
- Sessão de Cinema Acessível –
Se eu fosse você

-Hoje,às 19h
-Instituto de Cardiologia – Anfitea-
tro do Centro Cultural RubemRo-
drigues (Avenida Princesa Isabel,
370,Azenha)

-Para participar é só comparecer
nohorário e local indicados.

AGENDE-SE

ZERO HORA
SEXTA-FEIRA,

9 DE DEZEMBRO DE 2016
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O Instituto de Cardiologia,
em Porto Alegre, terá
hoje à noite uma ses-
são de cinema acessível.

O filme escolhido para exibição é
o brasileiro Se eu fosse você, que
receberá audiodescrição, legendas
e janela de Libras de forma simul-
tânea, sem interferir no formato
do filme e proporcionando maior
entendimento às pessoas com de-
ficiências visuais e auditivas.
A iniciativa faz parte do Fes-

tival de Cinema Acessível 2016,
promovido pela empresa Som da
Luz, com parceria do Banrisul e
do Governo do Estado. As sessões
já ocorreram em nove cidades
gaúchas. O objetivo é incentivar
que pessoas cegas, com baixa vi-
são, deficiência auditiva, surdas e
até sem nenhuma deficiência as-
sistam às obras na mesma sessão
de cinema – o que permite a troca
de experiências.
Para que a experiência seja ain-

da mais imersiva, os participantes
sem deficiências que quiserem
assistir ao filme serão vendados.
Assim, poderão sentir como fun-
cionam as tecnologias. A sessão é
gratuita, e os lugares são limitados.

PORTOALEGRE

Cardiologia
terá sessão
de cinema
acessível hoje

Nº 792/2016. Assunto: Intimação aos Devedores Fiduciantes. Srs. MILTON ALFREDO GONÇALVES
SCHARDOSIMEVIVIANEPINTODEAVILA. Endereço para Intimação: 1) Avenida Otto Niemeyer, nº 1.702,Apto
nº 101, Torre E – Ipanema, Edifício Residencial “Viver Zona Sul”, Bairro Camaquã, CEP 91.910-001, Porto Alegre/RS.
Senhores Fiduciantes: 1. Na qualidade de Titular do Serviço de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de Porto
Alegre/RS, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como pela instituição credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 093.043270.38, garantido por Contrato Particular deCompra eVenda, Financiamento comGarantia
deAlienação Fiduciária, datado de 25/06/2012, registrado sob o númeroR.10 dasmatrículas nºs 137.207 e 137.427, do Livro 2-
Registro Geral, desta Serventia, referente aoApartamento nº 101, Torre E – Ipanema, e ao Estacionamento Descoberto nº
90, do Edifício Residencial “Viver Zona Sul”, Bairro Camaquã, PortoAlegre/RS – com saldo devedor de responsabilidade
de V.Sa., venho intimar-lhe(s) para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) débito(s) inadimplido(s) da(s)
parcela(s) de nº(s) 49, 50 e 51 que se encontra(m) vencida(s) desde 25/07/2016, 25/08/2016 e 25/09/2016, respectivamente, e
não pagos. 2. Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s), posicionado em 10/10/2016, corresponde a R$ 4.429,41 (Quatro
mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e umcentavos), sujeito a atualizaçãomonetária, a juros demora até a data
do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta
intimação. 3. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa., para que se dirija(m) a este Cartório de Registro de Imóveis, à Rua Cel.
Genuíno n° 421, sala 502, Centro, para efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias, contados a partir desta data. 4. Na oportunidade, fica(m) V.Sa., cientificada(s) de que o descumprimento da referida
obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição credora
fiduciária –BANCODOESTADODORIOGRANDEDOSULS/A, nos termos doArt. 26, § 7º, da Lei 9.514/97. 5. Caso V.Sa., já
tenha(m) efetuado o pagamento do débito antes do recebimento da presente notificação, gentileza desconsiderá-la, para todos
os fins de direito. Atenciosamente, PortoAlegreRS, 26 deOutubro de 2016.MoysésMarcelo deSillos -Registrador.

P. ALEGRE - REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª ZONA

Câmara Municipal de Vereadores
Centro Democrático Adelmo Simas Genro - Santa Maria - RS

AVISO DE LICITAÇÃO: A Câmara de Vereadores de Santa Maria, RS, por meio de Seu
Presidente, faz saber que está aberto o seguinte processo licitatório:
- , do tipo Menor preço, por item, para a aquisiçãoProcesso nº 95, Tomada de Preços 03/2016
de equipamentos e materiais para geração de sinal de TV digital. Este processo de licitação
prevê a participação exclusiva em alguns itens de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte e outras que enquadrarem-se nos mesmos benefícios legais, conforme legislação
vigente. 26/12/2016, às 9 horas, no Plenarinho;ABERTURA:
Os Editais completos podem ser encontrados no endereço acima - com a Comissão de
Licitações, ou na página , menu Licitações. Informações pelo fonewww.camara-sm.rs.gov.br
(55) 3220-7212.

