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SUL AMÉRICA SERVIÇOS 
DE SAÚDE S.A. 

CNPJ/MF nº 02.866.602/0001-51 NIRE 35300344359 
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada 

em 29 de abril de 2016 lavrada na forma de sumário. 
Data, Hora e Local: Em 29.04.2016, às 16h30min, na sede da 
Companhia, na Rua dos Pinheiros, nº 1673, 8º andar, Pinheiros, São 
Paulo, SP. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, Diretores da Companhia e o representante da Deloitte Touche 
Tohmatsu Consultores Ltda. Publicações: O relatório da Diretoria, as 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 
31.12.2015 e o parecer dos auditores independentes foram publicados 
em 31.03.2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 326 
a 330 e no jornal Diário Comercial SP, páginas 29 a 31. Convocação: 
Dispensada na forma do artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76. Mesa Diretora: 
Presidente: Gabriel Portella Fagundes Filho Secretária: Fernanda 
Bezerra Ordem do Dia: I. tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31.12.2015; II. aprovar a destinação do resultado do exercício social 
findo em 31.12.2015; III. (re)eleger os membros para compor a Diretoria; 
IV. consignar a responsabilidade pelas funções junto ao órgão regula-
dor; e V. fixar a remuneração da Diretoria. Deliberações: Aprovadas pela 
unanimidade dos acionistas, abstendo-se de votar os legalmente impe-
didos. I. Tomadas as contas da Diretoria e aprovados, sem ressalvas, o 
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras, bem como exami-
nado o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social 
findo em 31.12.2015. II. Aprovada a proposta da Diretoria no sentido 
de que o lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2015, 
no montante de R$2.161.217,71, seja destinado da seguinte forma: (i) 
R$108.060,89 para constituição da Reserva Legal; e (ii) R$513.289,20 
para distribuição do dividendo obrigatório e R$32.986.710,80 para dis-
tribuição de dividendos complementares, que foram pagos antecipada-
mente aos acionistas: (a) R$13.500.000,00 a título de dividendo interca-
lar como aprovado na reunião da Diretoria realizada em 30.09.2015; e 
(b) R$20.000.000,00 a título de dividendo intercalar como aprovado na 
reunião da Diretoria realizada em 09.11.2015. As reuniões da Diretoria 
acima citadas foram ratificadas por esta Assembleia. III. (Re)eleger os 
membros para compor a Diretoria da Companhia, com o mandato de 1 
(um) ano, que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se em 2017, sendo: (i) reeleito Diretor Presidente: 
Gabriel Portella Fagundes Filho, brasileiro, casado, economista, iden-
tidade nº 02.984.341-4 (IFP/RJ), CPF nº 338.990.297-04, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 
1673; (ii) reeleitos Diretores Vice-Presidentes: Marco Antonio Antunes 
da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 
9.241.096-0 (SSP/SP), CPF nº 045.965.588-41, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; e Maurício 
da Silva Lopes, brasileiro, casado, bacharel em economia, identidade nº 
1.249.642 (SSP/DF), CPF nº 606.130.331-91, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; (iii) re-
eleitos Diretores sem designação especial: André Luiz Lauzana dos 
Santos, brasileiro, casado, contador, identidade nº 09.099.098-7 (IFP/
RJ), CPF nº 025.949.637-55, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, 
RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 2º andar; 
Arthur Farme d’Amoed Neto, brasileiro, casado, engenheiro, identidade 
nº 046.943-D (CREA/RJ), CPF nº 433.574.747-00, residente e domicilia-
do no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 
nº 121, 6º andar; Erika Fuga Rossi, brasileira, divorciada, médica, iden-
tidade nº 18.494.441-7 (SSP/SP), CPF nº 134.565.508-80, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 
1673; Laenio Pereira dos Santos, brasileiro, separado judicialmente, 
contador, identidade nº RJ-062599/O-3 (CRC/RJ), CPF nº 458.465.027-
68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua 
Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 4º andar; Leila Ribeiro de Azevedo 
e Gregorio, brasileira, casada, advogada, identidade nº 009.411.158-0 
(Detran/RJ), CPF nº 048.172.347-17, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; Ricardo Bottas 
Dourado dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
identidade nº 20601 (CRA/BA), CPF nº 769.899.255-15, residente e do-
miciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti 
Lucas, 121, 4º andar; e Tereza Villas Boas Veloso, brasileira, casada, 
médica, identidade nº 0171942701 (SSP/BA), CPF nº 328.909.585-
15, residente e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço na Rua 
dos Pinheiros, 1673; e (iv) eleitos Diretores sem designação especial: 
Raquel Reis Correa Giglio, brasileira, casada, atuária, identidade nº 
25.942.822-X (SSP-SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 318.816.878-05, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, com endereço na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.673; e Reinaldo Amorim Lopes, brasileiro, casado, 
atuário, identidade nº 09502909-6 (IFP/RJ), CPF nº 023.606.897-03, 
residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua 
Beatriz Larragoiti Lucas, 121, 4º andar. Os Diretores declararam estar 
desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos, 
não fazer parte de sociedades concorrentes no mercado e preencher 
as condições estabelecidas Resolução Normativa - RN nº 311/2012. IV. 
Consignar a responsabilidade pelas funções específicas junto ao ór-
gão regulador: Maurício da Silva Lopes: (a) representante legal junto 
à ANS; e (b) responsável titular pela troca de informações em saúde 
suplementar; Reinaldo Amorim Lopes: responsável pelo disposto na 
Lei 9.613/98; - Gentil Jorge Alves Junior: administrador contratado 
como responsável pela área técnica de saúde; e - Ana Paula Pessoa 
Santiago Ferraz Ferreira: administradora contratada como responsável 
pela área técnica de saúde – segmento odontológico. V. Aprovado o valor 
de até R$6.646.000,00 para remuneração global e anual da Diretoria, já 
incluídos nessa remuneração, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76, 
todos os benefícios e verbas de representação, devendo ser atribuída 
aos respectivos membros conforme Estatuto Social. Documentos ar-
quivados: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos 
submetidos à apreciação da Assembleia. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente esclareceu que, para as deliberações to-
madas, o Conselho Fiscal não foi ouvido por não se encontrar instalado 
e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro próprio, nos 
termos do § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76, que foi assinada pela 
Mesa e pelos acionistas. São Paulo, 29 de abril de 2016. Assinaturas: 
Gabriel Portella Fagundes Filho, Presidente das Assembleias; Fernanda 
Bezerra, Secretária da Assembleia. Acionistas: Sul América Companhia 
de Seguro Saúde, por sua procuradora Fernanda Bezerra; e Patrick 
de Larragoiti Lucas. JUCESP nº 291.045/16-9 em 24.06.16 Secretária 
Geral: Flávia R. Britto Gonçalves.

