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Parecer dos Atuários Auditores Independentes - Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

Aos Acionistas e Administradores da Sompo Seguros S.A. (nova denomi-
nação social da Yasuda Marítima Seguros S.A.) São Paulo - SP 
Opinião: Examinamos as provisões técnicas, exceto aquelas relativas aos 
consórcios DPVAT, e os ativos de resseguro registrados nas demonstra-
ções financeiras bem como os demonstrativos do capital mínimo, dos valo-
res redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da sol-
vência e dos limites de retenção da Sompo Seguros S.A. (“Sociedade”), em 
31 de dezembro de 2016, elaborados sob a responsabilidade de sua Admi-
nistração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos - CNSP.  Responsabilidade da Administração: A Administração da 
Sociedade é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de resse-
guro registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção elaborados de 
acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, bem como 
pelas funcionalidades dos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos 
atuários auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de ex-
pressar uma opinião estritamente sobre os itens relacionados no primeiro 
parágrafo deste parecer, com base em nossos procedimentos de auditoria 
atuarial, conduzidos de acordo com os princípios gerais emitidos pelo Ins-
tituto Brasileiro de Atuária - IBA e também com base em nosso conheci-
mento e experiência acumulados sobre práticas atuariais adequadas. Es-
ses princípios requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada 

com o objetivo de obter segurança razoável de que os respectivos itens 
auditados estão livres de distorção relevante. Em particular quanto ao as-
pecto de solvência da Sociedade, nossa responsabilidade de expressar 
opinião refere-se estritamente à adequação da constituição das provisões 
técnicas e de seus ativos redutores de cobertura financeira relacionados, 
segundo normativos e princípios supracitados, bem como ao atendimento 
pela Sociedade auditada dos requerimentos de capital conforme limites 
mínimos estipulados pelas normas vigentes da Superintendência de Segu-
ros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - 
CNSP, e não se refere à qualidade e à valoração da cobertura financeira 
tanto das provisões técnicas, líquidas de ativos redutores, como dos requi-
sitos regulatórios de capital. Uma auditoria atuarial envolve a execução de 
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores das provisões técnicas e dos ativos de resseguro registrados nas 
demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos 
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da 
solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados de-
pendem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de dis-
torção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nes-
sas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 
para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetivi-
dade desses controles internos. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de audito-
ria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos 
de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrati-
vos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da Socieda-
de em 31 de dezembro de 2016 foram elaborados, em todos os 

aspectos relevantes, de acordo com as normas e orientações emitidas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP e pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA.  
Nossa opinião não abrange as provisões técnicas dos consórcios DPVAT, 
conforme estabelecido pelas normas que definem o alcance da auditoria 
atuarial independente. Outros Assuntos: No contexto de nossas respon-
sabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distor-
ção relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágra-
fo, também aplicamos procedimentos selecionados sobre as bases de 
dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, 
com base em testes sobre amostras. Consideramos que os dados selecio-
nados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar segurança razo-
ável para permitir que os referidos itens integrantes do escopo definido no 
primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, 
também a partir de procedimentos selecionados, e com base em testes 
aplicados sobre amostras, observamos que, no âmbito das referidas amos-
tras, existe correspondência dos dados que serviram de base para apura-
ção dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo com 
aqueles encaminhados à Susep por meio dos respectivos Quadros Estatís-
ticos, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, em seus aspectos 
mais relevantes. 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2017.

ERNST & YOUNG 
EY Serviços Atuariais S.S.  Ricardo Pacheco
CNPJ 03.801.998/0001-11. MIBA 2.679
CIBA 57

BR Insurance Corretora 
de Seguros S.A.

CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60 - NIRE: 35.300.442.377
Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os acionistas da BR Insurance Corretora de Seguros 
S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, a realizar-se no dia 09/03/2017, às 10h30, na sede da Companhia,
localizada na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 13º andar (parte), Pinheiros, 

I. Incorporação 
da subsidiária Aplick Master B.I. Corretora de Seguros Ltda. (“APLICK”) 

-
tores Independentes S.S, pela Companhia, que procedeu à avaliação, a
valor contábil, do acervo líquido da subsidiária Aplick a ser incorporado 
pela Companhia (“Laudo de Avaliação da Aplick”); (2) Aprovar o Laudo de 
Avaliação da Aplick; (3) Aprovar, em todos os seus termos e condições, o

