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DIÁRIO OFICIAL PARTE V - PUBLICAÇÕES A PEDIDO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  Rua Professor Heitor 
Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.. CEP 24.030-230. Tel.: (0xx21) 2717-4141 - PABX 
- Fax (0xx21) 2717-4348
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ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL   R$ 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS   R$ 199,00 (*)
ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)   R$ 199,00 (*)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)   R$ 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.
OBS.: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalismo 
público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contracheque.
A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas 
para vender assinaturas. Cópias de exemplares atrasados poderão ser adquiridas à 
rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.
cm/col   R$ 132,00
cm/col para Municipalidades   R$ 92,40

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por 
escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo  
sistema edof’s ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.
PARTE I - PODER EXECUTIVO: Os textos e reclamações sobre publicações de 
matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações 
dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara 
- Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 
Tels.: (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244.

PUBLICAÇÕES

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas

RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24
Edifício Garagem Menezes Cortes
Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e 
Fax: 2332-6549

NITERÓI - Av. Visconde do Rio Branco, 
360, 1º piso, loja 132, Shopping Bay 
Market - Centro, Niterói/RJ. 
Tels.: (0xx21) 2719-2689, 2719-2693  
e 2719-2705

Diretor Presidente

José Claudio Cardoso Ururahy
Diretor Administrativo

Nilton Nissin Rechtman
Diretor Financeiro

Jorge Narciso Peres

Diretor Industrial
Luiz Carlos Manso Alves

PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 95.619.003/0001-14

ERRATA: Nas demonstrações contábeis publicadas no dia 23/02/2017 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 171, 172 e 173 e no jornal Monitor Mercantil páginas 13, 14 e 15 onde se lê:

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)
Discriminação Capital social Aumento (redução) de capital em

aprovação
Reservas de lucros Lucros ou prejuízos acu-

mulados
Total

Saldos anteriores em 01 de janeiro de 2016 23.003.325 8.896.675 1.466.860 - 33.366.860
Redução de capital

Redução (Aumento em Espécie AGE, de 25/03/2015) - AGE
30/05/2016

- (857.835) - - (857.835)

Aumento de capital
Integralização em espécie - AGE, de 12/12/2016 - 955.899 - - 955.899

Resultado do exercício - - - 3.368.544 3.368.544
Proposta para distribuição do lucro

Reserva legal - - 168.427 (168.427) -
Dividendos - - - (800.029) (800.029)
Juros sobre capital próprio - - - (1.000.000) (1.000.000)
Outros (Dividendo Adicional Proposto) - - 480.018 (480.018) -
Outros (Reserva de retenção de lucros) - - 920.070 (920.070) -

Saldos finais em 31 de dezembro de 2016 23.003.325 8.994.739 3.035.375 - 35.033.439
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Leia-se:

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)
Discriminação Capital social Aumento (redução) de capital

em aprovação
Reservas de lucros Lucros ou prejuízos acumula-

dos
Total

Saldos anteriores em 01 de janeiro de 2016 23.003.325 8.896.675 1.466.860 - 33.366.860
Redução de capital

Redução (Aumento em Espécie AGE, de 25/03/2015) - AGE
30/05/2016

- (857.835) - - (857.835)

Portaria SUSEP/DIRAT nº 44, de 03/08/2016
Aumento de capital

Integralização em espécie - AGE, de 25/03/2015 3.925.167 (3.925.167) - - -
Integralização com reserva - AGE, de 25/03/2015 4.113.673 (4.113.673) - - -
Portaria SUSEP/DIRAT nº 44, de 03/08/2016

Aumento de capital
Integralização em espécie - AGE, de 12/12/2016 - 955.899 - - 955.899

Resultado do exercício - - - 3.368.544 3.368.544
Proposta para distribuição do lucro

Reserva legal - - 168.427 (168.427) -
Dividendos - - - (800.029) (800.029)
Juros sobre capital próprio - - - (1.000.000) (1.000.000)
Outros (Dividendo Adicional Proposto) - - 480.018 (480.018) -
Outros (Reserva de retenção de lucros) - - 920.070 (920.070) -

Saldos finais em 31 de dezembro de 2016 31.042.165 955.899 3.035.375 - 35.033.439
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Id: 2014884

Id: 2014947

SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ/MF nº 60.831.427/0001-63 NIRE 3330001523-0

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18
de Janeiro de 2017. Em 18.01.2017, às 10h, na sede da Companhia,
na R. Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, reuniu-se o Conselho de
Administração, com a presença da totalidade de seus membros, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Aprovar a destituição, a
partir desta data, do Sr. Manoel Roberto Gottsfritz Cardoso do car-
go de Diretor sem designação especial da Companhia. Discutida a
matéria, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos Conselheiros
presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, la-
vrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos as-
sinada. RJ, 18.01.2017. Ass: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente;
Carlos Infante Santos de Castro e Gabriel Portella Fagundes Filho,
Conselheiros; Fernanda Bezerra, advogada e secretária da reunião.
JUCERJA nº 3011320 em 22.02.2017. Secretário Geral: Bernardo F.
S. Berwanger. Id: 2014852

