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Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 004/2017-ASL-1.1

Objeto: “SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 
1º E 2º TRAMO E DAS CAIXAS DE CHEGADA E CONFLUÊNCIA DO 
EMISSÁRIO SUBMARINO DE IPANEMA”.

Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação em 
epígrafe que seria realizada em 18/09/2017 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

Pregão Eletrônico nº 03/2017 – SRP 
Objeto: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços para 
eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, conforme especificações 
constantes do edital. Íntegra do edital, a partir de 15/09/2017, no endereço: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 27/09/2017 às 
09:00 h, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo email: 
salcpmrj@yahoo.com.br. 

SEBASTIÃO MAURO VENTURI DE PINA - CEL 
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

POLICLÍNICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º OFÍCIO DE RE-
GISTRO DE IMÓVEIS, desta Comarca da Capital, em obediência ao disposto nos 
artigos 261 a 264 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6015/73) torna público, para 
ciência de eventuais interessados, que, pela escritura lavrada em 23/06/17 do 29º 
Ofício, livro 013, fl. 112, prenotada em 17/07/17 com o nº 1756405 à fl. 299 do livro 
1-JF, aditada por outra de 04/09/17 do 29º Ofício, livro 016, fl. 028, prenotada em 
05/09/17 com o nº 1764666 à fl. 296v do livro 1-JG, ISIDORO ZEITUNE, médico, 
identidade CRM/RJ 5212757-4, CPF 027.904.167-53, e sua mulher GUAIRA DU-
QUE ESTRADA MEIER ZEITUNE, aposentada, identidade SSP/RJ 02.180.330-9, 
CPF 627.437.677-15, casados pelo regime da comunhão de bens anterior a vigên-
cia da lei 6515/77, brasileiros, residentes nesta cidade, à Avenida Sernambetiba nº 
3.300, apartamento 902, bloco 2, na freguesia de Jacarepaguá, instituíram como 
BEM DE FAMÍLIA, dito imóvel, no qual residem e está registrado em nome dos 
mesmos, com o nº 31 na matrícula 61179, deste Serviço Registral, motivo porque é 
publicado este aviso a fim de que, se alguém se julgar prejudicado, apresente-me, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste edital, reclamação 
escrita contra a instituição do citado bem de família. Dado e passado nesta cidade 
do Rio de Janeiro, aos 13 dias do mês de setembro de 2017. GUSTAVO ROMEIRO 
MENDES. OFICIAL SUBSTITUTO. Avenida Nilo Peçanha nº 12 – 6º andar. 

LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75

NIRE Nº 33.300.263.16-1 - Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A Light S.A. (“Light”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 
358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, empresa 
que faz parte do bloco de controle da Light, divulgou hoje, 12 de setembro 
de 2017, o seguinte Fato Relevante: “A COMPANHIA ENERGÉTICA DE 
MINAS GERAIS - CEMIG (“CEMIG” ou “Companhia”), companhia aberta, 
com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque 
e Madri, vem a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 
03/01/2002, conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à 
Brasil, Bolsa, Balcão – B3 e ao mercado em geral, dando continuidade ao 
fato relevante divulgado em 28/08/2017, os critérios para acesso à Sala de 
Informações (Data Room) com informações e dados sobre o Grupo Light, 
visando subsidiar os potenciais investidores na preparação de propostas 
não-vinculantes. Critérios para seleção de investidores estratégicos: 
 Comprovação de capacidade financeira;  Potencial investidor deve 

