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CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S.A.
CNPJ/MF nº 18.201.378/0001-19

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Convidamos 
os Senhores representantes dos Acionistas a se reunirem em AGE a ser 
realizada no dia 14/02/2017, às 10 hs, na sede da Cia.,  na Rua Santa Luzia, 
651, 10º e 15º andares, RJ/RJ., sendo permitida a participação por meio 
de conferência telefônica ou por meio do envio de orientação de voto por 
e-mail, para aprovar (i) a alteração da sede da Cia.; e, (ii) a alteração do ar-
tigo 18 do Estatuto Social para prever prazo de validade superior a 1 ano nas 
procurações outorgadas pela Cia., necessárias à consecução de contratos 
de financiamento firmados junto ao BNDES, e, a respectiva consolidação do 
Estatuto Social da Cia.. Os documentos pertinentes a alteração do Estatuto 
Social estão à disposição dos Acionistas, na sede da Cia.. RJ, 26/01/2017. 
Gustavo Dantas Guerra - Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

CNPJ nº.33.352.394/0001-04

NIRE nº 33.3.0008797-4
 

FATO RELEVANTE
 
A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE 
(“Companhia”), atendendo às disposições da  Instrução nº 358 de 
03 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
conforme alterada, bem como à orientação exarada por meio do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP Nº 02/2016, de que é dever da Companhia prestar 
esclarecimentos ao mercado no caso de informações fornecidas pela 
imprensa, mesmo em caráter precário, referindo-se a operações em 
negociação, tratativas iniciais, estudos de viabilidade ou até mesmo à 
mera intenção de realização de negócios, a administração da Companhia 
vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
No dia 26 de janeiro de 2017 o estado do Rio de Janeiro assinou Termo 
de Compromisso com o Governo Federal que envolve, entre outros 
procedimentos, a possibilidade da obtenção de empréstimos bancários por 
parte do controlador, oferecendo como “garantia”, ações da Companhia, 
por ele detidas.
Vale observar, no entanto, que a citada concessão está sujeita à aprovação 
junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – Alerj, bem 
como a estruturação completa do Compromisso assumido pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro só entrará em vigor após a aprovação pelo 
Congresso Nacional, de um Projeto de Lei Complementar. 
A Companhia esclarece, ainda, que eventual fato adicional julgado 
relevante sobre esse tema será tempestivamente divulgado ao mercado.

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2017. 

Hélio Cabral Moreira
Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores 

Jorge Luiz Ferreira Briard
Presidente

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”.

