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Id: 2014410

FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

(em Liquidação extrajudicial)

CNPJ/MF 05.509.289/0001-92

NIRE: 33.3.0031536-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
AOS 05 DE JANEIRO DE 2017

I - DATA, HORA, LOCAL DE REALIZAÇÃO: Aos 05 dias do mês de
Janeiro do ano de 2017, às 09:00h, na sede social da Empresa, es-
tabelecida na Rua das Palmeiras nº. 72, Botafogo, Rio de Janeiro -
RJ, CEP: 22.270-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
05.509.289/0001-92, registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro
sob o NIRE 33.3.0031536-5.

II - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Compareceu o liquidante extra-
judicial nomeado pela SUSEP através da Portaria nº. 5.967, de 31 de
julho de 2014, possuindo poderes especiais para representar, nos
moldes do art. 99 do Decreto-Lei nº. 73/66.

III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Como Liquidante, o Sr. Luiz Henrique
Santos de Paula, brasileiro, divorciado, servidor público federal, por-
tador da carteira de identidade matrícula SIAPE nº. 1091537, inscrito
no CPF/MF sob o nº. 601.453.156-49, com endereço profissional na
Avenida Presidente Vargas, nº. 730, Centro, Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.071-900 e, como Secretário, o
Sr. Carlos Mauricio de Andrade Junior, brasileiro, casado, servidor
público federal, portador da carteira de identidade matrícula SIAPE nº.
1091552, inscrito no CPF/MF sob o nº. 005.621.857-55, com endereço
profissional na Avenida Presidente Vargas, nº. 730, Centro, Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.071-900.

IV - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA:

Alteração do endereço da sede da Sociedade.

V - SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Feita a leitura da ordem do dia pelo Secretário, após a discussão da
matéria a ela pertinente, decidiu o Liquidante Extrajudicial nomeado
pela portaria Susep nº. 5.967, de 31 de julho de 2014:

Primeiro: Alterar o endereço da sede da companhia para Rua do Ou-
vidor nº. 161, sala 1208, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, CEP: 20.040-031.

Segundo: Diante da re-ratificação acima, a redação do artigo 2º pas-
sa a vigorar da seguinte forma:

“Art. 2º. A Sociedade tem sede e foro na cidade do Rio de
Janeiro - RJ, na Rua do Ouvidor nº.161, sala 1208, Centro,
CEP: 20.040-031.

PARÁGRAFO ÚNICO: A critério da diretoria, a Sociedade
poderá abrir ou extinguir filiais, agências, sucursais e es-
critórios representativos, em qualquer parte do país, respei-
tadas as prescrições legais, destacando uma parcela do
capital social sempre que se fizer necessário.”

Nada mais havendo a ser considerado, declarou o Liquidante encer-
rada a Assembléia, da qual se lavrou a apresente Ata, que após lida
foi assinada pelos presentes.

Luiz Henrique Santos de Paula

(Liquidante)

Carlos Mauricio de Andrade Junior

(Secretário)
‘Id: 2014152

FEDERAL DE SEGUROS S.A.
(em Liquidação extrajudicial)
CNPJ/MF 33.928.219/0001-04

NIRE: 33.3.0003225-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

AOS 05 DE JANEIRO DE 2017

I - DATA, HORA, LOCAL DE REALIZAÇÃO: Aos 05 dias do mês de
Janeiro do ano de 2017, às 09:00h, na sede social da Empresa, es-
tabelecida na Rua das Palmeiras nº. 72, Botafogo, Rio de Janeiro -
RJ, CEP: 22.270-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
33.928.219/0001-04, registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro
sob o NIRE 33.3.0003225-8.
II - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Compareceu o liquidante extra-
judicial nomeado pela SUSEP através da Portaria nº. 5.967, de 31 de