ter capacidade financeira para realizar um investimento com valor de, 
no mínimo, US$700 milhões em uma única transação;  Investidores de 
capital aberto: No caso de investidores com ações listadas em bolsa, o 
volume mínimo de investimento de US$700 milhões deve representar um 
valor inferior a 25% do valor de mercado médio do potencial investidor 
nos últimos 12 meses;  Investidores de capital privado: No caso de 
investidores de capital fechado (sem ações listadas em bolsa), o volume 
mínimo de investimento de US$700 milhões deve ser equivalente (i) ao 
caixa ou equivalentes de caixa no último balanço patrimonial disponível do 
grupo econômico, ou (ii) ao volume de dívida que seria possível levantar 
pelo grupo econômico do potencial investidor de maneira que a razão 
Dívida Bruta / (Dívida Bruta + Patrimônio Líquido) não seja superior a 40%; 
 Presença e experiência no setor de atuação do ativo-alvo;  O grupo 

econômico do potencial investidor deve ter participação em ativos de 
distribuição e/ou geração de energia, atingindo um total de pelo menos 2 
milhões de consumidores no Brasil e/ou no exterior e/ou possuindo mais 
que 1.000 MW de capacidade instalada, além de possuir experiência na 
operação ou administração da operação destas classes de ativos. Critérios 
para seleção de investidores financeiros:  Comprovação de capacidade 
financeira;  Grupo econômico do potencial investidor financeiro deve 
possuir ativos sob gestão de no mínimo US$5 bilhões;  Política de 
investimento alinhada com as características do ativo;  Grupo econômico 
do potencial investidor financeiro deve ter ou ter tido investimentos em 
ativos de distribuição e/ou geração. Este Fato Relevante se insere no 
compromisso da Companhia de manter o mercado atualizado sobre a 
evolução de seu Programa de Desinvestimentos, conforme divulgado em 
01/06/2017 e atualizado em 07/07/2017.” Rio de Janeiro, 12 de setembro de 
2017. Fábio Amorim da Rocha - Diretor de Desenvolvimento de Negócios e 
Relações com Investidores.

Pregão Eletrônico nº 019/2017- UASG 203003
A Agência Nacional do Cinema- ANCINE torna público que fará realizar 
licitação, PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
continuado de limpeza e conservação, a fim de atender às necessidades 
do Escritório Central da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, nas 
suas instalações localizadas na cidade do Rio de Janeiro, unidades I, II, 
III e expansões da unidade I conforme Edital e seus Anexos. Processo 
nº. 01416.008658/2017-05. Fundamentação Legal: Leis nº 10.520/02 e 8.666/93, 
Decretos nº 5.450/05 e IN/SLTI/MPOG n° 2/2008 . Retirada do Edital: Av. Graça 
Aranha, nº 35 - Térreo/Protocolo – Centro/RJ a partir de 15/09/2016, das 09h 
às 17h59m, e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Data e horário 
da abertura das propostas: dia 27/09/2017 às 11h, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Coordenação de Licitações e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO

AGÊNCIA NACIONAL 
DO CINEMA - ANCINE MINISTÉRIO DA 

CULTURA

LIBRA TERMINAL RIO S.A.
CNPJ 02.373.517/0001-51NIRE 33.300.167.269 Cia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: 
Em 11/07/17, às 09h, na sede da Cia, na Rua General Gurjão, 105, Caju/RJ, 
CEP 20931-670. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
prévia, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Cia, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S/A”), e do § 5º, do art. 15, do Estatuto Social da Cia. 3. Mesa: 
Presidente: José Antônio Cristóvão Balau; Secretário: José Alfredo de Freitas. 
4. Ordem do Dia e Deliberações: Os Conselheiros presentes deliberaram 
e, por unanimidade de votos: 4.1. Tomaram conhecimento dos pedidos de 
renúncia aos cargos de Diretor Presidente e Diretor Executivo da Cia, com 
efeitos a partir da presente data, apresentados, respectivamente, pelos 
Srs. (i) Marcos Antônio Leite de Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, RG nº 18.387.410-9 SSP/SP e CPF nº 135.006.988-40, com 
endereço comercial na Rua General Gurjão, 105, Caju/RJ, CEP 20931-
670, tendo em vista a sua eleição para o cargo de membro do Conselho de 
Administração da Cia, aprovada em AGE realizada nesta data; e (ii) Mikael 
Zaccour, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 04.347.836-1 – IFP/RJ 
e CPF nº 778.332.957-87, residente e domiciliado na Rua Dias Ferreira, nº 
190, 6º andar/RJ, CEP 22431-050, conforme Termo de Renúncia anexo à 
presente ata (Anexo I) 4.2. Ato contínuo, indicaram o Sr. Roberto Lopes dos 
Santos, brasileiro, casado, administrador, RG nº 091711952 IFP-RJ e CPF 
nº 012.853.107-05, com endereço comercial na Rua General Gurjão, 105, 
Caju/RJ, CEP 20931-670, para exercer o cargo de Diretor Presidente da Cia, 
em substituição ao Sr. Marcos Antônio Leite de Medeiros, com mandato 
unificado com os demais Diretores da Cia até 13.03.2020. 4.2.1. O Diretor 
Presidente ora eleito declarou não estar incurso em nenhum dos crimes 
previstos em lei que o impeça de exercer a atividade para a qual foi eleito, 
nos termos do Art. 147 da Lei das S/A, e toma posse de seu cargo, nesta 
data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, 
conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo II. 4.3. Em virtude 
da deliberação acima, consignaram a nova composição da Diretoria da 
Cia, a partir desta data, a saber: (i) Diretor Presidente: Roberto Lopes dos 
Santos; (ii) Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores: José 
Alfredo de Freitas; e (iii) Diretor Executivo: Ronaldo Borges, todos com 
mandato unificado até 13.03.2020. 5. Encerramento e Lavratura da Ata: 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os 
trabalhos e suspensa a reunião, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Presidente da 
Mesa e Conselheiro: José Antônio Cristóvão Balau, Secretário da Mesa e 
Conselheiro: José Alfredo de Freitas; e Conselheiro: Marcos Antônio Leite de 
Medeiros. Confere com original, lavrado em livro próprio. RJ, 11/07/17. José 
Alfredo de Freitas Secretário. Jucerja nº 3085071 em 12/09/17. 

SBCB PARTICIPAÇÕES AEROPORTUÁRIAS S.A.
CNPJ/MF nº 12.773.494/0001-26

Renúncia ao cargo de Diretor Executivo. Eu, Roberto Teller, brasileiro, 
casado, engenheiro eletricista, RG nº 11.795.113 SSP/SP e CPF/MF nº 
076.821.048-80, renuncio, com efeitos a partir desta data, ao cargo de Diretor 
Executivo, com sede na Rua Dom Gerardo, 46, 2º andar, sala 209, Centro/
RJ, CEP 20090-030, CNPJ/MF nº 12.773.494/0001-26, com seus atos 
constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.300.295.674, para o 
qual fui eleito por meio de AGE de 31.05.2016, arquivada na JUCERJA sob 
nº 2920803, em 12.07.2016, pelo que assino o presente instrumento para 
todos os fins legais, outorgando e recebendo da Companhia, neste ato, a 
mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todo 
e qualquer tipo de haver a que faria jus em virtude do cargo de membro 
da Administração da Companhia, que ocupava até a presente data, nada 
mais podendo reclamar ou exigir da Companhia, seja a que título for ou 
sob qualquer pretexto. RJ, 11/07/17. Atenciosamente, Roberto Teller. De 
acordo: SBCB Participações Aeroportuárias S.A. José Alfredo de Freitas 
/ Ronaldo Borges - Presidente Executivo / Diretor Executivo. Jucerja nº 
3084176 em 05/09/17.
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Polícia prende 58 envolvidos com 
tráfico de drogas no sul fluminense
Foco da ação foi o município de Valença, mas cidade de Barra do Piraí também foi contemplada 

A Operação Coroados 
II, deflagrada ontem 
pela Polícia Militar 
(PM) em conjunto 

com o Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ), cum-
priu 58 de 64 mandados de 
prisão, além de 44 de busca e 
apreensão.