Ionnica Locação de Equipamentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.618.852/0001-17 – Companhia Fechada

Convocação – Assembléia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem em AGE a ser reali-
zada no dia 11/07/2016, às 14:00 horas, na sede da Companhia, sita na 
Rua dos Pinheiros, nº 1.060, 3º andar, conjunto 31, São Paulo-SP, para 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte (i) Ordem do Dia: (a) Aumento 
do capital social em R$ 1.355.000,00, mediante a emissão de 2.710.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas a um preço 
unitário de R$ 0,50 por ação para fazer frente às obrigações da Compa-
nhia, conforme deliberação do Conselho de Administração; (b) Caso seja 
aprovado o aumento do capital, a alteração da redação do Artigo 5º do 
Estatuto Social para refl etir o novo valor do capital social da Companhia; 
(c) Recomposição do Conselho de Administração da Companhia, com a 
eleição de Conselheiro para preenchimento de cargos vacantes, conforme 
previsto no § 3º do Artigo 22 do Estatuto Social. São Paulo, 01/07/2016.

Raphael Oscar Klein – Presidente do Conselho de Administração
(02, 05 e 06/07/2016)

Fundação Zerbini
CNPJ nº 50.644.053/0001-13

SESSÃO FRACASSADA
Convênio S.E.S. 662/2014–Projeto1090 (7º e 8º Andar) INCOR

SESSÃO FRACASSADA, Processo: 0672/16-Pregão Presencial 038/15 
para Aquisição de Ventiladores Mecânicos foi fracassada, e o mesmo 
será realizado em uma data oportuna. Este aviso também está dispo-
nível no site www.zerbini.org.br. São Paulo, 04 de Julho de 2016. Valmir 
dos S. Oliveira, Rafael Miranda e Marcel Nascimento.

Minkar Participações S.A.
CNPJ: 22.272.600/0001-41 - NIRE: 35300482735

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 29/10/2015
Data, Hora e Local: 29/10/15, 8h30, na sede. Presença: totalidade.
Mesa: Ricardo Elias Narchi: Presidente; Roberto de Miguel: Secretário.
Ordem do Dia e Deliberações: 

-
vedo Dantas, N. Landim Comércio Ltda., Minkar - Fundo de Investimento 
em Participações, Companhia e Rede Nacional De Farmácias S.A., pelo 
qual, o FIP cedeu todos direitos e obrigações remanescentes no Contra-
to de Investimento e Outras Avenças em 04.09.2015, entre Janilson, N. 
Landim, FIP e RNF, o qual estabelece as bases para o investimento a ser 

Aditivo a Companhia sucedeu integralmente e sem quaisquer ressalvas 
ao FIP no Contrato de Investimento; (ii) Aprovação da assinatura e im-

ágio da RNF no valor de R$ 1.000.000,00 e a subscrição pela Companhia 
das novas ações emitidas pela RNF. Fica a Diretoria da Companhia auto-

-

investimento nos termos aprovados acima. Encerramento: Formalidades 
legais. São Paulo, 29/10/15. Mesa: Ricardo Elias Narchi: 
Presidente; Roberto de Miguel: Secretário. Conselheiros presentes: 
João Adamo Junior; Ricardo Elias Narchi; Roberto de Miguel. JUCESP 
506.604/15-9 em 11/11/15. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Metrocar Veículos Ltda.
CNPJ n° 44.162.865/0001-20 - NIRE 35.201.242.922

