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Rio de Janeiro

SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S/A.
CNPJ 09.266.129/0001-10 - NIRE 33.3.0028477-0

Ata de RCA realizada em 16/02/2018. Hora, Data e Local: Às 09h do dia 
16/02/2018, na sede social à R. Francisco Sá, nº 23, sl 807, Copacabana, RJ/
RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face da presença 
de todos os membros do Conselho de Administração, conforme prevê o art. 12, 
do Estatuto Social da Sociedade. Mesa: José Carlos Süssekind, Presidente 
e Guilherme Nogueira de Castro, Secretário. Ordem do dia e Deliberações 
Tomadas: Observados os impedimentos legais e em cumprimento ao 
disposto no art. 14, “k” do Estatuto Social, por unanimidade de votos, foi 
ratificada a prestação de aval e/ou fiança, por Saneamento Ambiental Águas 
do Brasil S/A., inscrita no CNPJ nº 09.266.129/0001-10, nos Contratos de 
Abertura de Crédito Fixo de nº 40/00376-0 firmado em 31/08/2012, nº 
40/00380-9 firmado em 27/08/2012 e nº 40/00378-7 firmado em 31/08/2012, 
e seus respectivos aditivos, em favor de ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A, 
inscrita no CNPJ nº 14.192.039/0001-62, firmado com BANCO DO BRASIL 
S/A, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/5046-61. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida foi aprovada e 
assinada pelos Conselheiros. Assinaturas: José Carlos Süssekind, 
Guilherme Nogueira de Castro, Genilson Silva Melo, André de Oliveira Câncio, 
João Pedro Backheuser, Francisco Ubiratan de Sousa e Carlos Henrique da 
Cruz Lima. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 16/02/2018. 
José Carlos Süssekind - Presidente. Arquivada na Jucerja sob o nº 3159418 
em 27/02/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S/A. 
CNPJ nº 09.266.129/0001-10 - NIRE 33.3.0028477-0

Ata da AGE realizada em 28/11/2017. Hora, Data e Local – Às 10h do dia 
28/11/2017, na sede social, na R. Francisco Sá, nº 23, Sl 807, Copacabana, 
RJ/RJ. Convocação e Presença – Convocação dispensada em face da 
presença da totalidade dos acionistas da Cia., nos termos do art. 124, § 4o 
da Lei no 6.404/76, bem como do art. 22, § 2º do Estatuto Social. Mesa – 
Cláudio Bechara Abduche, Presidente e Marcelo Augusto Raposo da Mota, 
Secretário. Ordem do dia e Deliberações – Com a totalidade dos acionistas 
presentes e por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, 
foram tomadas as seguintes deliberações: (a) Aceitação da renúncia do Sr. 
TAKESHI SEO, japonês, casado, engenheiro mecânico, inscrito no RNE nº 
G254482-N e no CPF nº 063.782.837-29, do cargo de Conselheiro da Cia., 
que é formalizado através do Termo de Renúncia aqui anexo, agradecendo 
a valiosa colaboração e os excelentes serviços prestados à sociedade; (b) 
Eleger para o cargo de Conselheiro o Sr. JOÃO PEDRO BACKHEUSER, 
brasileiro, solteiro, maior, arquiteto, portador da CI nº 08662734-6, expedida 
pelo IFP/RJ e inscrito no CPF nº 013.911.927-29, domiciliado à R. do Parque, 
nº 31, parte, São Cristóvão, RJ/RJ. O mandato do Conselheiro ora eleito 
terá o mesmo prazo do mandato dos demais Conselheiros em curso, sendo 
válido, portanto, até 31/07/2019; (c) O Conselheiro ora eleito, presente à 
Assembleia, aceitou o cargo para o qual foi eleito, tendo sido investido em 
seu cargo mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado em Livro de 
Registro de Atas de RCA arquivado na sede da Cia. e declarou, sob as penas 
da lei, não estar impedido de exercer a administração da Cia., em virtude 
de lei especial, ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos. Encerramento – Nada mais havendo a tratar e 
ninguém tendo querido fazer uso da palavra, solicitou o Sr. Presidente que 
fosse lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada 
pelo Sr. Presidente e por mim secretário. Presença de – Cláudio Bechara 
Abduche, Presidente; Marcelo Augusto Raposo da Mota, Secretário; Takeshi 
Seo, Conselheiro renunciante; João Pedro Backheuser, Conselheiro eleito; 
Developer S/A., Queiroz Galvão Saneamento S/A, New Water Participações 
S/A., - Acionistas. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 
28/11/2017. Cláudio Bechara Abduche - Presidente; Marcelo Augusto Raposo 
da Mota - Secretário. Arquivada na Jucerja sob o nº 3146497 em 24/01/2018. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S/A. 
CNPJ nº 09.266.129/0001-10 - NIRE 33.3.0028477-0