Aplick; (4) Aprovar a incorporação da Aplick pela Companhia, com a sua 
consequente extinção, sem aumento do capital social da Companhia; e 
(5) Autorizar a Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos
necessário à efetivação da incorporação e regularização da situação pe-
rante os órgãos competentes, no que for necessário. II. Incorporação da 
subsidiária Base Brasil B.I. Corretora de Seguros Ltda. (“BASE BRASIL”) 

-
tores Independentes S.S, pela Companhia, que procedeu à avaliação, a 
valor contábil, do acervo líquido da subsidiária Base Brasil a ser incorpo-
rado pela Companhia (“Laudo de Avaliação da Base Brasil”); (2) Aprovar o 
Laudo de Avaliação da Base Brasil; (3) Aprovar, em todos os seus termos

Companhia e a Base Brasil; (4) Aprovar a incorporação da Base Brasil pela 
Companhia, com a sua consequente extinção, sem aumento do capital so-
cial da Companhia; e (5) Autorizar a Diretoria da Companhia para a prática
de todos os atos necessário à efetivação da incorporação e regularização 
da situação perante os órgãos competentes, no que for necessário. III. In-
corporação da subsidiária Coelho dos Santos Corretora de Seguros Ltda. 

avaliação, a valor contábil, do acervo líquido da subsidiária Coelho a ser 
incorporado pela Companhia (“Laudo de Avaliação da Coelho”); (2) Apro-
var o Laudo de Avaliação da Coelho; (3) Aprovar, em todos os seus termos 

Companhia e a Coelho; (4) Aprovar a incorporação da Coelho pela Com-
panhia, com a sua consequente extinção, sem aumento do capital social 
da Companhia; e (5) Autorizar a Diretoria da Companhia para a prática
de todos os atos necessário à efetivação da incorporação e regularização 
da situação perante os órgãos competentes, no que for necessário. IV. 
Incorporação da subsidiária Neval B.I. Corretora de Seguros Ltda. (“NE-

Auditores Independentes S.S, pela Companhia, que procedeu à avaliação, 
a valor contábil, do acervo líquido da subsidiária Neval a ser incorporado 
pela Companhia (“Laudo de Avaliação da Neval”); (2) Aprovar o Laudo de 
Avaliação da Neval; (3) Aprovar, em todos os seus termos e condições, o 

Neval; (4) Aprovar a incorporação da Neval pela Companhia, com a sua 
consequente extinção, sem aumento do capital social da Companhia; e (5) 
Autorizar a Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos neces-
sário à efetivação da incorporação e regularização da situação perante os 
órgãos competentes, no que for necessário. V. Incorporação da subsidiária 
Sebrasul Assessoria e Corretagem de Seguros Ltda. (“SEBRASUL”) para: 

Independentes S.S, pela Companhia, que procedeu à avaliação, a valor 
contábil, do acervo líquido da subsidiária Sebrasul a ser incorporado pela 
Companhia (“Laudo de Avaliação da Sebrasul”); (2) Aprovar o Laudo de 
Avaliação da Sebrasul; (3) Aprovar, em todos os seus termos e condições, 

Sebrasul; (4) Aprovar a incorporação da Sebrasul pela Companhia, com a 
sua consequente extinção, sem aumento do capital social da Companhia; 
e (5) Autorizar a Diretoria da Companhia para a prática de todos os atos 
necessário à efetivação da incorporação e regularização da situação pe-
rante os órgãos competentes, no que for necessário. Instruções Gerais: 1. 
A documentação relativa à matéria da ordem do dia está à disposição dos
acionistas na sede da Companhia e na página de Relações com Investi-
dores da Companhia (http://ri.brasilinsurance.com.br), assim como no site 
da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br), nos termos 
da Instrução CVM nº 481/09. 2. Solicita-se que o acionista que desejar ser 
representado por procurador deposite o respectivo mandato, com poderes 
especiais, acompanhado de atos societários e/ou documentos que com-
provem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, na sede 
social da Companhia, com até 3 dias de antecedência da data de reali-
zação da Assembleia. Ressalta-se, contudo, que os acionistas poderão 
participar da Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio 
dos documentos, bastando apresentarem tais documentos na abertura da 
Assembleia, conforme o disposto no artigo 5º, §2º, da Instrução CVM nº 
481/09. 3. O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nomi-
nativas que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extrato 
contendo a sua respectiva posição acionária, fornecido pela instituição 
custodiante, com até 3 dias de antecedência da data de realização da
Assembleia. SP, 21/02/2017. Márcio Guedes Pereira Junior - Presidente 
do Conselho de Administração.

CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

  CNPJ/MF 02.429.144/0001-93 - NIRE 35.300.186.133
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os Senhores Acionistas da CPFL Energia S.A.  
(“Companhia” ou “CPFL Energia”) para se reunirem na Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 27 de março de 2017, às 
10h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carva-
lho, nº 1510, 14º andar, conjunto 142, Vila Olímpia, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes 
matérias constantes da ordem do dia: (a) O cancelamento de registro da 
Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM como 
emissora de valores mobiliários categoria “A”, e sua conversão para cate-
goria “B”, nos termos da Instrução CVM nº 480/2009, bem como a saída 
da Companhia do segmento de listagem do Novo Mercado da BM&FBO-
VESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ambos condicio-
nados às normas aplicáveis e aos termos e condições das ofertas públi-
cas de aquisição de ações de emissão da Companhia noticiadas pelo 
acionista controlador por correspondência enviada à Companhia divulga-
da no aviso de fato relevante de 16 de fevereiro de 2017 (“OPA Unifica-
da”); e (b) A escolha da empresa especializada responsável pela elabora-
ção do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Companhia 
para os fins da OPA Unificada, nos termos do item 10.1.1 do Regulamen-
to do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Merca-
dorias e Futuros, a partir da lista tríplice definida pelo Conselho de Admi-
nistração, composta pelas seguintes instituições: a) BNP Paribas Brasil 
S.A.; b) Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A.; e c) Deutsche 
Bank S.A. - Banco Alemão. A Administração da Companhia alerta que a 
matéria relativa ao item (b) da Ordem do Dia somente será posta em vo-
tação se estiverem presentes, em primeira convocação, acionistas titula-
res de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das Ações em Circulação, assim 
definidas no item 2.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBO-
VESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Caso o quórum 
necessário não seja atingido, será convocada nova assembleia para deli-
berar sobre a matéria, que se instalará com a presença de qualquer nú-
mero de acionistas titulares de Ações em Circulação. A Administração da 
Companhia também esclarece que, em observância ao disposto no item 
10.1.1 do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bol-
sa de Valores, Mercadorias e Futuros, a deliberação constante do item (b) 
da Ordem do Dia será tomada pela maioria dos votos dos acionistas de-
tentores das Ações em Circulação presentes na assembleia, não se com-
putando os votos em branco e abstenções. Informações Gerais: 1. Po-
derão participar da AGE os acionistas titulares das ações ordinárias de 
emissão da Companhia, desde que estejam registrados no Livro de Re-
gistro de Ações Escriturais da instituição financeira depositária das ações 
- Banco do Brasil S.A., e portando os seguintes documentos: (i) pessoa 
física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia 
autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da docu-
mentação societária outorgando poderes de representação (ata de elei-
ção dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identifica-
ção com foto do(s) representante(s) legal(is); e (iii) acionista constituído 
sob a forma de Fundo de Investimento - cópia autenticada do último regu-
lamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu 
administrador, além da documentação societária outorgando poderes de 
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); bem como 
documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).  
2. É facultado a qualquer acionista constituir procurador para comparecer 
à AGE e votar em seu nome. Na hipótese de representação, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato (pro-
curação), com poderes especiais para representação na AGE; (ii) estatu-
to social ou contrato social e ata de eleição dos administradores, caso o 
acionista seja uma pessoa jurídica e (iii) documento de identificação com 
foto do(a) procurador(a). 3. A Companhia solicita que as procurações ou-
torgadas no Brasil tenham reconhecimento de firma em cartório e que 
aquelas outorgadas no exterior sejam notarizadas por Tabelião Público 
devidamente habilitado para este fim, consularizadas em consulado bra-
sileiro e traduzidas para o português por tradutor juramentado. O Estatuto 
Social da Companhia não prevê a possibilidade de procurações outorga-
das por meio eletrônico. 4. As procurações, nos termos do § 1º do artigo 
126 da Lei das S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas que 
atendam a, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou 
administrador da Companhia, (ii) ser advogado ou (iii) ser instituição fi-
nanceira. Para os acionistas que sejam pessoas jurídicas, conforme en-
tendimento proferido pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), em reunião realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo 
CVM RJ2014/3578), não há a necessidade do mandatário ser (i) acionis-
ta ou administrador da Companhia, (ii) advogado ou (iii) instituição finan-
ceira. 5. Com o objetivo de promover agilidade no processo de realização 
da AGE, a Companhia solicita aos acionistas o depósito de procurações 
e documentos de representação com 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência da realização da AGE, em conformidade com o caput do artigo 11 
do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas que comparecerem à 
AGE munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar, ainda 
que tenham deixado de depositá-los previamente. 6. Nos termos do arti-
go 135, §3º da Lei das S.A. e em cumprimento ao disposto no artigo 6º e 
seguintes da Instrução CVM nº 481/09, os documentos pertinentes às 
matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se à disposição dos 
acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu  
website de relações com investidores (www.cpfl.com.br/ri), bem como 
nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa S.A. - Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da  
U.S. Securities and Exchange Commission - SEC (www.sec.gov).