AUTO MODELO S.A.
CNPJ. 33.087.578/0001-86

CONVOCAÇÃO: São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO 
a ser realizada em sua sede social na Rua Visconde de Itaúna nº 261, Jardim 
Botânico/RJ, no dia 06/02/17, às 11h, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria e 
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/16;  
2) Eleição da diretoria para o biênio 2017/2018, de fixação de seus 
honorários; 3) Assuntos de interesse geral. RJ, 25/01/17. José Eduardo de 
Figueiredo Osório - Diretor Presidente.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ/MF 30.306.294/0001-45 - NIRE 33.300.000.402 - Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Ficam 
convocados os acionistas do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” 
ou “Companhia”), na forma prevista no art. 124 da Lei n.º 6.404/76, a 
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia, 
a ser realizada no dia 13 de fevereiro de 2017, às 11:00 horas, na sede 
da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar, Torre 
Corcovado, Auditório, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-
040, a fim de deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia 
para flexibilizar a negociação dos valores mobiliários da Companhia e da 
BTG Pactual Participations, Ltd. (“BTGP”) através da (a) possibilidade de 
emissão de novas units representando, de um lado, ações de emissão do 
Banco e, de outro lado, ações de emissão da BTGP, a serem negociadas de 
forma segregada e (b) extensão aos titulares das novas units dos mesmos 
direitos adicionais conferidos aos minoritários titulares de units atualmente 
negociadas sob o ticker BBTG11, conforme descrito em proposta de 
administração apresentada pela Companhia nesta mesma data e disponível 
no website da Companhia (www.btgpactual.com/ri). Instruções Gerais: 
1. Os documentos exigidos pela Instrução CVM n.º 481/2009 (“ICVM 481”) 
se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem 
como nos websites da Companhia (www.btgpactual.com), da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. – 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), em 
conformidade com as disposições da Lei n.º 6.404/76 e da ICVM 481. 2. 
Para comparecimento na referida AGE, os acionistas deverão cumprir os 
seguintes requisitos, conforme disposto na regulamentação em vigor: a. 
Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer a AGE 
munidos dos documentos hábeis de identidade. b. Na hipótese de o acionista 
desejar ser representado por procurador, deverá depositar na sede social da 
Companhia, na Praia de Botafogo n.º 501, 6º andar, Torre Corcovado, Rio de 
Janeiro, RJ, CEP - 22250-040, com antecedência mínima de 24 horas antes 
da realização da AGE, conforme determina o artigo 21 do Estatuto Social, 
respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos 
comprobatórios dos poderes dos signatários, com as firmas devidamente 
reconhecidas, devidamente acompanhado de:  cópia autenticada da 
documentação societária outorgando poderes de representação, bem como 
documento de identificação com foto dos representantes legais, para as 
pessoas jurídicas;  cópia autenticada do último regulamento consolidado 
do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da 
documentação societária outorgando poderes de representação, bem como 
documento de identificação com foto dos representantes legais, para os 
fundos de investimento; e  cumpre observar que as procurações lavradas 
em língua estrangeira, antes de seu encaminhamento à Companhia, devem 
ser traduzidas para o Português e registradas as suas traduções no Registro 
de Títulos e Documentos. 3. No intuito de dar celeridade aos procedimentos 
da AGE, solicitamos aos acionistas que desejarem participar da AGE que 
depositem na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, nº 501, 6º 
andar, Torre Corcovado, Auditório, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 
– 22250-040, aos cuidados do Departamento Jurídico, até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da data de realização da AGE, o comprovante de titularidade das 
ações devidamente acompanhado do instrumento de mandato e eventual 
orientação de voto, bem como de  comprovante expedido pela instituição 
financeira depositária na hipótese de titulares de certificado de depósito de 
valores mobiliários representativos das ações. 4. O acionista que comparecer 
à AGE e apresentar a documentação exigida não será impedido de participar 
da AGE. 5. Igualmente, o direito de participar da AGE e de nela exercer todas 
as prerrogativas conferidas às ações representadas pelos Units deverá ser 
exercido por meio da Instituição Depositária, observados os procedimentos 
e limitações previstas no correspondente contrato de emissão em vigor, 
conforme determina o artigo 46 do Estatuto Social da Companhia. Os 
acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar 
dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações 
com Investidores da Companhia, ou por meio do telefone (21) 3262-9717 
ou pelo e-mail ol-juridico-societario@btgpactual.com. Rio de Janeiro, 27 de 
janeiro de 2017. Marcelo Kalim - Presidente do Conselho de Administração.

CONCESSÃO DE LICENÇA
SPE GEORGE SAVALLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ 
15.822.985/0001-08, torna público que recebeu da SMAC, através no 
processo n° 14/200.556/2016, a LMIO para ETE, localizado na Servidão 
de Passagem 1, lote 1 do PAL 48315 – Recreio dos Bandeirantes - Rio de 
Janeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2017 – ASL-DP.

Objeto: “SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA AOS 02 (DOIS) 
ELEVADORES DA ELEVATÓRIA SUBTERRÂNEA DO LAMEIRÃO”.

Data da etapa de lances: 10/02/2017 Horário: 10:30. 

Endereço eletrônico: www.caixa.gov.br 

Valor Estimado: R$ 34.800,00.

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 2655/Térreo, telefone: 2332-3828, no horário de 09h 
às 12h e de 14h às 17h.

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”.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2017 – ASL-DP

Objeto: “SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR Nº 013 DE 1800 HP DO 
ALTO RECALQUE DO GUANDU (ARG)”.

Data da etapa de lances: 10/02/2017 Horário: 15:00.

Endereço eletrônico: www.caixa.gov.br 

Valor Estimado: R$ 136.800,00.