julho de 2014, possuindo poderes especiais para representar, nos
moldes do art. 99 do Decreto-Lei nº. 73/66.
III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Como Liquidante, o Sr. Luiz Henrique
Santos de Paula, brasileiro, divorciado, servidor público federal, por-
tador da carteira de identidade matrícula SIAPE nº. 1091537, inscrito
no CPF/MF sob o nº. 601.453.156-49, com endereço profissional na
Avenida Presidente Vargas, nº. 730, Centro, Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.071-900 e, como Secretário, o
Sr. Carlos Mauricio de Andrade Junior, brasileiro, casado, servidor
público federal, portador da carteira de identidade matrícula SIAPE nº.
1091552, inscrito no CPF/MF sob o nº. 005.621.857-55, com endereço
profissional na Avenida Presidente Vargas, nº. 730, Centro, Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.071-900.
IV - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA:
Alteração do endereço da sede da Sociedade.
V - SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Feita a leitura da ordem do dia pelo Secretário, após a discussão da
matéria a ela pertinente, decidiu o Liquidante Extrajudicial nomeado
pela portaria Susep nº. 5.967, de 31 de julho de 2014:
Primeiro: Alterar o endereço da sede da companhia para Rua do Ou-
vidor nº. 161, salas 1208 a 1210 -Centro, Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.040-031.
Segundo: Diante da re-ratificação acima, a redação do artigo 2º do
Estatuto Social passa a vigorar da seguinte forma:

“Art. 2º. A Sociedade tem sede e foro na Cidade do Rio de
Janeiro - RJ, na Rua do Ouvidor nº. 161, salas 1208 a
1210, Centro, CEP: 20.040-031.
PARÁGRAFO ÚNICO: A critério da diretoria, a Sociedade
poderá abrir ou extinguir filiais, agências, sucursais e es-
critórios representativos, em qualquer parte do país, respei-
tadas as prescrições legais, destacando uma parcela do
capital social sempre que se fizer necessário.”

Nada mais havendo a ser considerado, declarou o Liquidante encer-
rada a Assembléia, da qual se lavrou a apresente Ata, que após lida
foi assinada pelos presentes.

Luiz Henrique Santos de Paula
(Liquidante)

Carlos Mauricio de Andrade Junior
(Secretário) Id: 2014162

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas

CLUBE DOS QUINHENTOS
CNPJ Nº 29.399.953/000156

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocado todos os sócios proprietários do
Clube dos Quinhentos, nos termos do art.16, do Estatuto, para reu-
nirem-se em Assembléia Geral Ordinária, em sua sede social, no dia
16/03/2017, com início em primeira convocação às 18:30 horas, com
metade mais um ou em segunda e última convocação às 19:30 horas,
com qualquer números de sócios proprietários quites e presentes, pa-
ra tratar do seguinte assunto: 1º) - ELEIÇÃO DO CONSELHO DELI-
BERATIVO para o biênio 2017/2019; 2º) Assuntos Gerais. E, para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi mandado pu-
blicar o presente Edital. Duque de Caxias, 12/02/2017 - (a) CESAR
ROBERTO BEZERRA - Presidente do Conselho Deliberativo.

Id: 2013811

VALEPAR S.A.
CNPJ Nº 01.772.413/0001-57

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação. Ficam
convidados os Senhores Acionistas da Valepar S.A. (“Valepar”) a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 06
de março de 2017, às 10h, na Avenida das Américas nº 700, bloco 8,
loja 318, nesta Cidade, a fim de deliberarem sobre a eleição de mem-
bro titular do Conselho de Administração da Valepar para preenchi-
mento de cargo vago. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2017. Dan
Conrado - Presidente do Conselho de Administração.

Id: 2014210

MOVIC INVESTMENT COMPANY S.A.
NIRE: 33.3.0029958-1

CNPJ/MF: 14.287.378/0001-22
CAPITAL FECHADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas da Compa-
nhia convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se no dia 10.03.2017, às 08:30 horas, na se-
de social da Companhia, localizada na cidade e estado do Rio de Ja-
neiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), para de-
liberar sobre as matérias abaixo identificadas: Assembleia Geral Or-
dinária: (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e
votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2016; (ii)

Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação dos
resultados auferidos nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro
de 2015 e de 2016; (iii) Eleição dos membros do Conselho de Ad-
ministração da Companhia. Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixa-
ção do montante global da remuneração dos administradores da Com-
panhia para o exercício de 2017 e (ii) Alteração de veículo de pu-
blicação de matéria legal da Companhia. Instruções Gerais: a) Encon-
tram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os do-
cumentos a que se refere o artigo 133 da lei nº 6.404/76, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, bem como os de-
mais itens constantes da ordem do dia da Assembleia; b) Os acio-
nistas que desejarem ser representados por procurador deverão de-
positar os respectivos instrumentos de mandato na sede social Com-
panhia com até 48 hs. de antecedência da realização da Assembleia,
sendo que o acionista residente e domiciliado no exterior que for re-
presentado por mandatário deverá comprovar a observância do dis-
posto no artigo 119 da Lei 6.404/76 e demais disposições legais apli-
cáveis.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2017. A Diretoria.

Id: 2012760

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA MARINHA MERCANTE
CNPJ: 34.056.648/0001-00

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Conforme preceitua o art. 18, alínea I, letra A, do Estatuto desta en-
tidade, ficam convocados os associados quites e com seus direitos
sociais assegurados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a
realizar-se no plenário da sede situado à Rua Primeiro de Março, 39,
4º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, no dia 14 de março de 2017 às
10 horas em primeira convocação e às 11 horas em segunda e úl-
tima, com qualquer número de sócios presentes, a fim de apreciar a
seguinte ordem do dia: a)leitura, discussão e votação da ata da As-
sembléia anterior; b)discutir e aprovar o Relatório das Contas da Di-
retoria com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal referente ao
exercício de 2016. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017. Bianca
Cristina Lima Ribeiro da Silva - Presidente.

Id: 2014183

Companhia Aberta
CNPJ/MF no 33.000.167/0001-01

NIRE no 33300032061

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária, no dia 27 de março de 2017, às 15 ho-
ras, no auditório do Edifício-Sede, na Avenida República do Chile 65,
1º andar, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a fim de deliberar sobre
as seguintes matérias:

I. Eleição de membro titular do Conselho Fiscal indicado pelo acio-
nista controlador, e;

II. Proposta de aprovação da alienação de 100% (cem por cento) das
ações detidas pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS na Petro-
químicaSuape e na CITEPE, para o GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE
C.V. (“GRUPO PETROTEMEX”) e a DAK AMERICAS EXTERIOR, S.L
(“DAK”), subsidiárias da Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”), pelo valor, em
reais, equivalente a US$ 385,000,000.00 (trezentos e oitenta e cinco
milhões de dólares).

A pessoa presente à Assembleia deverá provar a sua qualidade de
acionista, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404, de 15/12/1976. De-
sejando ser representado, o acionista deverá atender aos preceitos do
parágrafo 1º do artigo 126 da referida Lei e do artigo 13 do Estatuto
Social da Petrobras, exibindo os seguintes documentos: i) Documento
de identidade do representante; ii) Procuração com poderes especiais
do representado com firma reconhecida em cartório (original ou cópia
autenticada); iii) Cópia do contrato/estatuto social do representado ou
do regulamento do fundo, se aplicável; iv) Cópia do termo de posse
ou de documento equivalente que comprove os poderes do outorgante
da procuração, se aplicável.

Solicita-se que os acionistas representados por procuradores deposi-
tem, com antecedência mínima de três dias úteis, os documentos aci-
ma elencados na sala 1002 (Atendimento ao Acionista) do Edifício-
Sede. Para aqueles que apresentarão a documentação no dia da As-
sembleia, a Companhia informa que estará apta a recebê-la a partir
das 11 horas, no local onde a reunião será realizada. O exercício do
direito de voto no caso do empréstimo de ações ficará a cargo do
tomador do empréstimo, exceto se o contrato firmado entre as partes
dispuser de forma diversa. Além disso, os acionistas podem ainda op-
tar por votar as matérias constantes deste Edital mediante a utilização
do pedido público de procuração, conforme a Instrução CVM nº 481,
de 17/12/2009. O recebimento de procurações eletrônicas estará dis-
ponível, no endereço eletrônico da Companhia (http://www.petro-
bras.com.br/ri) a partir do início de março de 2017. A Companhia in-
forma que as instruções para o voto a distância de que trata a Ins-
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