Reunião de Sócios da Sociedade Realizada em 29 de Junho de 2016
Data: 29/06/2016, Horário: 10h00 e Local: na sede social/SP. Convocação:
Dispensada nos termos da Lei. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa:
Presidente: Walmir Chamon Alves de Siqueira; Secretário: Maurício
Rodrigues de Albuquerque Chavenco. Deliberações: (a) aprovar a redução
do capital social,de R$4.090.957,00 para R$2.127.297,00, com a diminuição
proporcional do valor nominal das quotas sociais de R$ 1,00 para R$ 0,52;
(b) aprovar, a devolução aos sócios, na proporção das respectivas
participações societárias, o montante de R$ 1.963.660,00 em dinheiro; (c)
consignar que a redução de capital se tornará efetiva após o decurso do
prazo de 90 dias contados da publicação da ata. (d) como consequência
das deliberações anteriores, o caput da Cláusula 4ª do Contrato Social
passará a vigorar com a seguinte redação: Cláusula 4ª - O Capital Social,
é de R$ 2.127.297,00, dividido em 4.090.957 quotas, no valor nominal de
R$ 0,52 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Sócio: Guaçui
Participações Ltda; Quotas: 2.577.305; Valor (R$): 1.340.198,36;
Percentual: 63,00 / Sócio: Fátine Chamon Alves de Siqueira Vieira; Quotas:
378.413; Valor (R$): 196.774,66; Percentual: 9,25 / Sócio: Sérgio Chamon
Alves de Siqueira; Quotas: 378.413; Valor (R$): 196.774,66; Percentual:
9,25 / Sócio: Walmir Chamon Alves de Siqueira; Quotas: 378.413; Valor
(R$): 196.774,66; Percentual: 9,25 / Sócio: Wallace Chamon Alves de
Siqueira; Quotas: 378.413; Valor (R$): 196.774,66; Percentual: 9,25 /
Total: Quotas: 4.090.957; Valor (R$): 2.127.297,00; Percentual: 100,00
(e) fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos
necessários a implementação das deliberações ora tomadas. Nada mais.
São Paulo, 29 de junho de 2016. Presidente: Walmir Chamon Alves de
Siqueira;Secretário:Maurício Rodrigues de Albuquerque Chavenco; Sócios:
Walmir Chamon Alves de Siqueira, Fátine Chamon Alves de Siqueira Vieira,
Wallace Chamon Alves de Siqueira e Sérgio Chamon Alves de Siqueira.

RAIA DROGASIL S.A. 
CNPJ/MF n° 61.585.865/0001-51 - NIRE 35.300.035.844

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, 
realizada aos 21 dias do mês de junho de 2016

Data e Horário: Vinte e um de junho de dois mil e dezesseis, às 16:00
horas. Local: Sede Social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo
Marques, 3.097. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de
Administração. Mesa: Sr. Antonio Carlos Pipponzi, Presidente, que
convidou a mim, Renato Pires Oliveira Dias, para Secretário; Ordem do
Dia: a) Apropriação de Juros sobre Capital Próprio. Deliberação: quanto
ao item “a”: Foi deliberada por unanimidade dos presentes a apropriação
de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, na importância
bruta de R$ 47.800.000,00, correspondente à R$ 0,145140122 por ação,
sobre o qual será efetuada a dedução do Imposto de Renda na Fonte,
quando for o caso. Ficou determinado o dia 21/06/2016, para efeito de
apropriação contábil dos referidos juros. A remuneração terá como base
à posição acionária de 24/06/2016. O pagamento será efetuado até o dia
01/12/2016, em data a ser estabelecida pela administração da Companhia,
e não sofrerá nenhuma atualização monetária. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os
presentes assinada. (a) Antonio Carlos Pipponzi - Presidente; Renato
Pires Oliveira Dias - Secretário; Antonio Carlos Pipponzi; Carlos Pires
Oliveira Dias; Renato Pires Oliveira Dias; Cristiana Almeida Pipponzi; Jairo
Eduardo Loureiro, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Hector Nunez,
Plínio V. Musetti e José Paschoal Rossetti. A presente ata é cópia fi el da
lavrada em livro próprio, sendo autorizado o seu arquivamento no Registro
do Comércio e posterior publicação, nos termos do artigo 142, §1°, da Lei
n° 6.404, de 15.12.76. São Paulo, 21 de junho de 2016. Secretário: Renato
Pires Oliveira Dias; Visto do Advogado: Patrícia Marson M. Costa - OAB/SP
n° 100.082. Registrada na JUCESP sob o n° 293.321/16-4 em 29.06.2016

Abril Comunicações S.A.
CNPJ/MF nº 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 05 de Maio de 2016