O objetivo da investigação 
era combater o tráfico de dro-
gas no sul fluminense, com 
foco na cidade de Valença. 
As buscas ocorreram também 
na cidade de Barra do Piraí 
e nas comunidades de Acari, 
Muquiço, Dendê e no Com-
plexo da Maré, favelas que, 
de acordo com as investiga-
ções, abasteciam o tráfico do 
sul do estado.

O coordenador de Inteli-

gência da PM, coronel Antô-
nio Goulart, explica que havia 
65 mandados de prisão, porém 
dois eram contra a mesma 
pessoa. Do total de manda-
dos expedidos, 31 eram con-
tra pessoas que já estavam pre-
sas, mas continuavam coman-
dando o tráfico de dentro do 
complexo penitenciário.

“Alguns deles já eram alvos 
da Operação Coroados I e con-
tinuaram, mesmo após a pri-
são, monitorando e contro-
lando o tráfico de drogas do 
interior dos presídios. Outros 
33 alvos estavam soltos, são 
pessoas que fazem parte da 
mesma quadrilha e, após a pri-
são dos primeiros elementos, 
continuaram a gerenciar e a 
praticar crimes visando o lucro 

dessa quadrilha lá no sul flu-
minense. A principal liderança 
solta que a gente tinha era jus-
tamente a mulher do alvo prin-
cipal da Coroados I”.

Segundo o coordenador, 
Fadel Damião Belizário de 
Souza, vulgo FD, passou parte 
do comando da organização 
para sua mulher, Eliane Apare-
cida de Oliveira, presa ontem. 
O promotor do Grupo de Atu-
ação Especial de Combate ao 
Crime Organizado do MPRJ 
(Gaeco), Diogo Erthal, expli-
cou que ontem foram presas pelo 
menos 11 mulheres, todas com 
relação afetiva com criminosos já 
presos em operações anteriores.

“Como eles estavam pre-
sos, não tinham como execu-
tar os atos de traficância aqui 

do lado de fora. Precisavam 
de alguém de confiança para 
repassar as ordens, recolher o 
dinheiro, cumprir os mandos 
lá de dentro das unidades. Eles 
sempre elegiam as esposas, as 
companheiras, que eram pes-
soas de confiança e normal-
mente acima de suspeitas ordi-
nárias por aqueles que estão 
no dia a dia do policiamento 
no bairro. Foi possível identi-
ficar que mais de uma dezena 
delas, por conta desse relacio-
namento afetivo, depois migra-
ram também para essa parce-
ria na co-traficância”.

Segundo Erthal, além de 
fazer a comunicação e reco-
lher o dinheiro para repassar 
às contas determinadas pelos 
presos, as mulheres atuavam 

também na venda de drogas. 
“Elas tinham ali seus vapores, 
seus distribuidores, então elas 
atuavam também como trafi-
cantes nesses municípios de 
Valença e adjacências.”

Na operação, um suspeito 
foi morto em confronto na 
Maré. Foram presas também 
sete pessoas em flagrante e 
outras quatro que tinham 
mandado de prisão expedido, 
mas sem relação com a ope-
ração deflagrada ontem. Em 
Valença houve a apreensão 
de um menor que estava com 
pinos de cocaína.

No balanço parcial da Ope-
ração Coroados II, foram apre-
endidos dois fuzis, sendo um 
AK-47 e um G3, um revólver 
calibre 38, um colete balístico, 

munições, celulares, rádios 
transmissores, cerca de 10 qui-
los de maconha, mil sacolés de 
cocaína e 30 veículos.

Um dos mandados de pri-
são era contra o traficante 
conhecido como Lúcio Flávio, 
que cumpria pena socioeduca-
tiva como menor de idade, mas 
completou a maioridade nessa 
condição e continuou articu-
lando ações junto ao tráfico 
de drogas. Com o mandado de 
prisão, ele já foi transferido do 
sistema socioeducativo para o 
complexo penitenciário.