Ata da AGE realizada em 29/12/2017. Hora, Data e Local - Às 09h do dia 
29/12/2017, na sede social, à R. Francisco Sá, nº 23, sl 807, Copacabana, 
RJ/RJ. Convocação e Presença – Dispensada nos termos do art. 124, 
§ 4º da Lei nº 6.404/76 e art. 22, § 2º do Estatuto Social, face à presença 
da totalidade dos acionistas. Mesa – Sr. Cláudio Bechara Abduche, 
Presidente e Sr. Marcelo Augusto Raposo da Mota, Secretário. Ordem do 
dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, com os acionistas 
presentes representando a totalidade do capital social, foram tomadas as 
seguintes deliberações: (a) Aprovação do aumento do capital social no valor 
total de R$ 60.000.000,00, sem emissão de novas ações, a ser integralizado 
em 31/12/2017, mediante baixa parcial da conta de “reserva de retenção de 
lucros”; (b) Em razão do aumento de capital social acima aprovado, o capital 
social da Sociedade Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A, passará 
de R$ 380.000.000,00, para R$ 440.000.000,00, passando o caput do art. 
5º, do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O Capital 
Social é de R$ 440.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional e bens, divididos em 172.975.390 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e 
assinada. Presença de: Cláudio Bechara Abduche – Presidente; Marcelo 
Augusto Raposo da Mota – Secretário; Developer S/A., Queiroz Galvão 
Saneamento S/A., New Water Participações S/A. – acionistas. Confere com 
o original lavrado em livro próprio. RJ, 29/12/2017. Cláudio Bechara Abduche - 
Presidente; Marcelo Augusto Raposo da Mota - Secretário. Arquivada na Jucerja 
sob o nº 3158174 em 23/02/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTACIONAMENTOS 
E GARAGENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Convocamos todos os trabalhadores de estacionamentos e garagens do 
Estado do Rio de Janeiro, para assembleia geral no dia 08 de março 2018 
na sede do sindicato Rua: Acre 96 - sobrado - Centro - Rio de Janeiro, 
às 16:00 e 16:30h, em primeira e segunda convocação com qualquer 
número, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1) Leitura, 
discussão e aprovação da ata anterior; 2) Leitura, discussão e aprovação 
da convenção coletiva do ano de 2018 a 2019, bem como aprovação em 
delegar poderes à diretoria desta entidade para firmar Convenção Coletiva 
com a patronal ; 3) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 02 de março de 2018.  
Gilmar Barbosa - Diretor-Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 309/2018 - ASL-DP
Objeto: “AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO”.      
A Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação em 
epígrafe será realizada no dia 15/03/2018 às 11:00 horas no mesmo local 
anteriormente divulgado.

TANGARA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 03.573.381/0001-96 - NIRE 3330032513-1

Edital de Convocação. Assembleia Geral Extraordinária. São convi-
dados os Senhores Acionistas da Tangara Energia S.A. a participarem da 
Assem bleia Geral Extraordinária a ser realizada na Avenida Almirante Júlio  
de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 2º andar, sala 
13, Jacarepaguá, CEP 22.775-028, na cidade e estado do Rio de Janeiro , 
em primeira convocação, às 14:30, segunda convocação às 14:35 e ter-
ceira, e última, convocação às 14:40, do dia 08 de março de 2018, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) ratificar as deliberações to-
madas pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 
29 de dezembro de 2017; (2) deliberar sobre a 3ª (terceira) emissão, pela 
Companhia, em série única, de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, em séria única, da espécie quirografária com Garantia Fidejussória, 
para Distri buição Pública com Esforços Restritos de Distribuição (“Debên-
tures”) (“3ª Emissão”) ; (3) autorizar a Diretoria da Companhia a (i) celebrar 
todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos 
necessários à realização da 3ª Emissão; (ii) contratar os prestadores de 
serviços  para a 3ª Emissão, incluindo assessores legais, entre outros, po-
dendo para tanto negociar e assinar os respectivos contratos; (4) aprovar 
o 5º aditamento a 1ª (primeira) emissão, pela Companhia, em série única , 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em séria única, da es-
pécie quirografária com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública  
com Esfor ços Restritos de Distribuição celebrada em 15 de agosto de 2014, 
entre a Companhia, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários e o Investimentos Sustentáveis Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia (“1ª Emissão”) que versará sobre a liberação 
da Fiança Bancária prevista na Cláusula 6.7.2. da 1ª Emissão; e (5) outros  
assuntos de interesse social. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2018. 
Henrique Carsalade Martins - Diretor Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 005/2017-ASL-1.1