Data, Hora e Local: Em 05 de maio de 2016, às 08:00 horas, na sede da
Abril Comunicações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, 
na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 22º andar, Setor A, Pinheiros
(“Companhia”).  Presença: Presente a totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração da Companhia. Composição da Mesa: Arnaldo  
Figueiredo Tibyriçá - Presidente da Mesa; Manoel Bizarria Guilherme Neto
- Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Examinar e deliberar acerca da 
subscrição e integralização de quotas da Casa Cor US LLC, pela Casa Cor 
Promoções e Comercial Ltda. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a subscrição e 
integralização de quotas da sociedade Casa Cor US LLC no valor total de
até U$1.000.000,00 (um milhão de dólares) pela Casa Cor Promoções e
Comercial Ltda., controlada da Companhia. Os Conselheiros ratificam,
ainda, qualquer ato praticado para efetivação da subscrição e integraliza-
ção de quotas ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a presente reunião, cuja
ata vai assinada pela totalidade dos membros presentes do Conselho de 
Administração da Companhia. São Paulo, 05 de maio de 2016. Presidente 
da Mesa: Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria 
Guilherme Neto. Conselheiros: Giancarlo Francesco Civita, Victor Civita e 
Thomaz Souto Corrêa Netto. Confere com o original: Manoel Bizarria
Guilherme Neto - Secretário da Mesa. JUCESP nº 242.008/16-1 em
03/06/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VB Transportes e Turismo Limitada
CNPJ nº 46.014.122/0001-38

Comunicado
Permissionária da linha intermunicipal rodoviária entre Pirassununga e Rio
Claro (Autos 0044/ART/10), faz saber que está requerendo junto à 
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Trans-
porte do Estado de São Paulo, autorização para em caráter experimental e
temporário, operar nova tabela de horários prevendo o remanejamento,
estabelecimento de serviço complementar, cancelamento de horário e
alteração da frequência. Durante o prazo de 15 (quinze), a partir da
comunicação do pedido pela ARTESP, serão recebidas à Rua Iguatemi
nº 105 - térreo - São Paulo/SP, impugnações, reclamações, sugestões e 
novas propostas relacionadas ao pedido supra.

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
CNPJ/MF Nº 61.082.004/0001-50 - NIRE 35300037286

Companhia Aberta
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data, Hora e Local: 29/04/2016 às 12 horas, na sede social, Rua Gomes
de Carvalho, 1327, 10º andar, São Paulo/SP. Mesa: Carlos Antonio Tilkian
- Presidente, Cláudio Souza Guedes - Secretário. Deliberações Aprova-
das por Unanimidade: Reeleição da Diretoria, com mandato de 1 ano,
permanecendo em seus cargos até a posse de seus sucessores: Diretor
Presidente, Carlos Antonio Tilkian, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG/SP nº 3.204.350-8 e CPF/MF nº 941.423.358-04, 2) Diretor
de Marketing, Aires José Leal Fernandes, brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, RG/SP nº 6.578.420 e CPF/MF nº 028.490.778-28, am-
bos residentes em São Paulo/SP. Em cumprimento do disposto no Artigo
44 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/2009, ser escolhido o Diretor de
Relações com Investidores. cargo atribuído ao Sr. Carlos Antonio Til-
kian, função essa que será exercida, cumulativamente, com as atribuições
de Diretor Presidente, sem prejuízo da responsabilidade dos demais ad-
ministradores, pela divulgação de informações relativas a atos ou fatos
relevantes, na forma da lei. A remuneração dos Diretores, em reunião pró-
pria este Conselho fi xará o montante individual a ser atribuído a cada Dire-
tor, dentro do limite global. A sociedade fi cará obrigada, com a assinatura
isolada do Diretor Presidente, ou com a assinatura conjunta de dois Dire-
tores ou ainda, com a assinatura de um Diretor e um Procurador ou de um
ou mais Procuradores com poderes para o ato, os quais assinarão em
conjunto ou isoladamente, nos termos e limitações estabelecidas na pro-
curação. Encerramento: Nada mais, lavrou-se ata. Carlos Antonio Til-
kian; Cláudio Souza Guedes; Rubens Decoussau Tilkian. Carlos Anto-
nio Tilkian - Presidente. JUCESP nº 272.924/16-7 em 24.06.2016. Flávia
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EXTRATO DA ATA 158ª REUNIÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO (1º de abril de 2016)

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis,  
na unidade da Controladora, Petróleo Brasileiro S.A., localizada na 
Avenida Henrique Valadares, 28, no Rio de Janeiro - RJ, realizou-se a 
158a Reunião do Conselho de Administração da Liquigás Distribuidora 
S.A., sob a presidência do Senhor Antonio Rubens Silva Silvino e com 
a participação dos Conselheiros Antonio Augusto Almeida Faria, Carlos 
Alberto Gratti, Ivandro Carrara, Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça e 
Tomaz Andres Barbosa. Iniciada a reunião às nove horas passou-se ao 
exame do Seguinte Assunto: - ------- - Destituição e Designação do 
Presidente da Liquigás: O Conselho de Administração analisou  
a proposta do Presidente do colegiado, Antonio Rubens Silva Silvino,  
e deliberou pela aprovação das seguintes proposições: a) Destituir, a 
partir de 01/04/2016, o Diretor Presidente Interino da Liquigás, Ricardo 
Mendes de Paula. b) Designar para o cargo de Diretor Presidente da 
Liquigás o Sr. Antonio Eduardo Monteiro de Castro, brasileiro, 
casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Eduardo 
Guinle, 20, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, titular da cédula de identidade 
RG no 46403713-IFP/RJ e do CPF no  838.227.637- 72, para cumprimento 
do mandato remanescente até 22/07/2017. Registrada na JUCESP  
sob o nº 181.120/16-1 em sessão de 28/04/2016, Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ nº 60.886.413/0001-47 - NIRE 35.300.035.402