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017
Yuhai Hu - Presidente do Conselho de AdministraçãoCotai S/A-Investimentos e Participações 

CNPJ/MF nº 02.136.614/0001-20
Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos acionistas para A.G.O./E. em 29/3/2017 (1ª chamada-19 ho-
ras; 2ª chamada-19:30 horas), Taquaritinga/SP. Ordem do Dia: A.G.O.: a) 
Aprovação das demonstrações fi nanceiras/parecer do conselho fi scal do 
exercício fi ndo em 31/12/2016; b) Eleição dos membros efetivos/suplentes
do: Conselho Fiscal corrente exercício e Conselho de Administração/
Diretoria Executiva (ambos biênio 2017/2018). A.G.E.: a) Alteração Esta-
tuto Social (artigos 5º, 6º, 7º, 11º e 29º); b) Outros. Os documentos da Ad-
ministração, exercício fi ndo em 31/12/2016 e minuta da reforma estatutá-
ria (artigos 133/135, Lei 6.404/76), estão na sede. Taquaritinga, 31/1/2017.
Luiz Antonio dos Anjos-Presidente Conselho Administração  (22, 23 e 24)

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Licitação
A Fundação Zerbini torna público o processo abaixo, para a Unidade 
do Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber:  Proc. 2238/16-PP 
06/17 para aquisição de Enxoval de Utensílios para Nutrição que será 
realizado em 29/03/2017 às 09:00 hrs. O edital poderá ser obtido na 
íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 23 de Fevereiro de 2017. 

Valmir Oliveira e Angela Spacca. 

Odebrecht Ambiental – Ativos
Maduros S.A.

CNPJ/MF nº 21.398.265/0001-60 – NIRE 35.300.472.829
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/12/2016