Objeto: “SERVIÇOS DE REFORMA DOS DECANTADORES DA ETE 

BARRA”.

A Assessoria de Licitações comunica que a licitação em referência que 

se encontrava adiada sine die, será realizada no dia 04/04/2018 às 11:00 

horas, no mesmo local anteriormente divulgado.

Pregão Eletrônico nº 002/2017 UASG 791500
N° Processo: 63154.001616/2017-11. Objeto: Pregão Eletrônico – Registro 
de preços para aquisição de café. Total de itens 2. Edital e entrega das 
propostas: a partir de 01/03/2018 de 09h30 às 11h30 e de 13h15 às 
16h00 no Endereço: Ilha de Mocanguê Grande, s/n, Centro, Niterói – RJ 
e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: 
14/03/2018 às 09h30. Informações gerais podem ser obtidas pelos telefones 
(21) 2189-1295/1066.

BUENO OTÉRO NERY
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA FORÇA 
DE SUBMARINOS MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Pregão Eletrônico 022/2018
Objeto: fornecimento de consumíveis de solda com certificado J, conforme 
ASME IIC SFA-5.01 e certificado 3.1, conforme norma EM-10204. Início do 
acolhimento de propostas: 02/03/2018 às 10:00; Limite de acolhimento de 
propostas e abertura de propostas: 15/03/2018 às 8:00; Disputa pública de 
preços: 15/03/2018 às 10:00; Todos os atos do presente pregão se consumarão 
no site www.licitacoes-e.com.br.

FERNANDO DE JESUS COUTINHO
Gerente Geral de Compras e Serviços

AVISO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP

CNPJ 42.515.882/0003-30

Ministério da 
CiênCia, TeCnologia

e inovação

Crivella cobra retribuição dos demais Estados para ajudar o município

Rio festeja 453 anos e prefeito 
diz que cidade é ‘extraordinária’

A cidade do Rio de Ja-
neiro comemorou 
ontem 453 anos. 
Para festejar a data, 

atividades gratuitas foram re-
alizadas, incluindo o tradicio-
nal Parabéns com um bolo de 
5 metros no Largo da Cario-
ca, no centro, partido às 13h 
e distribuído a transeuntes.

O prefeito Marcelo Crivella 
celebrou o aniversário desta-
cando a importância econô-
mica do Rio. “O Rio ajuda 
muito o Brasil. Aqui, o país 
arrecada R$ 130 bilhões por 
ano”, disse, cobrando retribui-
ção. “Nada mais justo que nos 
ajudem neste momento que a 
segurança precisa de reforço”, 
afirmou, referindo-se à inter-
venção na segurança pública.

Durante evento da Secre-
taria Municipal de Saúde, na 
sede da prefeitura, Crivella 
destacou também que a cidade 
é “pujante e extraordinária”. 
A população enfrenta dificul-
dades com inteligência e cria-
tividade, disse.

“Esse espírito o carioca não 
pode perder, e isso é que tem 
que ser lembrado no aniver-
sário. Os desafios são enor-
mes, contra alguns deles esta-
mos lutando há décadas, mas 
nada disso nos intimida. Pelo 
contrário, motiva ainda mais”, 
sustentou.

Ao lado de representantes 
de órgãos municipais, o pre-
feito acompanhou uma aula 
de ginástica laboral com ido-
sos do Programa Academia 
Carioca e conversou com os 
alunos da Creche Institucio-
nal Dr. Paulo Niemeyer, anexa 
ao CASS, que participaram do 

Circuito Funcional Kids. Os 
pequenos aprenderam a alon-
gar o corpo e ouviram de Cri-
vella um pouco da história da 
fundação da cidade. Também 
aprenderam com o prefeito a 
rezar o “Pai Nosso”.