Ministério de
Minas e Energia

Abril Mídia S.A.
CNPJ/MF nº 02.190.223/0001-94 - NIRE 35.300.151.992

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 05 de Maio de 2016

Data, Hora e Local: Em 05 de maio de 2016, às 07:00 horas, na sede da
Abril Mída S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida
Otaviano Alves de Lima, nº 4.400, 3º andar, sala 01, CEP 02909-900, Vila
Arcádia (“Companhia”). Presença: Presente a totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. Composição da Mesa:
Marcelo Vaz Bonini - Presidente da Mesa; Manoel Bizarria Guilherme 
Neto - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Examinar e deliberar acerca da
subscrição e integralização de quotas da Casa Cor US LLC, pela Casa Cor 
Promoções e Comercial Ltda. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a subscrição e inte-
gralização de quotas da sociedade Casa Cor US LLC no valor total de até
U$1.000.000,00 (um milhão de dólares) pela Casa Cor Promoções e Co-
mercial Ltda., controlada indireta da Companhia. Os Conselheiros ratifi-
cam, ainda, qualquer ato praticado para efetivação da subscrição e inte-
gralização de quotas ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a presente reu-
nião, cuja ata vai assinada pela totalidade dos membros presentes do Con-
selho de Administração da Companhia. São Paulo, 05 de maio de 2016. 
Presidente da Mesa: Marcelo Vaz Bonini; Secretário da Mesa: Manoel Bi-
zarria Guilherme Neto. Conselheiros: Giancarlo Francesco Civita, Victor 
Civita e Roberta Anamaria Civita. Confere com o original: Manoel Bizarria 
Guilherme Neto - Secretário da Mesa. JUCESP nº 248.953/16-3 em
08/06/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Sindicato dos Empregados da Administração das Empresas 
Proprietárias de Jornais e Revistas, de São Paulo

Edital de Convocação (Jornais e Revistas da Capital do Estado de 
São Paulo) – Campanha Salarial 2016/2017. Pelo presente Edital, fi cam 
convocados todos os empregados (associados ou não), que integram a 
categoria profi ssional dos trabalhadores representados pelo Sindicato 
dos Empregados da Administração das Empresas Proprietárias de Jor-
nais e Revistas de São Paulo, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 14 de julho de 2016, às 17:00 (dezes-
sete) horas, em primeira convocação, à Avenida Rio Branco, nº 320, 3º 
andar, conjunto 34, nesta Capital de São Paulo, a fi m de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação sobre 
propostas para a Convenção Coletiva de Trabalho referente ao período 
de 01 de agosto de 2016 à 31 de julho de 2017; b) Outorga de plenos 
poderes à Diretoria do Sindicato, no sentido de fi rmar um acordo com o 
respectivo Sindicato Patronal ou, na impossibilidade de uma composição 
amigável, instaurar Dissidio Coletivo; c) Cobrança de uma Contribuição 
Assistencial, a ser fi xada pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 
8º, inciso lV, da Constituição Federal. Além dos associados, todos os 
demais integrantes da categoria profi ssional representados por este Sin-
dicato, terão direito a voto, desde que apresentem sua carteira de traba-
lho atualizada. Outrossim, na hipótese de falta de quórum, a Assembleia 
será realizada, em segunda convocação, uma hora após, no mesmo dia 
e local, com qualquer número de presentes. Esta publicação cancela e 
substitui a publicação anterior, divulgada neste mesmo jornal na edição 
do dia 01 de Julho de 2016. São Paulo, 04 de Julho de 2016.

Domingos Fontan – Presidente do Sindicato

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 
EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO 

- CIENSP 
CNPJ: 07.309.266/0001-60 

Referente ao Pregão n.º 03/2016 
HOMOLOGO o processo licitatório. Adjudico as empresas: SETE 
RESGATES, URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA, 
vencedora dos itens 01 e 03, perfazendo o valor total de R$ 
3.134.300,00 (Tres milhões cento e trinta quatro mil trezentos reais); 
SILVIO BIANCO CONSOLARO ME, vencedora dos itens 2 e 4, 
perfazendo o valor total de R$ 602.800,00 (Seiscentos e dois mil 
oitocentos reais); vencedoras do certame que objetiva contratação de 
empresa especializada para remoção de pacientes em UTI Móvel e 
ambulância de simples remoção. Andradina-SP, 01 de Julho de 2016. 
MARCOS YUKIO HIGUCHI – PRESIDENTE DO CIENSP 
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das agências de notícias

Três cidades da Arábia
Saudita foram alvo de ata-
quesnesta segunda-feira (4),
no momento em que os sau-
ditassepreparamparaencer-
rar o jejum com o fim do pe-
ríodo sagrado do Ramadã.
Asexplosõesnas três cida-

des ocorreram perto de um
consulado americano e em
áreas frequentadas por fiéis
xiitas, incluindoarredoresde
uma mesquita na cidade sa-
grada deMedina.
As ações vêm após dois

grandes atentados reivindi-
cados pela milícia terrorista
Estado Islâmico nos últimas
dias —em Bangladesh e no
Iraque. O governo turco atri-
bui à facção o ataque ao ae-
roporto de Istambul.
Segundo o Ministério do

Interior da Arábia Saudita,
quatro integrantesdas forças
de segurança forammortos e
outros cinco ficaram feridos
na explosão emMedina.
Osoutrosdoisataquessui-

cidas não deixaram vítimas.
Ainda não está claro o nú-

mero de terroristas envolvi-
dos nos três atentados.

