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 Recursos Humanos

Presidente Temer 
Cada dia fica mais clara a posição 

da sociedade brasileira com relação ao 
governo Temer. A melhora da situação 
econômica não protege o presidente 
denunciado pela justiça. A recente pes-
quisaCNI/IBOPE mostrou que apenas 
3% da população aprovam o seu governo 
e 77% acham ruim ou péssimo. Nem a 
queda da inflação para 2.46% e a queda dos juros, nem a tré-
gua com uma pequena melhora do desemprego, nem os recor-
des batidos pela Bolsa de Valores – BOVESPA foram conside-
rados pela população, e acredito que dificilmente esse resul-
tado mude muito. Excluindo os políticos aliados ao presi-
dente, que o salvaram da primeira denúncia e provavelmente 
o salvarão dessa segunda, não lhe resta mais ninguém que o 
apoie. Nesse momento, indiscutivelmente, por uma questão 
de vida ou morte, o povo que se dane! A imprensa divulga 
todos os dias a quantidade de ministros e políticos envolvi-
dos na corrupção tentando sobreviver a essa avalanche de 
denúncias e processos. A distribuição de cargos e emendas 
por si só contam essa história, e às custas do povo.A situa-
ção é tão sinistra que só não são citados até aqui os políti-
cos não alinhados com o PT e o PMDB.

Ex-presidente Lula
A falta de líderes nesse país é tamanha que, mesmo sendo 

processado, o ex-presidente Lula lidera nas pesquisas. Hoje 
ninguém é mais forte do que ele, e mesmo diante das evidên-
cias dos fatos, seus eleitores ou não querem acreditar na sua 
culpa ou acham que a soma de valores que a justiça lhe atri-
bui é pouco em relação aos outros. Ainda assim muita gente 
acredita que a casa dele está prestes a cair!

Transferência de presos
A população não consegue entender como pode, no cená-

rio atual, mesmo com o Estado do Rio de Janeiro falido, 
devendo bilhões, com tudo o que lhe diz respeito em deca-
dência, inclua-se aí a moralidade, a educação, a saúde e a 
segurança, a DPU – Defensoria Pública da União - pedir 
a transferência de detentos de penitenciárias federais para 
as cadeias estaduais. O bom senso mostra que esse não é o 
momento adequado para discutir esse assunto. O Rio vive o 
seu maior momento de pânico.Crianças e adultos são atin-
gidos por balas “encontradas”, facções criminosas vivem em 
um Estado paralelo, fortemente armadas e enfrentam poli-
ciais com superioridade bélica, disputam pontos de drogas e 
empoderamento entre si, explodem agências bancárias, rou-
bam cargas, saqueiam apartamentos, fazem arrastões e tra-
zem o terror para a população, e vem a DPU na pior hora, 
descobrir que há descumprimento da lei?Só resta ao carioca 
clamar ao Ministro do STF, Alexandre de Moraes, equilí-
brio e prudência ao definir sua análise. O povo do Rio não 
merece mais essa!

Eduardo Cunha
Aliados do governo tentam segurar o último fio da corda 

ao avaliarem como positiva a entrevista de Eduardo Cunha à 
revista “Época”.Ele disse que o ex-procurador Rodrigo Janot 
queria que ele mentisse para incriminar o presidente. Dá para 
acreditar em alguém que está preso e chafurdado na lama? 
Aliás, esse jeito de se defender atacandoem situações de 
desespero tem sido a tônica dos envolvidos na corrupção. As 
pessoas processadas já devolveram milhões de reais, muitos 
comprovadamente adquiriram bens incompatíveis com seus 
salários, outros muitos sonegaram informações ao Leão por 
“esquecimento”! Grande parte das delações foram cruzadas 
e provaram o crime e ainda somos obrigados a ouvir que são 
apenas inocentes perseguidos pela justiça! O interessante é 
que enquanto os detidos não abrem o bico são heróis, conse-
guem suportar as “injustiças”. Quando percebem que estão 
sofrendo muito enquanto seus companheiros continuam aqui 
fora aproveitando a fatia do roubo, resolvem mudar a estraté-
gia e tentar uma delação premiada. A partir desse momento, 
pela língua dos acusados, esses bandidos, canalhas, mentem 
descaradamente para se safar da prisão. Vai entender!

Manifestações de rua
 Algumas pessoas criticam que não se veem mais manifes-

tações públicascomo antes. Que o brasileiro é acomodado! Eu 
acredito que as manifestações continuam muito fortes, porém 
usando canais diferentes de protesto. Os milhões de parti-
cipantes ativos nas redes sociais, nas conversas de rua, nas 
queixas nos jornais, nas entrevistas etcestão acompanhando 
atentamente as ações dos procuradores, da polícia federal, 
dos juízes, ministros e outras autoridades da justiça. Creio 
que havendo um deslize que abale a esperançada população 
a situação pode mudar muito.