 Entre as atividades de 
promoção de saúde, o desta-
que ficou por conta da vaci-
nação contra a febre amarela. 
A servidora Lídia Pierre dos 
Passos, de 33 anos, agente 
administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação, apro-
veitou uma brecha no traba-
lho e correu para se imunizar. 
Moradora de Niterói, ela falou 
sobre os encantos da cidade, 
que espera ver melhorar nos 
próximos anos:

“Não moro aqui, mas passo 
a maior parte do meu dia no 
Rio. É a cidade onde gosto de 
passear, vivenciar essa cultura. 
O Rio passa por dificuldades, 
mas é um lugar lindo e merece 
muita atenção. Tenho espe-
rança de que as coisas melho-
rem.”

 Os visitantes também rece-
beram material educativo, com 
informações e orientações 
sobre diabetes, hipertensão, 
prevenção do câncer de colo 
de útero e combate ao taba-
gismo, além de sessões de auri-
culoterapia. Mas as aulas de 
dança dos professores do Aca-
demia Carioca foram o grande 
sucesso do evento.

 É o que disse a pernambu-
cana e “carioca de coração” 
Alenice Barros de Bezerra, 
de 57 anos. Moradora do Rio 
Comprido há décadas, ela afir-
mou que sua vida mudou a par-
tir do momento em que conhe-

ceu o programa, que frequenta 
diariamente no bairro.

 “Sou diabética e conse-
gui me livrar de dois remédios 
graças à atividade física, que 
comecei a praticar há cerca de 
quatro anos. Costumo dizer 
que é um divertimento saudá-
vel. Além dos exercícios, tam-
bém participo dos passeios 
promovidos pelo programa. 
Os professores do Academia 
Carioca são dez! Esse pro-
grama transformou a minha 
vida!”

Entre as outras ações de 
saúde que participaram do 
evento estão o Programa de 
Controle do Tabagismo (SPS), 
com verificação do monóxido 
de carbono com monoximetro; 
a Coordenação de Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis; 
e o programa Rede de Adoles-
centes e Jovens Promotores da 
Saúde (RAP da Saúde).

“Trouxemos para o CASS 
atividades de promoção da 
saúde, que ajudam a melho-
rar o bem-estar e a qualidade 
de vida das pessoas. Todos os 
que passaram por aqui pude-
ram aproveitar essa oportuni-
dade e se animaram em incluir 
essas atividades em suas roti-
nas de vida”, disse a subsecre-
tária de Atenção Primária da 
SMS, Paula Travassos, orga-
nizadora do evento. 

Antes do evento no CASS, 
o prefeito Marcelo Crivella par-
ticipou da entrega do Laudo de 
Desinterdição para 40 famílias 
na Estrada do Jequiá, na Ilha 
do Governador. 

O prefeito assinou ontem 
também decretos de tomba-
mento de três símbolos da 

cidade: o Cassino da Urca, 
na Urca, o Instituto Moreira 
Salles, na Gávea, e o Acervo 
Carlos Lacerda, no Arquivo da 
Cidade. Os documentos do pri-
meiro governador do estado, 
Carlos Lacerda (1914–1977), 
incluem arquivos de sua traje-
tória política e produção inte-
lectual.

O Cassino da Urca, com 
arquitetura art déco, funcio-
nou como um balneário, no 
início de 1920. Depois, abri-
gou a extinta TV Tupi e o Ins-
tituto Europeo di Design desde 
2006. O prédio passou por uma 
recuperação que deve chegar 
ainda este ano ao teatro da 
instituição.

Já o Instituto Moreira Sal-
les, um marco da arquitetura 
moderna dos anos 1950, antiga 
residência de Walther Moreira 
Salles, com paisagismo assi-
nado por Roberto Burle Marx, 
abriga importantes coleções de 
fotografia, literatura, música e 
iconografia, abertas ao público.

Ontem, cerca de 30 museus 
da cidade também abriram as 
portas de graça. Entre eles, 
o Museu do Samba, na zona 
norte, o Museu do Amanhã 
e o Museu de Arte Moderna, 
no centro.