Nenhumgrupohavia
reivindicado autoria
das ações,mas suspeita
recai sobremilícia
radical Estado Islâmico

Explosões ocorrem em três cidades do país, umadelas diante daMesquita do Profeta, emMedina

TrêsatentadosabombanaArábia
Sauditamatamaomenos4pessoas

das agências de notícias

Ogovernodo Iraque refor-
çou nesta segunda-feira (4)
as medidas de segurança e a
repressão ao terrorismo dois
dias depois do atentado que
deixou pelo menos 157 mor-
tos no centro de Bagdá.
O atentado, reivindicado

pelamilícia radicalEstado Is-
lâmico, foi o mais mortal a
atingir no país neste ano e
aconteceu uma semana de-
pois que a facção perdeu o
controle de Falluja, uma das
maiores cidades iraquianas.
As forças de segurança

executaram cinco condena-
dos por terrorismo e prende-
ram na província de Diyala,
vizinha à capital, outras 40
pessoas suspeitas de relação
com os autores do atentado
do último sábado (2).
Ogovernodoprimeiro-mi-

nistro Haider al-Abadi proi-
biu tambémumequipamen-
to eletrônico usado pela po-
lícia para detectar bombas.
O aparelho, que custou

US$ 40 milhões aos iraquia-
nos em2009, foi feitoporum
britânico a partir de detecto-
res de bolas de golfe, mas
continuava a ser usado ape-
sar de uma série de falhas.
As medidas, no entanto,

não impediram que outros
ocorressemataquesmenores,
quedeixaram16mortosede-
zenas de feridos em Bagdá.

Ação do EI foi amais
letal neste ano no país

Mortes em
ataque duplo
emBagdá
chegama 157

Aúltimadastrêsexplosões
ocorreu em frente à Mesqui-
tadoProfetanacidadedeMe-
dina—asegundacidadesan-
ta mais importante para os
muçulmanos, atrás apenas
deMeca—, informou a emis-
sora saudita Al-Arabiya.
A televisãoexibiu imagens

dechamasemumestaciona-
mento, e um corpo no local.
O ataque ocorreu quando

milhares de fiéis se prepara-
vam para as orações no fim
da tarde, namesquita.

OsudanêsAltayebOsama,
25, relatou ter ouvido dois
grandes estrondos no inter-
valo de um minuto no mo-
mento emque sedirigiapara
amesquita emMedina.
“É muito chocante que

uma coisa dessas ocorra em
umlugar tão sagradoparaos
muçulmanos. Esse não é um
ato que representa o islã.”
Qari Ziyaad Patel, 36, um

visitantedaÁfricadoSul, es-
tavanamesquitaquandoou-
viu o estrondo, que muitos

ARÁBIA
SAUDITA

Riad

IRAQUE IRÃ

JORDÂNIA

SÍRIA

IÊMEN

Jidda

OMÃ

Medina

Qatif

acharam estar relacionado
com fogosde celebração, até
que sentiram o chão tremer.
Antes do atentado emMe-

dina, uma explosão suicida
ocorreu em frente ao consu-
ladoamericanonacidadede
Jidda, e outro ataque se deu
emfrenteaumamesquitaxii-
tana cidadedeQatif, ferindo
dois seguranças.

AutoriA
Até a conclusão desta edi-

ção,nenhumgrupohavia rei-
vindicado a autoria das ex-
plosões, mas o modo como
foram feitas remete àmilícia
radical Estado Islâmico.
Apossibilidadedeataques

coordenadosemtrêsdiferen-
tes cidades do país, em um
mesmo dia, ressalta a amea-
ça enfrentada pela Arábia
Saudita por parte de extre-
mistasqueveemogoverno—
parte na coalizão americana
contra o EI no Iraque e na Sí-
ria— como inimigo do islã.
Opaís temsidoalvodeata-

ques do EI, que já mataram
dezenas de pessoas. No mês
passado, o Ministério do In-
terior da Arábia Saudita di-
vulgou que 26 ataques terro-
ristas ocorreram no país nos
dois anos anteriores.
A polícia e grupos de vo-

luntários locais já tinhamam-
pliado a segurança ao redor
de mesquitas em Qatif, de-
pois de ataque suicida em
umamesquita xiita em 2015.