Brasil em fatias!
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da EÓLICA FAZENDA NOVA - GERAÇÃO 
E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A., convocados a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11/10/2017, às 
10:30h, na sede da Companhia, localizada na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º 
andar, bloco 1, Niterói, Rio de Janeiro, CEP: 24210-205, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) grupamento da totalidade das ações de 
emissão da Companhia, nos termos do Artigo 12 da Lei nº 6.404/76, pela 
razão de 1.000:1; (ii) autorização à Diretoria da Companhia para praticar 
todos os atos necessários para implementar os procedimentos relativos ao 
grupamento das ações; e (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, para refletir o grupamento das ações. Niterói, 28 de setembro 
de 2017. Enel Brasil S.A. - Acionista.

PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/MF n° 05.370.858/0001-61 NIRE n° 33.3.0027.098-1 

Ata da 15a Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2017
Data, hora e local: Realizada no dia 20 de abril de 2017, às 11 horas, na Av. Hen-
rique Valadares, 28, Torre B, 14° andar, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Convo-
cação e Presenças: Face à presença dos Acionistas que representam a totalidade 
do capital social da Companhia, Sr. Eberaldo de Almeida Neto (Petrobras Negó-
cios Eletrônicos S.A - e-Petro), Sr. Marco Ribas (Accenture do Brasil Ltda.), e Sr. 
Paulo André Alves Mendes (SAP Brasil Ltda.), conforme lista de presença refletida 
nos livros da Sociedade, ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos 
termos do Artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Compareceu, 
ainda, como convidado e para prestar eventuais esclarecimentos aos Acionistas, 
o Presidente do Conselho de Administração da Procurement Negócios Eletrônicos 
S.A., Sr. Alvaro Brazil Protasio. Mesa: Por aclamação da totalidade dos Acionistas 
presentes, assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Marco Ribas, que convidou o Sr. 
Eberaldo de Almeida Neto para secretariá-lo. Publicação: Publicados o Relatório 
da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Inde-
pendentes da Companhia no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal 
Diário Comercial, em 23 de março de 2017, nos termos do Artigo 133, I, II e III da 
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Ordem do Dia: 1. Apreciação do Balanço 
Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Sociedade referentes ao Exercício 
Social encerrado em 31 de dezembro de 2016; 2. Distribuição de Dividendos 2016 
Propostos pela Administração; e 3. Retenção da Parcela de Lucro Restante 2016. 
Deliberações: A Assembleia Geral de Acionistas, na forma da legislação aplicável 
e do Estatuto Social em vigor, dentro de suas atribuições e pela unanimidade dos 
presentes, deliberou: 1. Aprovar, sem reservas, o Relatório Anual da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2016, publicados conforme exigência do artigo 133, parágrafo 4o, 
da Lei n° 6.404/76, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. 2. Aprovar a 
destinação do resultado do exercício de 2016, conforme proposta da Administração 
e os dispositivos do Estatuto Social, com a distribuição do percentual de 25% do 
lucro líquido, no valor de R$ 297.948,01 (duzentos e noventa e sete mil novecentos 
e quarenta e oito reais e um centavo). O pagamento, conforme art. 205 §3° da Lei n° 
6.404/76, ocorrerá (i) em até 60 (sessenta) dias a contar da data em que os dividen-
dos foram declarados, isto é, a data de realização desta Assembleia Geral e (ii) após 
a destinação de R$ 62.725,90 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e 
noventa centavos) para reserva legal, conforme demonstrativo 1 abaixo.

Demonstrativo 1
PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A.

Capital Social Limite para Reserva Legal (20%)
24.326.485,70 4.865.297,14
Lucro Líquido 2016 Reserva Legal Dividendos Mínimos (25%)
1.254.517,95 62.725,90 297.948,01

Dividendos 
a Distribuir

Percentual a 
Distribuir R$ por ação Total

100% 25%
Ações Ordinárias 567.520,03 141.880,01 0,0233 567.520,03
Ações Preferenciais 624.272,03 156.068,01 0,0257 624.272,03
DIVIDENDOS 1.191.792,05 297.948,02  1.191.792,05

Acionistas
Ordiná-

rias
Prefe-

renciais
Distri- 
buição

% a ser pago com base nas 
ações ordinárias e preferenciais

E-PETRO 49% 95% 217.785,82 73,10
SAP 32% 2% 48.522,95 16,29
ACCENTURE 19% 3% 31.639,25 10,62
TOTAL 100% 100% 297.948,01 100,0

(Em milhares de R$)
3. Aprovar a retenção da parcela do lucro restante, nos termos do art. 196 da Lei 
n° 6.404/76, no valor de R$ 893.000,00 (oitocentos e noventa e três mil reais), para 
aplicação nos projetos destinados às estratégias empresariais definidas pelo Con-
selho de Administração, em sua 58a reunião ordinária, dia 08 de março de 2017, e 
quadro de Orçamento de Capital abaixo.