FOZ DE MACAÉ S.A.
CNPJ/MF no 17.002.138/0001-22

NIRE 33.3.0030481-9

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁ-
RIA: Dia, Hora e Local: Em 28/04/2014, às 15 hs., na sede da Cia.,
localizada na Av. Ruy Barbosa, nº 1.011, Cobertura, Apto. 601, Cen-
tro, na Cidade de Macaé-RJ, CEP 27910-362. Convocação: Dispen-
sada a publicação de Editais de Convocação, na forma do art. 124, §
4º, da Lei nº 6.404/76. Publicações: Relatório da Administração, Ba-
lanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2013, publicados nas páginas 163
e 164 do jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na edição
de 25/04/2014 e na página 08 do jornal O Debate Diário de Macaé na
edição de 24/04/2014. Presenças: Acionista representando a totalida-
de do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Pre-
sença de Acionistas e do Sr. Renato Amaury de Medeiros, represen-

tante da administração da Cia., tendo sido dispensada a presença do
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes,
em face da inexistência de quaisquer dúvidas em relação as Demons-
trações Financeiras. Mesa: Renato Amaury de Medeiros, Presidente; e
Rodolfo Duarte Bruscain, Secretário. Ordem do Dia: Dispensada a lei-
tura pela unanimidade dos acionistas presentes. Deliberações: Por
proposta do Presidente, os acionistas deliberaram, por unanimidade, a
lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos,
conforme faculta o Art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. I) Em Assem-
bleia Geral Ordinária: 1) aprovado o Relatório da Administração, Ba-
lanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2013, tendo sido apurado prejuízo
de R$ 363.952,69, o qual permanecerá na conta Prejuízos Acumula-
dos, remanescendo um saldo nesta conta no montante de R$
183.532,59; 2) tendo em vista o término do mandato dos Diretores
Renato Amaury de Medeiros e Fernando Fernandes Meias Bessa, os
acionistas aprovaram a reeleição dos seguintes membros para compor
a Diretoria da Cia., com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de
2016: (i) Diretor Presidente - Renato Amaury de Medeiros, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº
51981793-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.718.407-04, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, com endereço co-
mercial na Praia de Botafogo, nº 300, 8º andar, Botafogo, Cidade do
Rio de Janeiro-RJ, CEP 22250-040; e (ii) Diretor - Fernando Fernan-
des Meias Bessa, brasileiro, separado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 2229419-IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 370.760.517-53, residente e domiciliado na Cidade
do Rio de Janeiro-RJ, com endereço comercial na Av. Ruy Barbosa,
nº 1.011, Cobertura, apto. 601, Centro, na Cidade de Macaé-RJ, CEP
27.910-362. Os Diretores ora eleitos foram investidos em seus cargos
mediante a lavratura e assinatura dos termos de posse no Livro de
Atas de Reunião da Diretoria da Cia.. Atendendo ao disposto no art.
147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores ora eleitos declaram, sob as pe-
nas de lei, não estarem impedidos de exercerem a administração da
Cia., por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pe-
culato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro na-
cional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 3) aprovado
o montante global de R$ 1.250.000,00 como limite da remuneração
dos administradores da Cia. para o exercício social de 2014, em ob-
servância ao disposto no Art. 152 da Lei nº 6.404/76, ficando a in-
dividualização a cargo do Diretor Presidente. II) Em Assembleia Ge-
ral Extraordinária: 4) Aprovada a alteração da denominação social da
Cia. de Foz de Macaé S.A. para Odebrecht Ambiental - Macaé
S.A., de forma que o Art. 1º do Estatuto Social da Cia. passa a ter a
seguinte nova redação: “Art. 1º - A Odebrecht Ambiental - Macaé
S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, com prazo de du-
ração por tempo indeterminado, regida pelo disposto no presente Es-
tatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº
6.404, de 15/12/1976 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”)
(“Cia.”).”; e 5) Os Acionistas decidiram, por unanimidade, sem reser-
vas ou ressalvas, aprovar o Código de Conduta que reafirma os prin-
cípios e conceitos éticos adotados nas empresas da Organização
Odebrecht consolidados na Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO),
a qual é a referência ética e cultural comum a todos os Integrantes
da Odebrecht Ambiental e suas controladas. Quorum das Delibera-
ções: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem
reserva ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.
Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi ins-
talado no presente exercício. Encerramento: Após lida e aprovada
por unanimidade, a presente ata foi assinada por todos os presentes.
Macaé/RJ, 28/04/2014. Mesa: Renato Amaury de Medeiros, Presiden-
te; e Rodolfo Duarte Bruscain, Secretário. Acionista: Odebrecht Am-
biental S.A. Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada
no livro próprio. (ass.) Rodolfo Duarte Bruscain - Secretário. Junta Co-
mercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o deferimento em
18/05/2014 e o registro sob o nº 00002623889. Valéria G. M. Serra -
Secretária Geral. Id: 2014818
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