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Rio de Janeiro

LIBRA TERMINAL RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.373.517/0001-51 - NIRE 33.300.167.269 - Cia Aberta

Ata de Reunião de Diretoria. 1.  Data, Hora e Local: Em 07/12/17, às 10h, 
na sede da Cia, na Rua General Gurjão, 105, Caju/RJ, CEP 20931-670. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo em 
vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria da Cia. 3. Mesa: 
Presidente: Roberto Lopes dos Santos; Secretário: Francis Augusto da Silva. 
4. Ordem do Dia e Deliberações: Os membros da Diretoria presentes, por 
unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram 
e aprovaram a alteração do endereço da filial da Cia, devidamente 
registrada na JUCERJA NIRE 33.901.144.107, CNPJ nº 02.373.517/0009-
09 e com I.E. nº 79.501.026, atualmente localizada na Praia do Caju, nº 
547, Caju/RJ, CEP 20931-340, para a Praia do Caju, nº 155, Caju/RJ, CEP 
20931-340. 5. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a 
presente reunião, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o § 1º 
do art. 130 da Lei 6.404/76, a presente ata. 6. Assinaturas: Presidente da 
Mesa e Diretor Presidente: Roberto Lopes dos Santos; Secretário da Mesa 
e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Francis Augusto da 
Silva; e Diretores Executivos: Ronaldo Borges e Mikael Zaccour. Confere 
com original, lavrado em livro próprio. RJ, 07/12/17. Francis Augusto da 
Silva - Secretário. Jucerja nº 3137873 em 03/01/18.

LAR FABIANO DE CRISTO
CNPJ/MF 33.948.381/0001-94

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. De acordo com o que dispõe o Art. 17, 
incisos II e III, e Art. 19, tudo do Estatuto do LAR FABIANO DE CRISTO, 
são convocados os Associados Efetivos, em Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar-se na sede da Capemisa – Instituto de Ação Social, na Rua São 
Clemente n.º 38, 1.º Andar (Auditório), Botafogo – RJ, no dia 08 de fevereiro 
de 2018, às 10 h, em primeira convocação, ou às 11 h, em segunda e última 
convocação, para deliberarem sobre as eleições dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal e da Diretoria Executiva, para o triênio 2018/2021. Rio de Janeiro, 
12 de janeiro de 2018. JOÃO LIMA NETTO – Presidente do Conselho 
Deliberativo.

MLOG S.A. CNPJ 13.444.994/0001-87 - NIRE 33.3.0029745-6 - Edital de 
Convocação da AGE. Data: 30/01/2018. Horário: 15h. Local: na sede so-
cial da MLog S.A. (“Cia.”), S.A., com sede no Rio de Janeiro/RJ, na R. Lauro 
Müller, 116, sls. 2601 e 2608 (parte), Botafogo, CEP 22290-906. A EIG Ma-
nabi Holdings S.À.R.L., acionista com mais do que 5% do capital social da 
Cia., nos termos do Art. 123, §único, “c”, da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) 
convoca todos os acionistas a deliberarem adicionalmente sobre o item 
abaixo, a ser acrescido à ordem do dia, prevista no Edital de Convocação 
publicado pela Cia. para a AGE (“Assembleia”) a ser realizada às 15h, em 
30/01/2018, na sede da Cia., em continuidade à Assembleia de 04/01/2018, 
suspensa por decisão unilateral do Presidente do Conselho: Item adicional: 
o início de processo judicial ou arbitral para responsabilização dos membros 
do Conselho de Administração e/ou diretores, particularmente contra o Sr. 
Luiz Claudio de Souza Alves, a Sra. Patricia Tendrich Pires Coelho e o Sr. 
Gustavo Barbeito Lantimant, entre outros, por violação de seus deveres fidu-
ciários, dentre eles o de defender a integralização do capital social no melhor 
interesse da Cia. e não no interesse conflitante de seus acionistas controla-
dores. Rio de Janeiro, 15/01/2018. EIG Manabi Holdings S.À.R.L. Acionista