(Em milhares de R$)
FONTES 2017 2018 2019 2020 2021
Retenção de Lucros 893 4.419 5.492 5.411 5.533
Novos Financiamentos
Recursos Próprios 10.724 7.528 7.135 7.486 7.764
Total das Fontes 11.617 11.947 12.627 12.897 13.297
APLICAÇÕES 2017 2018 2019 2020 2021
Investimentos 11.617 11.947 12.627 12.897 13.297
Total das Aplicações 11.617 11.947 12.627 12.897 13.297
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e 
suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, aprovada, e assinada por todos os Acionistas presentes: Petrobras 
Negócios Eletrônicos S.A. - Sr. Eberaldo de Almeida Neto; SAP Brasil Ltda. - Sr. 
Paulo André Alves Mendes; Accenture do Brasil Ltda., - Sr. Marco Ribas. Rio de 
Janeiro, 20 de abril de 2017. Jucerja. Certifico o arquivamento em 04/09/2017 sob nº 
3081990. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
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”.
A Assessoria de Licitações comunica que a licitação em referência 
que se encontrava adiada sine die, será realizada no dia 30/10/2017 
às 11:00 horas, no mesmo local anteriormente divulgado.

Pedido negado no Supremo foi feito pela Defensoria Pública da União

Moraes veta o regresso dos 
presos aos estados de origem

O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), barrou ontem 

a volta de presos a seus Estados 
de origem. Moraes negou pedido 
de liminar da Defensoria Pública 
da União (DPU). No processo, a 
procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, havia se manifes-
tado contra o pedido.

A Defensoria havia reque-
rido ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que todos os detentos 
que estão há mais de dois anos em 
presídios federais fossem devolvi-
dos aos seus Estados de origem. 
A DPU afirmava que havia cons-
trangimento ilegal na permanên-
cia acima deste prazo.

A ação da Defensoria acen-
deu um alerta no Rio de Janeiro, 
diante da informação de que cri-
minosos poderiam retornar ao 
Estado - que vive uma crise com 

o recrudescimento da violência. 
Entre eles, estão Márcio dos San-
tos Nepomuceno, Marcinho VP; 
Luiz Fernando da Costa, o Fer-
nandinho Beira-Mar; e Antônio 
Francisco Bonfim Lopes, o Nem, 
suspeito de ter dado ordem de 
invasão da Favela da Rocinha no 
dia 17 de setembro. 

Alexandre de Moraes defen-
deu que o Congresso aprove uma 
legislação mais rigorosa contra 
o crime organizado. Ele disse 
ter pedido diretamente ao pre-
sidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia, que avance 
em projetos sobre o tema.

“O Brasil há muito tempo 
precisa de uma legislação mais 
forte em relação à criminali-
dade organizado, de um acordo 
maior entre a União, estados e 
municípios no combate da cri-
minalidade organizada, dentro e 
fora dos presídios”, defendeu o 

ministro. “O país deve finalmente 
tomar uma opção, uma orienta-
ção. Deve haver uma legislação 
diferenciada e dura contra a cri-
minalidade organizada.”

 “Eu tive a oportunidade, 
inclusive, em virtude desse caso, 
de conversar com o presidente 
da Câmara, o deputado Rodrigo 
Maia. Conversei com ele sobre 
a necessidade de aprovação de 
projetos que correm sobre o tema 
na Câmara dos Deputados, para 
que nós possamos dar instrumen-
tos melhores para a polícia e o 
Poder Judiciário, não só de inves-
tigação, mas também de cumpri-
mento de pena”.

Alexandre de Moraes argu-
mentou não ser possível com-
bater o crime organizado com 
uma legislação de 1941, como 
é o Código de Processo Penal 
(CPP), época em que a crimina-
lidade organizada sequer existia 

propriamente no Brasil, segundo 
ele. “É preciso avançar”, afirmou.

Sobre o pedido da DPU, feito 
dentro de um habeas corpus cole-
tivo, Alexandre de Moraes disse 
que a ação se equivocou ao que-
rer colocar prazo para a perma-
nência de presos em penitenci-
árias federais, pois tal limite de 
tempo não está expresso na lei. 
Ele disse ainda ser preciso levar 
em conta a periculosidade dos 
detentos.

“Não é possível querer tra-
tar presos por furto, presos por 
estelionato, da mesma forma que 
líderes de organizações crimino-
sas”, disse. “Nós sabemos que é 
de dentro dos presídios que che-
fões de facções ficam liderando o 
crime. De dentro do presídio fede-
ral, não fazem isso e continuarão 
lá até quando a Justiça enten-
der ser necessário para garantir 
a segurança da sociedade.”

