152.596,38
Capital social 6.222.425,01  6.222.425,01
Reserva de capital 5.424.645,83 5.424.645,83
Prejuizo acumulado (3.041.687,59) (3.494.474,46)
Total do passivo + patrimônio líquido 8.893.561,09  8.440.959,21

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional:  A Alpha Memorial é uma pessoa jurídica de direito
privado, com fins lucrativo, dotada de autonomia administrativa e financeira,
sem vinculo partidário ou religioso, com area de atuação no município de São
Paulo e região, sendo uma organização voltada as atividades funerárias.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis da empresa Alpha Memorial S.A., foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo om as práticas contábeis adotadas no
Brasil. O saldo inicial das contas contabeis para levantamento de Balanço
em 2012, teve como base os valores declarados em DIPJ, pois não
foi apresentado pela Administração anteriores os Livros Contabeis.
3. Principais práticas contábeis: a) Todas as receitas e todas despesas
estão demonstradas obedecendo ao regime de competência. b) Os gastos e
despesas apresentadas voltadas para as atividades fins. c) Os saldos de
aplicações financeiras resgatavéis no curto prazo e com risco insignificante
de mudança de seu valor de mercado. Este investimentos são avaliados ao

custo, acrescidos dos juros ate a data do balanço, sendo o ganho ou perda
registrado no resultado do exercício. d) Os saldos de Imobilizado demons-
trado ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação calculada pelo
método linear, tendo como contrapartida o seu resultado. e) O capital social
compõe-se de 2.898.500 ações ao valor nominal de R$ 2,1468 cada.

Demonstração do Resultado do Exercício              2015              2016
Aluguel 12.000,00 –
Receita Bruta 12.000,00 –
( - ) Despesas Administrativas (27.519,13)  (45.928,25)
( - ) Depreciação (408.437,76)  (408.437,76)
( - ) Depesas Financeiras (1.029,49) (974,39)
( + ) Receitas Financeiras 29.133,68 3.341,70
Resultado Operacional (383.852,70) (451.998,70)
(-) IRPJ – (492,60)
(-) CSLL – (295,57)
Resultado Operacional (395.852,70) (452.786,87)

Alpha Memorial S.A.
CNPJ 04.256.769/0001-26

Demonstrações Financeiras - Para os Anos Findos em 31 de Dezembro de 2015/2016  - Valores expressos em R$

Rodrigo Rhormens Alves Natel - CPF 246.122.238-02 - Diretor Presidente
Vancrei de Azevedo - CRC 1SP172505/O-5 - Contador

Cardif Capitalização S/A
CNPJ/MF nº 11.467.788/0001-67 - NIRE 35.300.375.858

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/03/2017, às 10:30 horas. Sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adriano Carlos Romano;
Secretário: Marcelo Luis Santilli. Deliberações tomadas por unanimidade: (1) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, sem
ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016. (2) Em relação
ao resultado do exercício de 2016, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 290.724,26, foi aprovada sua destinação à absorção 
dos prejuízos acumulados de anos anteriores. (3) Foi ratificada, para o corrente exercício, a remuneração global anual a ser distribuída 
entre o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme aprovação em Assembleia Geral de Constituição realizada em 12/08/2009. 
Os membros do Comitê de Auditoria não serão remunerados. (4) Como outros assuntos de interesse social, e tendo em vista a ausência 
de requerimento, os acionistas deliberaram pela não instalação do Conselho Fiscal neste exercício social. Deliberaram, ainda,
a publicação desta Ata de AGO na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 31/03/2017. Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; 
Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 206.015/17-3 em 05/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A
CNPJ/MF nº 08.279.191/0001-84 - NIRE 35.300.334.311

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/03/2017, às 09:30 horas. Sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; 
Marcelo Luis Santilli - Secretário. Deliberações tomadas por unanimidade: (1) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, 
sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016. 
(2) Em relação ao resultado do exercício de 2016, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 22.006.570,04, foi aprovada a
destinação de: (a) R$ 1.100.328,50 para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; e (b) o valor de 
R$ 21.439.662,53, como distribuição de dividendos, sendo R$ 20.906.241,54 referente ao exercício de 2016 e R$ 533.420,99 
referente à reserva de retenção de lucro de anos anteriores. Os dividendos devem ser pagos até o dia 31/12/2017, mediante crédito 
em conta corrente bancária em nome dos acionistas. (3) Foi ratificada, para o corrente exercício, a remuneração no limite global 
anual a ser distribuída entre os administradores, conforme aprovação em AGOE realizada em 30/03/2007. Os membros do Comitê 
de Auditoria não serão remunerados. (4) Como outros assuntos de interesse social, e tendo em vista a ausência de requerimento,
os acionistas deliberaram pela não instalação do Conselho Fiscal neste exercício social. Deliberaram, ainda, a publicação desta
Ata de AGO na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 31/03/2017. Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; Marcelo Luis
Santilli - Secretário. JUCESP nº 206.008/17-0 em 05/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdencia S.A.
CNPJ/MF nº 03.546.261/0001-08 - NIRE 35.300.175.051