O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Por-
tal de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site 
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado me-
diante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², na Av. 
Presidente Vargas, n° 2655/Térreo, telefone: 2332-3828, no horário de 09h 
às 12h e de 14h às 17h.

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”.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 005/2016-ASL-1.1

Objeto: “ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ETA NOVO 
GUANDU”.

Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação 
em epígrafe que seria realizada em 06/02/2017 fica adiada “sine die”.

NOVO TETO RIO - COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA.
EMPREENDIMENTO RESIDÊNCIAS DA PRAIA – SEÇÃO II:

CNPJ nº. 04.859.026/0001-40 
Sede: Rua Geraldo Irênio Jóffily, 110, Recreio, RJ/RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. Ficam, pelo presente, convocados os Cooperativados 
inscritos no Empreendimento Residências da Praia – Seção II, da Novo 
Teto Rio – Cooperativa Habitacional Ltda., para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 11 (onze) de Fevereiro 
de 2017 (dois mil e dezessete), Sábado, a ser realizada no local do próprio 
empreendimento, situado na Rua Desembargador Irênio Jofilly, nº 110, 
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.795-050, sendo às 
08h30min a 1ª Convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos Associados; às 09h30min a 2ª Convocação, com a presença mínima de 
½ (metade) mais 1 (um) dos Associados e às 10h30min em 3ª Convocação, 
com a presença mínima de 10 (dez) Associados, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: Item 1) Convocação de Assembleia Geral 
Ordinária – AGO,  para aprovação das Contas dos Exercícios 2015 e 2016. 
Item 2) Prestação de Contas; Item 3) Inadimplência. Item 4) Habite-se. Item 
5) Área de Lazer. Item 6) Ocupação da Rua 8. Item 7) Contrato Arquitec.  
Item 8) Aprovação de Recursos Adicionais para continuidade de obras e 
serviços.  Item 9) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2017. 
ARI PINHEIRO BISPO - DIRETOR PRESIDENTE.

EDITORA RIO
CNPJ 04.485.665/0001-93

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária: Ficam 
convocados os Srs. acionistas da Editora Rio S.A., a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar às 11:00 horas, do dia 06 de 
fevereiro de 2017, na sede da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
na Avenida Rio Branco Nº. 53, sala 2101 e 2102 (Parte), para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar o Protocolo e Justificação da 
Cisão Parcial da Casa Brasil Empreendimentos Culturais e Editoriais Ltda. 
(“Casa Brasil”), datado de 27 de janeiro de 2017, com a versão do acervo 
líquido cindido para a Companhia; (ii) Ratificar a nomeação dos peritos 
para proceder à avaliação do acervo cindido da Casa Brasil; (iii) Aprovar o 
Laudo de Avaliação da parcela cindida da Casa Brasil a ser incorporada à 
Companhia; (iv) Aprovar a incorporação da parcela cindida da CASA BRASIL, 
nos termos do Protocolo de Incorporação datado de 27 de janeiro de 2017, 
com a versão do acervo líquido cindido para a Sociedade; e (v) autorizar os 
Diretores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias à 
efetivação da incorporação da parcela cindida. Rio de Janeiro, 30 de janeiro 
de 2017. A Administração.

Procurado pela PF, empresário teria viajado com passaporte alemão

Justiça alemã poderia avaliar 
eventual extradição de Eike

O Departamento Federal 
de Polícia da Alema-
nha (conhecido como 
BKA) diz que uma 

eventual extradição de Eike Ba-
tista, caso ele seja encontrado em 
território alemão, teria de passar 
por uma decisão da Justiça alemã. 
Mas Berlim não fecha de forma 
definitiva as portas para que um 
caso seja avaliado. Eike tem du-
pla nacionalidade e teria deixado 
o Brasil com passaporte alemão.

O empresário teve sua pri-
são decretada na quinta-feira, 
mas não estava em sua residên-
cia no Rio e foi declarado como 
foragido. Seus advogados indica-
ram que ele estaria no exterior, 
enquanto dados coletados pela 
Polícia Federal indicaram que 
ele embarcou para Nova York 
usando um passaporte alemão. 