Outro preso é Bruno Gon-
çalves da Silva, vulgo Sapato, 
que já tinha cumprido pena 
por três vezes e estava envol-
vido na execução de um guarda 
municipal em 2012, na Maré.
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Rio deposita hoje o salário 
da educação e segurança

O governo do Rio paga hoje 
os salários de agosto dos servi-
dores ativos da Educação e do 
Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (Degase) e 
de todos os servidores ati-
vos, inativos e pensionistas 
da Segurança - policiais milita-
res e civis, bombeiros, agentes 
penitenciários e funcionários 
das secretarias de Segurança 
e Administração Penitenciária 
e órgãos vinculados, e demais 
carreiras estratégicas.

Também receberão o ven-
cimento integral os servidores 
ativos, inativos e pensionis-
tas, de todas as categorias, que 
recebem vencimento líquido 

até R$ 2.052, segundo infor-
mou a Secretaria de Estado 
de Fazenda.

Ao todo, serão depositados 
R$ 1,107 bilhão para 350.322 
ativos, inativos e pensionistas. 
Com isso, a Fazenda terá qui-
tado os vencimentos de agosto 
para 75,5% do funcionalismo 
público. Os vencimentos de 
agosto ficarão pendentes para 
113.626 servidores ativos, ina-
tivos e pensionistas, no total 
de R$ 486,7 milhões. O valor 
líquido da folha do Executivo 
é de R$ 1,6 bilhão.

O pagamento dos servi-
dores ativos da Educação e 
do Degase será efetuado com 

recursos do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb).

Os depósitos da Segurança 
e dos servidores que têm ven-
cimento líquido de até R$ 
2.052serão feitos com recur-
sos do Tesouro Estadual.

Os salários serão deposi-
tados ao longo do dia, mesmo 
após o fim do horário bancário. 
De acordo com o resultado da 
arrecadação, a Fazenda anun-
ciará posteriormente quando 
se dará novo depósito para o 
funcionalismo que não rece-
berá os vencimentos.
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Marina da Glória sedia a 
ArtRio vai até domingo

Uma das novidades deste 
ano é que a feira será reali-
zada na Marina da Glória, 
localizada no Parque do Fla-
mengo. As seis edições anterio-
res foram realizadas na Praça 
Mauá, na zona portuária. “A 
Marina da Glória está revita-
lizada, preparada para rece-
ber eventos pós-Olimpíada”, 
disse a presidente da ArtRio, 
Brenda Valansi.

Este ano, 74 galerias de arte 
e design nacionais e estran-
geiras participam da feira. 
Todas foram selecionadas por 
um comitê no início do ano. 
Porém, em função da crise eco-
nômica, a presidente da ArtRio 

informou que apenas sete gale-
rias internacionais foram esco-
lhidas. “Eu foquei em galerias 
brasileiras e a internacionali-
zação pelo lado do compra-
dor. A gente trouxe cerca de 
60 colecionadores estrangeiros 
para vir ver os nossos artistas 
brasileiros”.

Todas as obras em expo-
sição estão à venda. Os pre-
ços iniciais são de R$ 1,5 mil 
e podem chegar a “milhões de 
reais”. “É para todo mundo. É 
uma grande experiência para 
quem vem adquirir ou quem 
vem apenas apreciar”.

Na edição do ano passado, 
a feira atraiu 49 mil visitan-

tes. Este ano, Brenda Valansi 
disse que a ideia é bater esse 
número. Ela acredita que pelo 
menos 50 mil pessoas visita-
rão a feira.

Este ano, a ArtRio terá 
a primeira edição do pro-
jeto MIRA, dedicado intei-
ramente ao videoarte, feito 
em parceria com a Fundação 
Iberê Camargo. Outro pro-
grama estreante no evento 
é a Palavra, com curado-
ria da poetisa e artista plás-
tica Claudia Sehbe. A inten-
ção é mostrar como a pala-
vra escrita e falada influen-
cia nos diferentes aspectos 
de criação da arte. 