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - AGE. Ficam os acionistas convocados, na forma prevista nos 
Arts. 123 e 124 da Lei 6.404/76 e no Art. 11 do Estatuto Social , a comparecer à AGE no 
dia 31/01/18, na sede da Cia., na Av. Gal. Justo, 365, 6º andar, sls. 602 e 601/parte - Sala 
Multimodal, Centro/RJ, às 11h, a fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: 
(i) Receber e consignar a renúncia da Sra. Cristina Mello de Andrea Tamaso ao cargo de 
membro suplente do Sr. Cesar Henrique Shogi Abe no Conselho Fiscal da Cia.; (ii) Receber 
e consignar a renúncia do Sr. Marcelo Felberg ao cargo de membro titular do Conselho de 
Administração da Cia. e eleger a Sra. Cristina Mello de Andrea Tamaso como sua substituta; 
(iii) Receber e consignar a renúncia do Sr. Cesar Henrique Shogi Abe ao cargo de mem-
bro titular do Conselho Fiscal da Cia. e eleger a Sra. Christiane Edith Duran Ude como sua 
substituta; (iv) Ratificação das deliberações do Conselho de Administração da Cia. em reu-
nião das 15:30h de 21/12/17 quanto remuneração global dos administradores da Cia. para 
o período de janeiro a abril de 2018. Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada 
na Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede da Cia. O acionista poderá ser 
representado na Assembleia por seu representante legal ou por procurador constituído há 
menos de um ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advogado. As pessoas que 
comparecerem à Assembleia deverão exibir documento hábil de identidade e documentos 
comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para outorga de procurações, 
se for o caso). RJ, 11/01/18. Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães - Presidente do 
Conselho de Administração.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LOGíSTICA CHEFE
COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico – PERP02/18.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO REGISTROS DE 
BRONZE DE DIVERSOS DIÂMETROS.

Data da Etapa de Lances: 25/01/2018 - Horário: 10:30 hrs

Endereço eletrônico: www.compras.rj.gov.br

Tipo: Menor Preço por Item.

Processo: E-07/100.336/2017
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Sistema 
Integrado de Gestão de Aquisições - SIGA, no endereço eletrônico 
acima citado ou no site www.cedae.com.br/registrodeprecos, podendo 
alternativamente, ser retirado mediante permuta de uma resma de papel 
tamanho A4 – 75g/m², na Av. Presidente Vargas, nº 2.655 - Térreo/Cidade 
Nova - RJ, telefone: 21 2332-3177, no horário de 10h às 16h.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2018 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO”. 

Data da Etapa de Lances: 29/01/2018 Horário: 11:00 horas

Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br

Valor Total Estimado: R$ 85.560,00

O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site  
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², na Av. 
Presidente Vargas, nº 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones: 21 2332-
3829 e 2332-3831, no horário de 09h às 12h e de 14h às 17h.

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”.
A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição dos 
interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA Nº 2 ao 
edital.
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Governo federal e RJ firmam protocolo 
para integração de ações de segurança
O documento estabelece metas e um plano integrado, além de definir que haverá participação 
entidades da sociedade civil no monitoramento em conjunto das operações da Força-Tarefa

O governo federal e o 
governo do estado 
do Rio de Janeiro 
assinaram na sex-

ta-feira um protocolo de in-
tenções com nove cláusulas 
que definem como se dará a 
integração entre as forças de 
segurança este ano. O docu-
mento estabelece metas e um 
plano integrado de ação, além 
de definir que haverá partici-
pação de entidades da socie-
dade civil no monitoramen-
to das ações.

Assinaram o protocolo 
quatro ministros: Torquato 
Jardim, da Justiça e Segu-
rança Pública, Raul Jung-
mann, da Defesa, Sérgio 
Etchegoyen, do Gabinete de 
Segurança Institucional da 
Presidência da República, e 
Osmar Terra, do Desenvolvi-
mento Social. Além deles, o 
documento foi firmado pelo 
governador Luiz Fernando 
Pezão, que considerou que o 
acordo pode servir de modelo 
para outros estados.