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 31/03/2017, às 09:00 horas. Sede social da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; 
Marcelo Luis Santilli - Secretário. Deliberações tomadas por unanimidade: (1) Foram examinadas, discutidas e aprovadas, 
sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016.  
(2) Em relação ao resultado do exercício de 2016, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 105.020.348,02 foi aprovada a 
destinação de: (a) R$ 5.251.017,40 para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; (b) o valor de
R$ 101.026.451,84 como distribuição de dividendos, sendo R$ 99.769.330,62 referente ao exercício de 2016, e R$ 1.257.121,22. 
Os dividendos devem ser pagos até o dia 31/12/2017, mediante crédito em conta corrente bancária em nome dos acionistas. 
(3) Foi ratificada, para o corrente exercício, a remuneração global anual a ser distribuída entre os administradores aprovada 
em AGOE realizada em 31/03/2006. Os membros do Comitê de Auditoria não serão remunerados. (4) Como outros assuntos de interesse 
social, e tendo em vista a ausência de requerimento, os acionistas deliberaram pela não instalação do Conselho Fiscal neste
exercício social. Deliberaram, ainda, a publicação desta Ata de AGO na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 31/03/2017. 
Mesa: Adriano Carlos Romano - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 206.016/17-17 em 05/05/2017.  
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 07.278.168/0001-02 - NIRE 35.300.321.812
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos 15/05/2017, às 09:00hrs. Sede da Companhia, localizada. Presença: Totalidade. Mesa: Emmanuel Pelege, Presidente; Marcelo 
Luis Santilli, Secretário. Deliberações: Instalada a Assembleia e dando início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os 
acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (a) Foram aprovadas, sem reservas, as 
contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016. (b) Em relação ao 
resultado do exercício de 2016, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 12.283.235,26 foi aprovada a destinação de: 
(i) R$ 614.161,76 para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; e (ii) o valor de R$ 12.187.207,89 como 
distribuição de dividendos, sendo R$ 11.669.073,50 referente ao exercício de 2016 e R$ 518.134,39 referente a reservas anteriores. 
Os dividendos serão pagos até o dia 31/12/2017, mediante crédito em conta corrente bancária em nome dos acionistas na proporção 
de sua participação no capital social da Companhia. (c) A remuneração global anual da diretoria permanece no valor fixado em
Assembleia Geral de Constituição. (d) Em relação ao item da pauta “outros assuntos de interesse social”, os acionistas deliberaram 
pela publicação desta Ata na forma de extrato. Nada mais.  São Paulo, 15/05/2017. Mesa: Emmanuel Pelege - Diretor Financeiro;
Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 237.406/17-2 em 26/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ELVIRA MARTINS ALBANESE, 
REQUERIDO POR JOANA ALBANESE MUNIZ - PROCESSO Nº1011191-45.2016.8.26.0008. O 
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado 
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/03/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO 
de ELVIRA MARTINS ALBANESE, CPF 113.833.648-34, declarando-a relativamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. Joana Albanese Muniz. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Butantã. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Oswaldo Souza Aranha, REQUERIDO 
POR Maria Celia Santos Souza Aranha - PROCESSO Nº1003468-55.2015.8.26.0704. A MMª. Juíza 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dra. Margot Chrysostomo Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/01/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de Oswaldo Souza Aranha, CPF 039.752.408-06, declarando-o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. MARIA CELIA SANTOS SOUZA ARANHA. O presente edital será publicado 
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2017. 

2ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003693-
61.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) OTOFRAN EMPREITEIRA LTDA - ME, Rua Liberato Luis Tavares, 50, Parque Panamericano - CEP 
02992- 060, São Paulo-SP, CNPJ 12.754.002/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de SERVLOT - SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, alegando em 
síntese: objetivando a cobrança de R$ 6.207,68 (Fev/2013), oriundos do ressarcimento dos valores 
relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme Contrato de Prestação de Serviços 
e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2016.  