1. Data, Hora e Local: Aos 22/12/2016, às 10h00, na sede social da 
Companhia, localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar 
(parte), Butantã, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, 
§ 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Lílian de Castro Peixoto – Presidente; 
e Clibas Pinto Lima Pacheco – Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração. 5. Delibe-
rações: Instalada a Assembleia, após a apresentação da matéria, acio-
nistas detentores da totalidade do capital social da Companhia aprova-
ram a eleição, para um mandato de 1 ano a contar da presente data, dos 
seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Com-
panhia: (a) Juliana Sá Vieira Baiardi Sinay Neves, brasileira, casada, 
engenheira civil, portadora do RG nº 05.650.159-58-SSP/BA, e do CPF/
MF nº 930.530.705-10, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo-
-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar, 
Butantã, São Paulo-SP, como Presidente do Conselho de Administra-
ção; e Paula Godinho da Silva Lacava, brasileira, solteira, advogada, 
portadora do RG nº 32.295.138-0/SP, e do CPF/MF nº 223.862.918-12, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo-SP, com endereço 
comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar, Butantã, São 
Paulo-SP, como sua respectiva suplente; (b) Lílian de Castro Peixoto, 
brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº M8472800-SSP/MG, 
e do CPF/MF nº 038.618.036-90, residente e domiciliada na Cidade 
de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 
120, 14º andar, Butantã, São Paulo-SP, como membro efetivo do Con-
selho de Administração; e Ricardo Vinagre, brasileiro, solteiro, advo-
gado, portador do RG nº 18.917.406-SSP/SP, OAB/SP nº 157919 e do 
CPF/MF nº 165.824.878-33, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo-SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 
14º andar, Butantã, São Paulo-SP, como seu respectivo suplente; e (c) 
Daniel Krepel Goldberg, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 
nº 22.999.951-SSP/SP, e do CPF/MF sob nº 278.636.858-85, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na 
Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, como 
membro efetivo do Conselho de Administração; e Antenor de Souza 
Mello Camargo Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
portador do RG nº 32.932.111-SSP/SP, e do CPF/MF nº 351.876.618-
09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, com endereço 
comercial na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 5º andar, Itaim Bibi, São 
Paulo-SP, como seu respectivo suplente. Atendendo ao disposto no 
artigo 147 da Lei das S.A., os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as 
penas da lei, conforme declaração de desimpedimento assinada, apre-
sentada e arquivada na seda da Companhia, não estarem impedidos 
de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa de con-
corrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; 
ou, por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; e 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a 
presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por pelos pre-
sentes. 7. Acionistas Presentes: Odebrecht Ambiental S.A. (represen-
tada por Lílian de Castro Peixoto e Sergio Garrido de Barros) Faria Lima 
1355 Fundo de Investimento em Participações (p. Socopa – Sociedade 
Corretora Paulista S.A., representada por Daniel Doll Lemos e Marcelo 
Pereira Cardoso). A presente ata é cópia fi el da ata lavrada em livro pró-
prio. São Paulo/SP, 22/12/2016. Assinatura: Clibas Pinto Lima Pacheco 
– Secretário. JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 80.922/17-0 em 
15/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações, 
Confederações e Academias Esportivas, no Estado de São Paulo
Edital de Recolhimento – Contribuição Sindical – Exercício 2017

O Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em Federações, Con-
federações e Academias Esportivas, no Estado de São Paulo, CNPJ/MF nº 
62.654.496/0001-74 e Código Sindical nº 913.010.000.86152-0, comunica 
aos Clubes Esportivos, Federações, Confederações, Academias Esporti-
vas e Entidades Similares, sediadas na base territorial do Estado de São 
Paulo, que conforme o disposto no Capítulo III, Seção I artigos 578 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, que o desconto da Con-
tribuição Sindical de seus Empregados, deverá ser efetuado sobre os salá-
rios do mês de março de 2017 e recolhido em favor deste Sindicato – Carta 
Sindical MTIC – Processo 889.422 de 17/01/51, junto à Caixa Econômica 
Federal ou Banco Credenciado até 28/04/2017 impreterivelmente. Com-
preende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais 
alem da importância estipulada, as gratifi cações, prêmios, abonos, adicio-
nais, comissões e outras vantagens pagas pelo empregador, considerando 
um dia de trabalho para fi ns do referido desconto: a) a importância equiva-
lente a 1/30 avos do salário ajustado, se for mensalista; b) a importância 
equivalente a 1/30 avos, de quantia recebida no mês anterior se a remu-
neração for paga por tarefa, empreitada ou comissão; c) a importância 
equivalente a uma diária de 8 horas, para diaristas e horistas, a contribui-
ção sindical assim descontada deverá ser recolhida até o dia 28/04/2017. 
Recolhidas as Contribuições Sindicais, deverão os Clubes, Federações, 
Confederações, Academias Esportivas e Entidades Similares comunicar a 
este Sindicato enviando cópias xerográfi cas das guias de recolhimentos e 
relação de empregados, em cumprimento ao Precedente Normativo nº 41 
do Tribunal Superior do Trabalho. O não cumprimento da presente obriga-
ção legal de recolhimento importará na aplicação das multas estabeleci-
das pelo artigo 600 da C.L.T. em nova redação pela Lei 6986 de 13/04/82, 
bem como das penas dos Artigos 607 e 608 da CLT combinado com a 
Nota Técnica nº 202/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego (nulidades 
dos alvarás). O Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em 
Federações, Confederações e Academias Esportivas, no Estado de São 
Paulo informa ainda, que está remetendo aos interessados as guias de 
recolhimento, devendo aqueles que não as receber emiti-las pelo nosso 
site: www.sindesporte.org.br. São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.

Jachson Sena Marques – Presidente
(23, 24 e 25/02/2017)
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