“Acho que é um piloto que 
vai servir para o país inteiro. 
Cada vez mais essa integra-

ção vai ter que ocorrer”, 
disse, após uma reunião que 
durou cerca de três horas, no 
Palácio Guanabara, no Rio.

O ministro da Justiça, Tor-
quato Jardim, afirmou que o 
documento prevê cooperação 
técnica e financeira entre os 
órgãos e não inibe a autono-
mia do estado e do municí-
pio do Rio de Janeiro. “Nin-
guém conhece melhor o seu 
bairro ou a sua rua do que a 
polícia e a Guarda Munici-
pal”, disse.

O ministro da Defesa, 
Raul Jungmann destacou que 
o decreto de Garantia da Lei 
e da Ordem - que permite a 
integração entre as forças 
federais e o Rio de Janeiro 
- será o mais longo desde a 
Constituição de 1988 e lem-
brou que, em 2017, foram rea-
lizadas 15 operações integra-
das, com mais de 30 mil mili-
tares.

“É um conjunto de indica-
dores, de metas e de resulta-
dos permitindo que a socie-
dade acompanhe o seu desen-
volvimento e avalie o resul-
tado dos nossos esforços. 

E também estaremos inte-
grando a esse esforço a pró-
pria sociedade civil do Rio, 
que será convidada a tomar 
assento nesse esforço”.

Segundo o ministro, em 
2018 as Forças Armadas 
devem apoiar o policiamento 
nas estradas e no acesso à 
região metropolitana. A reu-
nião contou, também, com 
a presença de representan-
tes das Forças Armadas e de 
órgãos de segurança estadu-
ais e da Secretaria de Ordem 
Pública da prefeitura.

Do lado de fora do Palá-
cio Guanabara, um protesto 
pedia a contratação de apro-
vados em um concurso para 
soldado da Polícia Militar, 
realizado em 2014, com a pre-
visão de seis mil vagas.

Os manifestantes afir-
maram que pouco mais de 
mil candidatos aprovados 
foram convocados para tomar 
posse, e que muitos dos que 
não foram chamados deixa-
ram empregos anteriores para 
assumir os cargos.

Ao ser questionado sobre 
o assunto, o governador 

Pezão disse que os policiais 
serão convocados “quando o 
governo do estado tiver segu-
rança de que eles poderão ser 
pagos em dia”. “Não tem mais 
espaço para aventura. Não 
tem mais espaço para bra-
vata”, garantiu.

O plano integrado para 
2018 prevê ações sociais, 
como a realização de cursos 
de programação e iniciação 
esportiva em unidades mili-
tares. Segundo o ministro 
Osmar Terra, R$ 41 milhões 
devem ser destinados a ações 
de educação, saúde e assis-
tência social, e o objetivo 
é envolver cerca de 50 mil 
jovens que vivem em áreas 
de risco no Rio.

O ministro afirmou que 
está prevista uma reunião 
com o setor hoteleiro para 
acertar a destinação de 10% 
das vagas do setor para jovens 
que façam parte dos progra-
mas que serão oferecidos.

Também serão repassa-
dos recursos para que escolas 
públicas funcionem aos sába-
dos, com atividades culturais. 
Outra parte da verba deve ir 

para unidades de saúde que 
atendem comunidades carentes.

O Ministério da Defesa 
e o governo do Rio também 
descartaram a atuação de 
militares das Forças Arma-
das no policiamento osten-
sivo durante o carnaval. Jung-
mann e Pezão afirmaram que 
não há necessidade de recor-
rer à medida pedida na quinta-
-feira pelo prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivella.

“Existe um plano de 
segurança nosso que sem-
pre funcionou no carna-
val. Não vamos pedir For-
ças Armadas”, disse Pezão, 
que comparou o evento com 
o Réveillon, que foi patru-
lhado sem reforço de milita-
res. “Acho que não precisa. 
Sempre fizemos o carnaval 
com os nossos policiais.”