36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052969-
27.2016.8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIO 
TERCEIRO DE OLIVEIRA, CPF. 170.072.888- 12 que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-
lhe uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$ 15.479,05 (atualizado até Set/2016). Estando o executado em ignorado, INTIMADO fica para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de 
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial (Art. 257, IV do NCPC). Será o edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009203-18.2016. 
8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANY 
CRISTINA JACINTHO, CPF. 295.060.048-46, que C. MÓDULO Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Aux. de Adm. Escolar ajuizou-lhe uma ação Monitória que foi julgada procedente 
ora em fase de Cumprimento de Sentença condenando-a ao pagamento de R$ 12.875,91 
(atualizado até 02/08/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 30 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova 
intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

5ª Vara Cível - Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001938-07.2017.8.26.0011 A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dra Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Thiago Pires, 
Rua Arnaldo Solci, 383, Jardim Tangara - CEP 13568-050, São Carlos-SP, CPF 283.040.848-99, RG 
336366346, Solteiro, Brasileiro, Empresário, que lhe foi proposto o Cumprimento de Sentença por 
parte de Roberto Ararê Sennes e outro, para que, no prazo de 15 dias, pague o valor 
R$.238.225,94. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.523, do 
CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de maio de 2017. 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0088555-
70.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a A. S. DE 
JESUS CONFECÇÕES - ME, CNPJ. 11.139.638/0001-24 que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de SERVLOT SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, 
objetivando a cobrança de R$ 7.203,53 (Nov/2012), oriundos do ressarcimento dos valores relativos 
aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme Contrato de Prestação de Serviços e 
Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes. Encontrando-se o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2017. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095504-56.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELO 
RODRIGUES, CPF. 111.513.608-99, que ANTÔNIO MANUEL FERREIRA CAETANO, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 23.579,70 (Out/2013), oriundos dos Notas 
Promissórias nº. 07/16, 08/16, 09/16, 10/16, 15/16 e 16/16, no valor de R$ 2.500,00 cada, vencidas e 
não pagas. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Para alertar os viajantes, a Allianz Global Assistance, líder global 
no segmento de seguro e assistência viagem, separou algumas 
dicas importantes sobre o tema, que podem evitar muita “dor de 

cabeça” para o consumidor. O Coordenador Médico da Allianz Global 
Assistance, José Sallovitz, mais conhecido como Doutor Zuza, responde 
às principais dúvidas sobre o tema.

cuidados devo ter? - Os passageiros que fazem uso de medicação 
contínua ou controlada podem viajar tranquilamente, desde que 
tomem algumas medidas preventivas. Apesar de não ser obrigatório, 
em viagens dentro do Brasil, é indicado levar uma prescrição médica, 
registrada no nome do viajante, constando os medicamentos desse 
tipo que estão sendo transportados. Já no exterior, com diferentes 
normas sanitárias, é recomendado que o passageiro leve consigo 
também uma versão em inglês da receita e, se possível, a nota fi scal 
dos medicamentos.

varia de acordo com o tempo que você irá passar fora. Entretanto, 
uma boa dica é levar uma quantidade extra, para uma semana a 

Regras para viajar 
de avião com 

medicamentos
aproximando, é chegada a hora de começar a 
planejar suas viagens. Entretanto, para evitar 

regras, como o transporte de medicamentos, em 
especial, os de uso contínuo mais, por exemplo, caso a sua viagem de retorno tenha que ser 

adiada. 

no exterior? - A prescrição médica brasileira não tem validade no 
exterior. Para isso, o viajante teria que passar numa consulta em 
um hospital local e solicitar uma receita do país em questão. Vale 
ressaltar que consultas clínicas não emergenciais, como essa, não 
estão cobertas pelo seguro viagem. Por isso, previna-se e leve a 
quantidade correta dos seus medicamentos.

pre na sua bagagem de mão e dentro dos blísteres, a embalagem 
original do medicamento. Caso um imprevisto como extravio da 
mala aconteça, você terá os seus remédios consigo, o que no caso 
de medicamentos de uso contínuo são de extrema importância. 

Posso leva-los sem preocupação? - Essa é uma questão importan-
te. Alguns medicamentos de uso irrestrito aqui no Brasil, como a 
Dipirona Sódica, são proibidos em certos países, como nos Estados 
Unidos. Outro ponto de atenção é o uso de anti-infl amatórios. Em 
muitos países do exterior a sua compra só é possível com uma 
prescrição médica local. Por isso, vale a pena levar em sua bagagem 
esse remédio, mesmo que seja apenas por precaução. 
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