Com dupla nacionalidade, 
Eike poderia dificultar uma extra-
dição ao Brasil caso conseguisse 
chegar até a Alemanha, a partir de 
Nova York. Pelo artigo 16.2 da Lei 
Fundamental Alemã, fica estabe-
lecido que essa extradição pode-
ria ocorrer apenas para outros paí-
ses europeus e que uma extradi-
ção para fora do bloco não esta-
ria prevista. Mas pessoas próxi-
mas ao caso indicam que o texto 
daria margens para casos de dupla 
nacionalidade. Questionada sobre 
a fuga de Eike, a polícia alemã 
afirmou que não poderia se pro-
nunciar, por conta da proteção de 
informações confidenciais. 

Mas, para o organismo em 
Berlim que se ocupa do crime, 
uma extradição não está total-
mente descartada. “Se um alemão 
pode ser extraditado é uma deci-
são que é tomada pela Justiça e 
sempre depende de um caso espe-
cial”, afirmou Marianne Falasch, 
porta-voz da BKA.

O Brasil já viveu um caso 
parecido com a fuga de Henri-
que Pizzolato, condenado no caso 
do mensalão. Com um passaporte 
italiano, ele se refugiou no norte 
da Itália. Mas acabou sendo des-
coberto e detido pela polícia local.

Uma longa batalha nos tribu-
nais começou, com o Brasil fazendo 
um pedido de extradição. Na época, 
a Itália também dificultava a extra-
dição de seus nacionais. Mas o pró-
prio Ministério Público italiano saiu 
em defesa do envio do ex-diretor 
do Banco do Brasil, sob a alegação 
de que ele estava usando o docu-
mento europeu para se blindar de 
uma condenação.

GAROTINHO 

A nova ofensiva da Procu-
radoria da República e da Polí-
cia Federal realizada pela Ope-
ração Eficiência na quinta-feira 
contra a organização criminosa 
supostamente liderada pelo ex-
-governador do Rio Sérgio Cabral 
(PMDB) serviu de munição para 
o rival político do peemedebista e 
também ex-governador do Estado 
Anthony Garotinho (PR).

Em sua página pessoal “Blog 
do Garotinho”, ele divulgou, na 
manhã de sexta-feira, um texto 
intitulado “A Gangue do Cabral: 
ainda falta muita gente” e no 
qual o ex-governador afirma que 
“não chega a ser surpresa” nem 
o volume de US$ 100 milhões 
de propinas identificados pelo 
Ministério Público Federal nem 
as “pessoas presas”.

Além de Cabral, estão pre-
sos em Bangu 8 seu ex-secretá-
rio de Obras Hudson Braga e seu 
ex-assessor e sócio na empresa 
SCF Comunicação Carlos Ema-
nuel Miranda. “Se somarmos 
todos os integrantes da quadri-
lha que desviou dinheiro do Estado 
nos últimos 10 anos, de todos os 
setores, a quantia vai ultrapas-
sar em muito US$ 3 bilhões que 
se transformaram em fazendas, 
joias, mansões, vacas milionárias, 
embriões, offshores, castelos no 
exterior, iates e outras indecên-
cias, que o povo do Rio assistiu o 
saque de seu patrimônio hipno-
tizado por uma máquina de pro-
paganda que fazia crer que o ban-
dido era o mocinho do Estado”, diz 
Garotinho, ele próprio investigado 
na Justiça Eleitoral sob acusação 
de liderar um esquema de compra 
de votos no município de Campos 
dos Goytacazes (RJ). Garotinho 
ainda provoca e diz “estranhar” 
o fato de algumas pessoas ainda 
estarem soltas. “O que me estra-
nha é o contrário. Como com tan-
tas provas algumas pessoas ainda 

não estão presas”, diz Garotinho.
Apesar das provocações, o 

rival de Cabral também chegou 
a ser preso no dia 16 de novem-
bro do ano passado pela Polí-
cia Federal e quase fez compa-
nhia ao peemedebista em Bangu. 
Ele foi detido em sua residência 
no bairro do Flamengo, na capi-
tal fluminense, mas, por moti-
vos de saúde, passou o primeiro 
dia em um hospital municipal e 
foi transferido, aos gritos, para o 
Complexo Penitenciário de Geri-
cinó, em Bangu, no dia seguinte.