Reuters

Fiéis se reúnem após ataque próximo amesquita emMedina, em que quatromorreram

Reprodução

Aprimeiramontagem, que trazia a frase dentro de uma estrela vermelha (esq.), foi alterada

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER
denoVa YoRK

Já acusado de ser racista,
xenófoboemisógino,Donald
Trump foi agora tachado por
críticos de antissemita, após
tuitar no sábado (2) uma
montagemdeHillaryClinton
cercadapornotasdeUS$100.
A inscrição “a candidata

mais corrupta de todos os
tempos” aparece dentro de

Campanha deTrump enfrenta
acusação de antissemitismo
Alvo das críticas émontagem comHillary e estrela deDavi

uma estrela vermelha que
lembra a de Davi, um impor-
tante símbolo judaico.
A imagem foi deletada no

mesmo dia e substituída por
outra,emqueaestreladeseis
pontas vira um círculo. O es-
trago, contudo, estava feito.
Não demorou para que a

origem da montagem viesse
à tona: o /pol/, fórum digital
“politicamente incorreto”
que atrai neonazis, foi o pri-
meiro a publicá-la.
O siteMic rastreouonome

doarquivooriginal: “HillHis-
tory.jpg”,oquepode remeter
a“HH”,códigopara“HeilHi-
tler”, a saudação nazista.
A estrela de Davi —o rei

mais famoso de Israel— está
na bandeira desse país. Du-
ranteoHolocausto, as tropas
alemãs obrigavam judeus a
bordá-la em suas roupas.
Ousode“imagemflagran-

tementeantissemita” já seria
“perturbador o bastante”,
disse na segunda (4) Sarah
Bard,quecoordenaacampa-

nhadavirtualpresidenciável
democrata (que émetodista)
na comunidade judaica.
Mas não seria a primeira

nemsegunda vez que omag-
nata ataca uma minoria, “e
isso deveria ser motivo de
grande preocupação para
eleitores”, completou.
Nos últimos dias, assesso-

resdeTrumpfizeramumtour
porTVspara refutarqueopa-
trãosejaantissemita.Umdos
principais argumentos: sua
filha Ivanka Trump é judia,
assimcomoseusnetos. Ivan-
ka diz manter dieta kosher e
respeitar o shabat, dois prin-
cípios da religião. Ela se con-
verteuparacasarcomojudeu
ortodoxo Jared Kushner.
No Twitter, Trump disse

que a imagem pode remeter
a “um distintivo de xerife ou
uma simples estrela”.
Em fevereiro, ele foi criti-

cadopornãocondenardeca-
raoapoiodeDavidDuke, ex-
“grande mago” do Klu Klux
Klan, à sua candidatura.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA –
COMPONENTEESPECIALIZADODAASSISTÊNCIAFARMACÊUTICACEAFVILAMARIANA,
convida as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE 25/2016 para a
Contratação de empresa especializada na gestão de segurança eletrônica através do sistema

de CFTV e Alarme, contemplando fornecimento, instalação, manutenção e monitoramento remoto das
imagens, a ser realizado nas dependências da Unidade de Farmácias do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica CEAF Vila Mariana. O Edital estará à disposição dos interessados somente
no dia 12/07/2016, das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av.
Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Tendo em vista a não localização dos adquirentes no endereço fornecido por eles no contrato de aquisição de unidade imobiliária, a
empresa HM 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. vem pelo presente edital, convocar os Srs. Clientes abaixo listados
para que entrem em contato no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir desta publicação, com nosso Departamento
de Atendimento ao Cliente através dos seguintes telefones 0800 729-6700/3003-9970/(17) 3321.0777 (ramais 8293/8366) ou pelo
e-mail atendimento@hmengenharia.com.br manifestando seu interesse no prosseguimento da aquisição de sua unidade, saneando
eventuais pendências financeiras ou documentais em aberto, sob pena de rescisão unilateral do instrumento e liberação da unidade ao
estoque:

Empreendimento Trentino Jundiaí

Adquirente Bloco Unidade

KLEBERSON DE SOUZA E 0071

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-016/16 – Proc. nº 050/2016

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais do Apolo, 739 – Recife - PE,
torna público o certame em epígrafe. OBJETO: Registro de preços -Aquisição de material
de consumo para copa, cozinha e limpeza. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do
portal www.comprasgovernamentais.gov.br. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 09 horas do
dia 20/07/2016. Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81)
3225-3445, das 07:30 às 15:30 h (horário local). Para concorrer a este Pregão os interessados
deverão estar cadastrados no SICAF (Sistema de Cadastramento de Fornecedores). O cadas-
tramento poderá ser realizado em qualquer unidade dos órgãos ou entidades da Presidência
da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema
Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizadas nas Unidades da Federação.

