
16 | SEGUNDA-FEIRA,15 de agosto de 2016 CORREIO DO POVO

CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A.
CNPJ: 13.072.557/0001-80 - NIRE: 433.000.525-24

2ª CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os acionistas da Cia, em 2ª convocação por falta de quórum para
a realização da AGE de 12.08.16, para comparecerem à AGE que será realizada em 22/08/16, às 14h, na
sede da Cia, localizada na Av. Mauá, 1050, 1º andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90010-110, a fim de
deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Cia no valor de R$143.500.000,00 mediante a
emissão de novas ações ordinárias, com valor nominal, ao preço emissão de R$1,00 por ação, conforme
proposta da Administração que se encontra à disposição dos acionistas na sede da Cia. O preço de
emissão por ação foi fixado com base no valor nominal da ação, conforme consta do Estatuto Social. Porto
Alegre, 03/08/16. Paulo José de Lima - Presidente do Conselho de Administração.

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n. 77.779, de 14 de dezembro de 2015, torna público, para conhecimento dos
interessados, que:

1. Realizará as seguintes Licitações:
Pregão Eletrônico 214/2016 do Tipo Menor Preço Unitário, para REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADOS
AOS DIVERSOS SETORES DA UFSM. Entrega das propostas a partir do dia
15.08.2016 as 8 horas, no site www.comprasnet.gov.br. Abertura da proposta
25.08.2016 as 9 horas no site www.comprasnet.gov.br.

2. Os editais completos poderão ser retirados nos sites www.comprasnet.gov.br
e www.ufsm.br, ou no endereço: Prédio da Administração Central, sala 657, 6o andar,
Cidade Universitária, Santa Maria, RS, fone (55)3220 8189, no horário de expediente
externo da Universidade.

Santa Maria, 15 de agosto de 2016
Jayme Worst

Coordenador de Licitações

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA MARIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 08/2016
O IFSUL CAMPUS BAGÉ, torna público que às 09h do dia 25/08/2016, realizará
o Pregão Eletrônico n.º 08/2016, no site www.comprasgovernamentais.gov.br,
para compra de material esportivo. O Edital está disponível no referido site. Mais
informações através do telefone (53) 3247-3237.

Giulia D’Ávila Vieira
Diretora-geral

Instituto Federal Sul-rio-grandense Campus Bagé
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D
iversas escolas come-
moraram o Dia dos
Pais na véspera, em
Porto Alegre. Na ma-

nhã de sábado, foram várias as
homenagens dos alunos para
seus pais. Na Escola Cristã Re-
verendo Olavo Nunes, na rua 25
de Julho, no bairro Santa Maria
Goretti, por exemplo, as ativida-
des ocorreram das 10h às 12h
de sábado. Houve as Olimpíadas
do Papai, com atividades como
pebolim, basquete inflável, air
game, futebol de botão, xadrez,
damas e corrida, entre outras.

Presidente do estabelecimen-
to, Olavo Nunes Neto disse que
a proposta foi possibilitar um

dia de interação entre pais e fi-
lhos. “Pedimos que os pais vies-
sem com as camisetas de seus ti-
mes. Foram realizadas partidas
de futebol dos filhos e também
entre os pais, com cada um tor-
cendo pelo outro”, observou. Os
professores colaboraram no
evento, auxiliando nas ativida-

des. Com cinco anos de existên-
cia, a escola começou com edu-
cação infantil e incluiu há dois
anos o ensino fundamental. Hoje
possui 97 alunos nos turnos da
manhã e da tarde. Psicopedago-
ga e diretora da escola, Raquel
Liane recordou que “o pai é o
herói e o exemplo das crianças”.

Siga as
instruções da
capa e confi-
ra as dinâmi-
cas realiza-
das no fim
de semana

MAURO SCHAEFER

SAMUEL MACIEL

ESPECIAL

Escolas promovem
ações do Dia dos Pais
Brincadeiras, futebol e
os tradicionais lanches
marcaramas
comemoraçõesem
instituiçõesde ensino

A exposição chamada ‘antigo-
mobilismo’, para fãs de carros
antigos, chamou atenção dos

pais neste domingo. Dezenas de
carros que marcaram época fo-
ram expostos no Boulevard As-

sis Brasil, na Capital, desde o sá-
bado, das 10h às 20h. No local,
havia modelos como o Corvette
Stingray 1975, o Dodge Kin-
gsway 1953 e o caminhão Che-
vrolet de 1927. Foram apresenta-
dos 20 veículos do Veteran Car
Clube do Brasil no RS, entidade
que busca a preservação do pa-
trimônio automobilístico.

O comerciante Mauro Cresta-
ni, 49 anos, expôs um Miura
Top Sport 1990, fabricado na ca-
pital gaúcha. “Faz seis anos que
tenho o carro. Comprei para
meu uso, mas agora deixei só
para exposições. A ideia é que o
público possa ver os carros de
perto e conhecer sua história”.

SAMUEL MACIEL

PARQUE MOINHOS DE VENTO

Mostraquerpreservar a história
CARROS ANTIGOS

GERAL

Houve verificação de pressão e orientação sobre nutrição

Diversãoedicasdesaúdenapraça

Professores auxiliaram na interação entre pais e filhos

Evento ocorreu no Boulevard Assis Brasil, na Capital

Para celebrar o Dia dos Pais,
o Hospital Moinhos de Vento e
a Cia. Zaffari promoveram on-
tem uma ação voltada aos cui-
dados com a saúde. A atividade
foi no Parque Moinhos de Vento
e contou com diversos brinque-
dos para os pais aproveitarem
o dia com os filhos. Profissio-
nais da saúde ofereceram ava-
liação, verificação de pressão
arterial e dicas de nutrição aos
frequentadores do espaço. “Nos-
sa ideia é fazer esse dia agradá-
vel para pais e filhos. É impor-
tante manter cuidados com a
saúde, por isso, trouxemos os
profissionais para prestar o ser-
viço”, disse a coordenadora da
atividade, Regina Bof.