A permanência dele em 
Bangu não durou muito tempo, 
pois Garotinho precisou ser sub-
metido a um cateterismo que foi 
realizado em um hospital particu-
lar. No dia 18, a ministra Luciana 
Lóssio, do Tribunal Superior Elei-
toral, determinou liminarmente 
que o ex-governador fosse para 
prisão domiciliar, decisão que foi 
referendada pelo plenário do TSE 
no dia 24 de novembro.

Solto, ele segue réu na Justiça 
Eleitoral e provocando seus adver-
sários políticos. Garotinho chega 
a perguntar em seu blog quanto 
tempo “levará” para o governa-
dor do Rio Luiz Fernando Pezão 
(PMDB), o presidente da Assem-
bleia do Rio, Jorge Picciani, e o 
conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Régis Fichtner 
terem o mesmo destino de Cabral 
- a Polícia Federal e a Procuradoria 
da República não citam tais auto-
ridades na Operação Eficiência.
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Brasil e Colômbia 
fecharão acordos sobre 
segurança na fronteira

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, se reunirá com o 
ministro da Defesa e coman-
dantes das Forças Armadas da 
Colômbia na próxima terça-
-feira, em Manaus, para fechar 
acordos de trabalho conjunto 
entre os dois países, entre eles 
ações de inteligência e de com-
bate ao tráfico de armas e drogas. 

“Não se faz combate ao 
crime sem inteligência para 
fazer uma intervenção cirúrgica 
e obter sucesso”, disse Jung-
mann em entrevista no Recife. 
“Hoje tem o encerramento, por 
assim dizer, de uma guerra civil, 
e também uma grande produ-
ção de drogas. Então consi-
dero esse encontro estratégico, 
e nós vamos fazer com todos 
os outros ministros da Defesa 
que queiram, evidentemente, e 
também com os comandantes 
militares”, acrescentou.

Depois de meio século de 
conflito entre o governo colom-
biano e as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colôm-
bia (Farc), um acordo de paz 
entrou em vigor no dia 1º de 
dezembro de 2016. O acordo 
prevê, entre outros, a erradi-
cação do cultivo de drogas ile-
gais e a entrega de armas da 
guerrilha à Organização das 
Nações Unidas.

Segundo Jungmann, há 
uma preocupação sobre a 
entrada dessas armas no Bra-
sil. “Existem alguns dissiden-
tes das Farc que não estão dis-

postos a entrar nesse processo 
(de paz), e há um temor, jus-
tificado ou não, de que parte 
desse arsenal possa migrar para 
as nossas cidades.” 

No Recife, Jungmann anun-
ciou na sexta-feira o início da 
operação das Forças Armadas 
no Presídio Monte Cristo, em 
Roraima, onde desde as 6h mili-
tares fizeram uma varredura em 
busca de armas, drogas, túneis 
de fuga e celulares. Segundo 
Jungmann, 335 militares atua-
vam nas buscas sem contato com 
os presos. Entre outros equipa-
mentos, os agentes utilizaram 
um raio-X para paredes e uma 
máquina que serve para detec-
tar túneis, além de 15 cães trei-
nados para encontrar drogas.

O papel de contenção da 
população carcerária é das 
forças policiais do estado, que 
entraram no presídio antes das 
Forças Armadas. O Ministério 
Público Militar acompanha a 
operação. Além de Roraima, o 
Amazonas, o Rio Grande do 
Norte e pelo menos mais dois 
estados requisitaram as var-
reduras, segundo Jungmann.

As datas das operações não 
serão divulgadas por questões 
de segurança. Antes da entrada 
das Forças Armadas, os presí-
dios precisam estar controlados 
pelos estados. “Nós estamos 
realizando esse trabalho, mas a 
responsabilidade de manter os 
presídios limpos é do governo 
estadual”, destacou o ministro.