Santa Maria, 09 de dezembro de 2016.
LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA - Presidente CMVSM

NEUSAMARIACASSOL, oficial do Registros de Imóveis da Cidade e Comarca de Nova Prata - RS, pelo presente intimaMARCOS
FERRONATTO, residente e domiciliado na Linha Garibaldi, neste Município, casado comAlineAlice Possa Zaballa Ferronatto e
por ela declarado «viajante e sem previsão de data de retorno ao seu domicílio», a pagar, no prazo de quinze (15) dias a contar da
publicação deste, o valor total correspondente às prestações vencidas a partir de 15/07/2016, emmoeda corrente, neste Serviço
Registral, localizado naAvenida LuizMarafon 228, emNovaPrata-RS, o valor total que em14/11/2016 correspondia aR$11.040,92
(onze mil e quarenta reais e noventa e dois centavos) - bem como as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos
demais encargos, além das despesas de cobrança e de intimação -, sob pena de haver a perda da propriedade da totalidade do
imóvel objeto da matrícula 5.991, que na falta de pagamento se consolidará na pessoa BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DOSUL, credor fiduciário da alienação constituída na Cédula de Crédito Bancário emitida em 24/10/2014 e objeto do R.10/5.991 do
Livro 02 destaServentia, nos termos do pedido aqui protocolado sob número 99.179, em21/10/2016. NovaPrata, 30 de novembro de
2016.NeusaMariaCassol -Oficial.

CIDADE E COMARCA DE NOVA PRATA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
SERVIÇO DE REGISTROS DE IMÓVEIS

PREFEITURA DE IBIRUBÁ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008-2016

A PREFEITURA DE IBIRUBÁ torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que às
09h00m horas do dia 27 de dezembro de 2016, na Rua Tiradentes, 700 - Centro - Ibirubá - RS, a
Comissão Permanente de Licitações estará reunida para recebimento das propostas relativas à
Tomada de Preços 008-2016, tipo menor preço global por lote, empreitada global (material e mão
de obra), para a Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de
7.800,00 m² de pavimentação com pedra basalto irregular, tipo poliédrica, a ser realizada na
estrada municipal da localidade denominada Linha 2, numa extensão de 1.300,00 metros
lineares x 6,00 metros de largura, no Município de Ibirubá/RS, conforme Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital. O cadastramento dos
interessados deverá ser realizado até o dia 23 de dezembro de 2016. Os interessados podem
obter o edital e seus anexos no site: .www.ibiruba.rs.gov.br