O ministro da Defesa con-
cordou com a avaliação de 
Pezão e disse que a melhora 
na capacidade de pagamento 
salarial e de reposição de efe-
tivo no governo do estado 
afasta essa necessidade. “Não 
há descontrole, não há desor-
dem. O governo do estado 

enfrentou grandes eventos 
recentemente sem precisar 
de Forças Armadas.”

Jungmann ainda acrescen-
tou que empregar militares 
no patrulhamento do carna-
val do Rio geraria questio-
namento de outras cidades 
com grandes carnavais, como 
Recife e Salvador.

“Se eu desse aqui e 
negasse a elas, os prefeitos 
de outras capitais poderiam 
dizer: ‘Quem não gosta de 
frevo, bom ministro não é’”, 
disse Jungmann, ao fazer uma 
referência a uma frase de Cri-
vella. O prefeito afirmou que 
“quem não gosta de samba, 
bom prefeito não é”.

Na apresentação da 
agenda do carnaval do Rio 
de Janeiro, na quinta-feira, 
o prefeito “fez um apelo” ao 
governo federal para empre-
gar tropas federais no policia-
mento da cidade e da Arena 
Carnaval Rio 2018. O pre-
sidente da Riotur, Marcelo 
Alves, acompanhou o pedido 
do prefeito e disse que a pre-
sença das Forças Armadas era 
fundamental.
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Inadimplência no comércio lojista 
da capital aumenta em dezembro

A inadimplência no comér-
cio lojista da cidade do Rio 
de Janeiro cresceu 0,3% em 
dezembro em relação ao 
mesmo mês do ano passado, 
informou o Serviço Central de 
Proteção ao Crédito do Clube 
de Diretores Lojistas do Rio de 

Janeiro (CDLRio).
As consultas (item que 

indica o movimento do comér-
cio) diminuíram 2,1% e as dívi-
das quitadas (índice que mos-
tra o número de consumido-
res que colocaram suas dívi-
das em dia) cresceram 1,3%.

De acordo com dados do 
Clube de Diretores Lojistas, na 
comparação de dezembro com 
o mês anterior, as consultas e as 
dívidas quitadas aumentaram, 
respectivamente, 20,6% e 0,8%, e 
a inadimplência diminuiu 0,5%.

Na comparação do acumu-

lado de janeiro a dezembro 
do ano passado com o mesmo 
período de 2016, a inadimplên-
cia e as dívidas quitadas na 
capital fluminense aumenta-
ram, respectivamente, 1,1% 
e 0,3%, e as consultas dimi-
nuíram 7,7%.
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PF faz segunda fase de 
operação de combate a 
fraudes na Previdência

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na sexta-feira a 
segunda fase da Operação 
Cardiopatas, que investiga 
uma organização criminosa 
especializada em fraudar 
a previdência. Segundo a 
PF, médicos e servidores 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) estão 
envolvidos no esquema, que 
pode ter causado prejuízo à 
Previdência superior a R$ 
4 milhões.

A primeira fase ocor-
reu no dia 8 de dezembro 
e nesta segunda etapa foram 
cumpridos dois mandados 
de prisão preventiva e cinco 
de busca e apreensão no 
município de Campos dos 
Goytacazes, no norte flumi-
nense. A delegacia da PF na 
cidade coordena as ações.

Na primeira fase, a Ope-

ração Cardiopatas cumpriu 
12 mandados de prisão pre-
ventiva, três de prisão tem-
porária, 15 de busca e apre-
ensão e 20 de condução 
coercitiva nos municípios 
de Campos dos Goytacazes, 
São João da Barra, Italva e 
Casimiro de Abreu.

A investigação apura 
suspeitas de corrupção de 
servidores do INSS, entre 
eles técnicos do seguro 
social, médicos peritos, 
médicos particulares e 
agenciadores de benefícios. 
Foram identificadas fraudes 
em 34 benefícios como auxí-
lios-doença e aposentadoria 
por invalidez.

Os investigados respon-
derão pelos crimes de orga-
nização criminosa, estelio-
nato previdenciário e cor-
rupção ativa.