STF  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ/RJ 
EDITAL DE CIÊNCIA. COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
EDITAL Nº: EDI.0702.000024-9/2017. O(A) DOUTOR(A) 
ERIK NAVARRO WOLKART JUIZ FEDERAL, DA SEGUN-
DA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ, DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente edital 
de ciência virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Secretaria, com sede na Rua Luiz Leopoldo Fernan-
des Pinheiro, nº 604/15º andar, Centro, Niterói/RJ, tramitam 
os autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, nº 0058598-
32.2015.4.02.5107 (2015.51.07.058598-3), que AUTOPISTA 
FLUMINENSE S A E OUTRO, move em face de PAULO CÉ-
SAR VIVIANE E OUTROS. Trata-se de ação de desapropria-
ção por utilidade pública, ajuizada pela Autopista Fluminense 
S/A em face de PAULO CÉSAR VIVIANE, ANELY PINHEIRO 
VIVIANE, ANDREA PAULA PINHEIRO VIVIANE, SUELI VI-
VIANE DA SILVA e VERÔNICA PINHEIRO VIVIANI DE 
SOUZA, visando, em caráter liminar, a imissão provisória na 
posse de parte de área do imóvel localizado na BR-101, KM 
248+200 m (130,74m²), localizado no Município de Silva Jar-
dim/RJ, sob o argumento de urgência na realização de obras 
para a implantação de trevo em desnível na Rodovia Gover-
nador Mário Covas (BR 101) e sendo deferida e desapropria-
ção da área com a devida indenização às partes. Para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, na forma 
do artigo 246, IV, do Novo Código de Processo Civil, o pre-
sente edital será afixado na sede deste Juízo da 2ª Vara Fe-
deral de Itaboraí, funcionando das 12:00 às 17:00 horas, e 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade 
de Itaboraí, em 27 de setembro de 2017. Eu, MARÍLIA MO-
RAES PIRES DE PINHO, ESTAGIÁRIO(A), o digitei. Eu, 
ALAN SANTOS CARDOSO, Diretor de Secretaria, o conferi e 
assinei, por ordem do MM. Juiz Federal. 
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Polícia desarticula quadrilha que 
lavava dinheiro com benefícios

Policiais civis cumpriram 
ontem 46 mandados de busca e 
apreensão contra grupos suspei-
tos de lavar dinheiro por meio da 
compra de vales-refeição, alimen-
tação e transporte de trabalhado-
res, no Rio de Janeiro. A Dele-
gacia de Defraudações da Polí-
cia Civil do Rio estima que um 
dos grupos movimentou R$ 12,5 
milhões em dois meses.

Os suspeitos utilizavam 
laranjas e empresas-fantasma 
e de fachada para movimentar 
quantias recebidas com a com-
pra de tíquetes em escritórios do 
Grande Rio. No caso dos vales-

-alimentação e refeição, a polícia 
disse que os investigados, cha-
mados de “tiqueteiros”, abrem 
empresas de fachada do ramo 
alimentício para conseguir, com 
as operadoras de cartão, máqui-
nas que aceitem vale alimenta-
ção e refeição. Os equipamentos 
são enviados para escritórios que 
comercializam ouro, onde é feita 
a compra dos benefícios dos tra-
balhadores.

Por cada transação, é cobrada 
do trabalhador uma taxa que varia 
de 15% a 18%. Parte da quantia 
fica com o escritório e a outra 
parte com os responsáveis pelas 

empresas fantasma e de fachada, 
que transferem os valores para 
empresas legais, pessoas físicas 
e até instituições religiosas.

No caso dos vales-transporte, 
a taxa cobrada do trabalhador na 
transação chega a 50%. Desses, 
parte fica com a viação, uma com 
o dono do escritório e outra com 
o atravessador.

Os mandados, expedidos pela 
2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, 
foram cumpridos em endereços 
comerciais e residenciais nos bair-
ros de Copacabana, Botafogo, 
Largo do Machado, Centro, Jaca-
repaguá, Campo Grande e Bangu, 

na capital, e ainda nas cidades de 
Nova Iguaçu, Duque de Caxias, 
São João de Meriti, Belford Roxo, 
Mesquita e Nilópolis, na Baixada 
Fluminense, e em Londrina, no 
Paraná.

Os suspeitos foram levados 
para a Cidade da Polícia, onde 
prestaram depoimento. Noventa 
pessoas são investigadas pelos 
crimes de lavagem de dinheiro, 
associação criminosa, falsidade 
ideológica e crime contra a econo-
mia popular. A delegada Patrícia 
de Paiva disse que o valor movi-
mentado em um curto espaço de 
tempo chamou a atenção.