AURELAIDE DE SOUZAN. MENEZES
Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Tendo em vista a não localização dos adquirentes no endereço fornecido por eles no contrato de aquisição de unidade imobiliária, a
empresa HM 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. vem pelo presente edital, convocar os Srs. Clientes abaixo listados
para que entrem em contato no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir desta publicação, com nosso Departamento
de Atendimento ao Cliente através dos seguintes telefones 0800 729-6700/3003-9970/(17) 3321.0777 (ramais 8293/8366) ou pelo
e-mail atendimento@hmengenharia.com.br manifestando seu interesse no prosseguimento da aquisição de sua unidade, saneando
eventuais pendências financeiras ou documentais em aberto, sob pena de rescisão unilateral do instrumento e liberação da unidade
ao estoque:

Empreendimento Resid. Quinta dos Alecrins

Adquirente Bloco Unidade

TIAGO VENANCIO DE SOUZA A 0127

Fundação Zerbini
CNPJ n. 50.644.053/0001-13

SESSÃO FRACASSADA - Convênio S.E.S. 662/2014–Projeto1090 (7º e 8º Andar) INCOR
SESSÃO FRACASSADA, Processo: 0672/16-Pregão Presencial 038/15 para Aquisição de Ventilado-
res Mecânicos foi fracassada, e o mesmo será realizado em uma data oportuna. Este aviso também
está disponível no site www.zerbini.org.br. São Paulo, 04 de Julho de 2016. Valmir dos S. Oliveira,
Rafael Miranda e Marcel Nascimento.

Concurso Público 01/2015
A Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp, Sociedade de Economia Mista, com sede na Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves, s/n, Macuco, Santos-SP, faz saber por meio deste, que cumpridas as exigências contidas no Edital nº 1/2015,
fez publicar na Seção 3, do Diário Oficial da União, de 5 de julho de 2016, a relação dos candidatos convocados para
apresentação de documentos e encaminhamento para exames clínicos, radiológicos e laboratoriais. Os nomes, o local e
a hora para apresentação poderão ser consultados nos sites da Codesp (www.portodesantos.com.br), da Cetro Concursos
(www.cetroconcursos.org.br) e no site da Imprensa Nacional (www.imprensanacional.gov.br).

Santos, 04 de julho de 2016
JoséAlex Botêlho de Oliva
DIRETOR-PRESIDENTE

AVISO DE CONVOCAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

Concurso Público 01/2015
ACompanhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp, Sociedade de Economia Mista, com sede naAvenida Conselheiro Rodrigues
Alves, s/n,Macuco, Santos-SP, faz saber pormeio deste, que cumpridas as exigências contidas noEdital nº 1/2015, publicado na seção
3, página 2, do Diário Oficial da União, de 20 de agosto de 2015, RETIFICA o Edital publicado na página 114, da Seção 3, do Diário
Oficial da União, de 31 de maio de 2016, referente à convocação para Admissão de Candidatos, para corrigir o nome do candidato
classificado em 111º lugar, de Bruno Silva Vicente para Bruno Silva Valente, admitido aos quadros da Codesp em 6 de junho de 2016.

Santos, 04 de julho de 2016
JoséAlex Botêlho de Oliva
DIRETOR-PRESIDENTE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

(1o de abril de 2016)
Aoprimeirodiadomêsdeabrildoanodedoismiledezesseis,naunidadedaControladora,
Petróleo Brasileiro S.A., localizada na Avenida Henrique Valadares, 28, no Rio de
Janeiro – RJ, realizou-se a 158a Reunião do Conselho de Administração da LIQUIGÁS
DISTRIBUIDORAS.A., sobapresidênciadoSenhorAntonioRubensSilvaSilvinoecoma
participaçãodosConselheirosAntonioAugustoAlmeidaFaria,CarlosAlbertoGratti, Ivandro
Carrara, Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça e TomazAndres Barbosa. Iniciada a reunião
às nove horas passou-se ao exame do SEGUINTEASSUNTO: - ------- - DESTITUIÇÃO
E DESIGNAÇÃO DO PRESIDENTE DA LIQUIGÁS: O Conselho de Administração
analisou a proposta doPresidente do colegiado,AntonioRubensSilvaSilvino, e deliberou
pela aprovação das seguintes proposições: a) DESTITUIR, a partir de 01/04/2016, o
Diretor Presidente Interino da Liquigás, Ricardo Mendes de Paula. b) DESIGNAR para
o cargo de Diretor Presidente da Liquigás o Sr. Antonio Eduardo Monteiro de Castro,
brasileiro, casado, engenheiromecânico, residente e domiciliado naRuaEduardoGuinle,
20,Botafogo,RiodeJaneiro,RJ, titular dacédulade identidadeRGno46403713-IFP/RJe
doCPFno838.227.637-72,paracumprimentodomandato remanescenteaté22/07/2017.
Registrada na JUCESPsob o nº 181.120/16-1 em sessão de 28/04/2016, Flávia R. Britto
Gonçalves–SecretáriaGeral.

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ No 60.886.413/0001-47 – NIRE 35.300.035.402

EXTRATO DAATA 158a REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

Associação Brasileira dos Fabricantes de Paletes PBR - ABRAPAL - Edital de Convocação - Assem-
bleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 20/07/2016 às 14h, na sede da entidade, sita na rua Rua
Cel. Xavier de Toledo, nº 220 - 11º andar - São Paulo - SP, para discussão e deliberação dos temas: a) reforma
e reestruturação do Estatuto Social; b) possibilidade de ampliação do objeto de atuação da entidade; c)
alteração da denominação social; d) reestruturação interna; e) parcerias; f) outros assuntos. Não havendo
número legal em primeira convocação, será a segunda convocação realizada às 14h30, sendo aberta com a
presença de 1/3 dos representantes. São Paulo, 05 de julho de 2016. Marcelo Canozo - Presidente.
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