Ibirubá - RS, 09 de dezembro de 2016.
VANIA TERESINHA RODRIGUES LÖSER

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

I. REALIZAÇÃO, PRESENÇA E MESA:

II. PUBLICAÇÕES:

III. ORDEM DO DIA:

IV. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

V.
ENCERRAMENTO:

Dia 29 de abril de 2016, às 10 horas, na sede social da
Rádio Gaúcha S.A. (a "Companhia"), localizada na Avenida Ipiranga, n.º 1075, bairro Azenha,
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.160-093, estando presentes
os acionistas representando 99,94% do capital social, sendo escolhidos para Presidente e
Secretário da Assembleia, respectivamente, o Sr. Nelson Pacheco Sirotsky e o Sr. Cláudio
Toigo Filho. Avisos: Dispensados os avisos, nos termos do § 5º, do Artigo
133, da Lei 6.404/76. Convocações: Publicadas nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2016, no
jornal Zero Hora, p. 31, 31 e 39, respectivamente; e dias 20, 22 e 25 de abril de 2016, no
Diário Oficial do Estado, p. 1, 36 e 14, respectivamente. Demonstrações Financeiras:
Publicadas no dia 25 de março de 2016, no Jornal Zero Hora, p. 24; e, no dia 29 de março de
2016, no Diário Oficial do Estado, p. 59. (i) Em Assembleia Geral
Ordinária: 1) Exame e discussão das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2015; 2) Destinação do resultado do exercício; 3) Fixação dos
honorários dos administradores; (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aumento de
Capital Social da Companhia; 2) Modificação do Artigo 4º, caput, do Estatuto Social da
Companhia. Inicialmente,
os acionistas aprovaram a lavratura desta Ata em forma de sumário, conforme faculta o Artigo
130, Parágrafo 1°, da Lei 6.404/76, e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
reservas ou restrições: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Demonstrações Financeiras:
Tomar conhecimento e aprovar, sem qualquer emenda ou ressalva, as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício
social findo em 31 de Dezembro de 2015. 2) Destinação do resultado do exercício: Do lucro
líquido do exercício, no valor de R$ 13.338.426,00 (treze milhões, trezentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e vinte e seis reais), foi destinada a quantia de R$ 12.600.000,00 (doze milhões
e seiscentos mil reais) à distribuição de dividendos e o montante de R$ 738.426,00
(setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais) à reserva para retenção de
lucros. 3) Fixação dos honorários dos Administradores: A seguir, os acionistas presentes
deliberaram acerca dos honorários dos administradores, mantendo-os em até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) mensais globais. (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aumento de
capital social: Em seguida, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar o
aumento de capital social da Companhia em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
passando dos atuais R$ 4.492.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil
reais), para R$ 6.492.000,00 (seis milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais),
mediante a capitalização dos valores de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), oriundos
da reserva de retenção de lucros. Em virtude do aumento de capital social, acima referido, são
emitidas, nesta data, 2.000.000 (duas milhões) de novas ações ordinárias nominativas, com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, as quais são distribuídas entre os acionistas na
proporção das respectivas participações detidas no capital social da Companhia, nos termos
do artigo 169 da Lei 6.404/76. 2) Modificação do Estatuto Social: Em decorrência do aumento
de capital social, o Artigo 4º, caput, do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com o
seguinte teor: "Art. 4º - O capital social é de R$ 6.492.000,00 (seis milhões, quatrocentos e
noventa e dois mil reais), dividido em 6.492.000 (seis milhões, quatrocentos e noventa e duas
mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.".

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada, da qual lavrei a
presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi transcrita no livro de Atas das Assembleias
Gerais e assinada pelos acionistas presentes. Acionistas presentes: RBS Rádios -
Participações S.A., representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Eduardo Sirotsky Melzer.
Autenticação: Declaro ser a presente cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, RS,
29 de abril de 2016. Claudio Toigo Filho. Secretário da Assembleia. Visto: Fernando Porfírio
Bitello Teixeira - OAB/RS – 79.078. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL –
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2016 SOB Nº 4289308. PROTOCOLO: 16/158912-0 –
CLEVERTON SIGNOR – SECRETÁRIO GERAL.

RÁDIO GAÚCHA S.A.
CNPJ 90.721.994/0001-28

NIRE 43300027112
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

II. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E MESA:

III. ORDEM DO DIA:

IV. DELIBERAÇÕES:

V. ENCERRAMENTO:

Dia 28 de abril de 2016, às 11 horas, na sede da RBS Mídia,
Digital e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Porto Alegre, no Estado do
Rio Grande do Sul, à Avenida Érico Veríssimo, nº 400, 6º andar, bairro Menino Deus, CEP
90.160-180. Convocações dispensadas, em razão da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto
Social da Companhia. Foram escolhidos, por unanimidade dos presentes, para Presidente e
Secretário da Reunião, respectivamente, o Sr. Eduardo Sirotsky Melzer e o Sr. Cláudio Toigo
Filho. Deliberar sobre (i) a eleição do Presidente do Conselho de
Administração; (ii) a renúncia do Presidente Executivo e do Vice-Presidente de Internet e
Mobile; e, (iii) a eleição do quadro diretivo da Companhia. Em
cumprimento ao § 1º do Artigo 16 e alínea "c", do Artigo 19, do Estatuto Social da Companhia,
os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou
restrições: (i) Aprovar a eleição do Conselheiro, a seguir qualificado, para a Presidência do
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral da
Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de
2016: Sr. Eduardo Sirotsky Melzer, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no
CPF/MF sob o nº 643.090.450-49, portador da carteira de identidade nº 1025182393,
expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, à Avenida Érico
Veríssimo, nº 400, bairro Menino Deus, CEP 90.160-180. (ii) Receber e conhecer o pedido de
renúncia do Presidente Executivo, Sr. Eduardo Sirotsky Melzer, e do Vice-Presidente de Internet
e Mobile, Sr. Fabio Bruggioni, com eficácia a partir da presente data, prestando-lhes votos de
elevada estima e louvor pelos inestimáveis serviços prestados à Companhia. (iii) Aprovar a
eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, a seguir qualificados, com prazo de
mandato até a Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2016, permitida a reeleição: Presidente Executivo: Cláudio
Toigo Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº.
628.453.900-25, portador da carteira de identidade nº 1020340004, expedida pela SSP/RS,
residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, à Avenida Érico Veríssimo, nº 400, Bairro
Menino Deus, CEP 90.160-180; Vice-Presidente de Jornalismo: Marcelo Antônio Rech,
brasileiro, casado, jornalista, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.647.239-49, portador da
carteira de identidade nº. 8025646502, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado em
Porto Alegre/RS, com endereço à Avenida Érico Veríssimo, nº 400, bairro Menino Deus, CEP
90.160-180; Vice-Presidente de Jornais: Andiara Pedroso Petterle, brasileira, casada,
publicitária, inscrita no CPF sob o n.º 846.938.941-68, portadora da cédula de identidade n.º
213482557, expedida pela DICRJ, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre/RS, à
Rua Silva Jardim, n.º 1077/601, bairro Bela Vista, CEP 90450-071; Diretora Executiva de
Estratégia e Desenvolvimento de Negócios: Luciana Antonini Ribeiro, brasileira, casada,
advogada, inscrita no CPF/MF sob o n.º 924.064.320-68, portadora da carteira de identidade
n.º 5067876986, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada na cidade de São Paulo/SP,
à Avenida República do Líbano, nº 1.214, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04502-001; e,
Diretor Executivo de Finanças e Controladoria: Ibanor Polesso, brasileiro, casado, contador,
portador da carteira de identidade nº 1003416557, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF
sob o nº 221.648.630-20, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, à Avenida
Érico Veríssimo, nº 400, Bairro Menino Deus, CEP 90.160-180. Os membros da diretoria, ora
eleitos, tomam posse nessa data com prazo de mandato até a Assembleia Geral da
Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de
2015. Declaram, ainda, que não estão incursos em nenhum crime previsto em Lei que os
impeça de exercer as atividades empresariais. Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais lavrei a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, foi transcrita no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, assinada
pelos Conselheiros presentes, a seguir referidos. Conselheiros Presentes: Eduardo Sirotsky
Melzer, Nelson Pacheco Sirotsky; Jayme Sirotsky; José Pedro Pacheco Sirotsky; Carlos Eduardo
Schneider Melzer; e, Cláudio Thomaz Lobo Sonder. Autenticação: Declaro que a presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, RS, 28 de abril de 2016. Claudio Toigo
Filho. Secretário da Assembléia. Visto: Fernando Porfírio Bitello Teixeira - OAB/RS – 79.078.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CERTIFICO O REGISTRO EM
07/07/2016 SOB Nº 4302391. PROTOCOLO: 16/159777-7 – CLEVERTON SIGNOR –
SECRETÁRIO GERAL.

RBS MÍDIA, DIGITAL E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 15.431.094/0001-20

NIRE 43300054306
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2016

Consoante o disposto nos arts. 29, XXII, 31, VIII e 32, I, do Estatuto Social do Clube,

combinados com o constante nos arts. 2º VI e 3º, I, do Regimento Interno do Conselho

Deliberativo do Sport Club Internacional, ficam os (as) senhores (as) Conselheiros (as)

convocados (as) para a Reunião em Sessões Ordinária e Extraordinária, a realizar-se,

dia 19 de dezembro de 2016, segunda-feira, às 19 horas, em primeira convocação, no

Salão de Atos do Conselho Deliberativo, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

I – Discussão e deliberação sobre os termos da proposta orçamentária para o

exercício social de 2017, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;

II – Discussão e deliberação sobre o projeto de Código de Ética do Clube;

III – Discussão e deliberação sobre alterações do Regimento Interno do

Conselho Deliberativo; e,

IV – Discussão e deliberação sobre o projeto de Regulamento Geral do Clube.

Na falta de número legal na hora aprazada, as sessões instalar-se-ão uma hora

depois, com qualquer número, em segunda convocação.

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2016.

Mário Sérgio Martins da Silva
Presidente

Paulo Rogério Silva dos Santos
2º Secretário

SPORT CLUB INTERNACIONAL
CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Ensino | Nova reitoria
da PUCRS toma posse

Após 12 anos à frente da
PUCRS, o reitor Joaquim
Clotet transmite o cargo hoje,
às 10h30min. Auniversidade
destacou “omovimento
ascensional empesquisa,
inovação, empreendedorismo
e internacionalização” durante
sua gestão. Onovo reitor será o
atual vice, EvilázioTeixeira, e o
novo vice será JadersondaCosta,
diretor do Instituto doCérebro
doRioGrande do Sul (Inscer/RS).
Ambos foramnomeados pelo

arcebispometropolitano dePorto
Alegre, domJaimeSpengler, que é
chanceler daPUCRS.A cerimônia
será noprédio 41, onde também
serão empossados os demais
membros da administração.