No fim do dia, no Largo 
da Carioca, a comemoração 
recomeçou às 18h, com a apre-
sentação da Orquestra Bian-
chinni. O baile charme Black 
Bom animou a Praça Mauá. A 
festa se estenderá ainda pelo 
fim de semana, com o baile da 
Banda Black Rio, no sábado 
(3), na Praça Guilherme Da 
Silveira, em Bangu, na zona 
oeste.
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Febre Amarela já matou 
47 pessoas em todo RJ

A Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro con-
firmou novas mortes por febre 
amarela no estado. O Rio já 
soma 47 mortes e 103 casos 
confirmados da doença, em 21 
municípios de várias regiões.

O maior número de mor-
tes foi registrado em Angra dos 
Reis, que soma 11, de um total 
de 21 casos. Em Teresópolis e 
Valença, foram seis mortes em 
cada município. Em Nova Fri-
burgo e Cantagalo, foram três 
mortes (cada).

Quatro municípios registra-
ram duas mortes: Rio das Flores, 
Sumidouro, Engenheiro Paulo 
de Frontin e Trajano de Moraes. 
Também tiveram mortes as cida-
des de Miguel Pereira, Duas Bar-
ras, Vassouras, Paraíba do Sul, 
Carmo, Maricá, Mangaratiba, 
Piraí, Cachoeiras de Macacu e 
Rio Claro. Em dois lugares houve 
casos registrados, mas não mor-
tes: Petrópolis e Paty do Alferes.

A Secretaria de Saúde ainda 
confirmou mortes de macacos 
com febre amarela nos municí-
pios de Niterói, Barra Mansa, 
Angra, Valença, Miguel Pereira, 
Volta Redonda, Duas Barras, 
Paraty, Engenheiro Paulo de 
Frontin, Araruama e Seropé-
dica. A Secretaria ressalta que 
os macacos não são responsáveis 
pela transmissão da febre ama-
rela. A doença é transmitida por 
meio da picada de mosquitos.

Ontem, o Ministério da 
Saúde divulgou os números atu-
alizados de casos de febre ama-
rela no país, conforme informa-
ções repassadas pelas secreta-
rias estaduais de saúde. Entre 1º 
de julho de 2017 e 28 de feve-
reiro de 2018, foram confirma-
dos 723 casos da doença no país, 
que resultaram em 237 mortes. 
No período equivalente do ano 
anterior, entre julho de 2016 e 
28 fevereiro de 2017, foram con-
firmados 576 casos e 184 óbitos.

Ao todo, 2.867 casos suspei-

tos foram notificados. Destes, 
1.359 foram descartados e 785 
ainda estão sendo investigados.

A febre amarela é uma 
doença sazonal, com maior 
número de casos no verão, e 
segundo o Ministério da Saúde, 
apesar de o número de casos 
no atual período de monito-
ramento ser superior à sazo-
nalidade passada, a incidência 
da doença entre a população 
caiu. No período de monitora-
mento 2017/2018, a incidên-
cia da febre amarela foi de 2,2 
casos para 100 mil/habitantes, 
enquanto na sazonalidade pas-
sada, 2016/2017, a incidência 
foi 7,1/100 mil habitantes.

“O vírus da febre amarela 
hoje circula em regiões metro-
politanas do país com maior 
contingente populacional, atin-
gindo 32,3 milhões de pessoas 
que moram, inclusive, em áreas 
que nunca tiveram recomen-
dação de vacina. Na sazonali-
dade passada, por exemplo, o 
surto atingiu uma população 
de 8 milhões de pessoas, muito 
menor que a atual”, explicou o 
ministério, por meio de informe.

O Ministério da Saúde tem 
reforçado a importância da 
vacinação para a população 
da Bahia, do Rio de Janeiro e 
de São Paulo e recomenda que 
os estados “continuem vaci-
nando até atingir alta cober-
tura”. Dados preliminares do 
ministério informam que, até 
27 de fevereiro, 5,5 milhões de 
pessoas foram vacinadas nos 
três estados, 23,2% do público- 
alvo da campanha.

De acordo com o ministé-
rio, os estados receberam 20,2 
milhões de doses da vacina em 
2018, até o momento. Foram 
enviadas 15,7 milhões de doses 
para implementação da Campa-
nha de Vacinação contra a Febre 
Amarela para a Bahia (300 mil), 
Rio de Janeiro (4.7 milhões) e 
São Paulo (10.7 milhões).


