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Rio de Janeiro

Segundo o MPF, Maurício Cabral teria declarado o recebimento da verba 
para dar aparência lícita ao pagamento de R$ 1,7 milhão em propinas

Irmão de Cabral confessa ter 
usado nota fria de R$ 240 mil

Irmão do ex-governador 
do Rio Sérgio Cabral Fi-
lho (PMDB), o publicitá-
rio Maurício Cabral admi-

tiu ontem que recebeu R$ 240 
mil por meio de sua empresa, 
a Estalo Comunicação Ltda, 
sem ter prestado nenhum ser-
viço - uma nota fria. Segundo 
Maurício, o negócio foi firma-
do por intermédio de Carlos 
Miranda, apontado pelo Mi-
nistério Público Federal como 
operador financeiro do esque-
ma chefiado pelo ex-governa-
dor, preso desde novembro de 
2016 e condenado três vezes 
por corrupção e outros crimes. 
As declarações foram dadas 
ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal Criminal, no Rio 
de Janeiro.

De acordo com Maurício, 
Miranda lhe sugeriu que pres-
tasse serviço à empresa Sur-
vey, de Alberto Conde, con-
tador da empresa FW Enge-
nharia. O Ministério Público 
Federal (MPF) sustenta que a 
FW, de Flávio Werneck, teria 
trabalhado para dar aparên-
cia lícita ao pagamento de R$ 
1,7 milhão de propina. Mau-

rício, porém, tentou demons-
trar que agiu de boa-fé.

“Eu cheguei para o Carlos 
Miranda, que era meu amigo 
e disse: se você tiver algum 
cliente para me indicar me 
ajudaria. Estava precisando 
de jobs (trabalhos) para ser-
viços de publicidade. O Car-
los me disse: vai ter um tra-
balho para gente fazer jun-
tos, pela empresa Survey”, 
disse.

Segundo o irmão de Cabral, 
o dinheiro foi depositado em 
2011, a nota foi emitida, mas 
o serviço nunca foi feito por 
sua empresa. “Eu perguntava 
para o Carlos: E o trabalho? 
E o trabalho? Mas o trabalho 
nunca apareceu. Eu emiti a 
nota antes porque acreditei 
que o serviço seria feito”, afir-
mou. Maurício acrescentou 
não ter devolvido o dinheiro, 
que usou mais tarde.

Alberto Conde também 
admitiu, em depoimento, 
que a sua empresa Survey 
foi utilizada para a emissão 
de notas frias para serviços 
nunca prestados. Segundo 
ele, os pagamentos eram fei-

tos por ordem de Werneck. 
Ele depositava os valores na 
conta da Survey, por meio da 
FW Engenharia, que seriam 
depois repassados a outras 
empresas de fachada.

De acordo com a denún-
cia do MPF, os pagamentos 
realizados pela Survey ocorre-
ram em função de benefícios 
recebidos pela FW em contra-
tos com o governo do Estado 
do Rio de Janeiro durante a 
gestão de Cabral. Entre 2007 
e 2014, o volume de contra-
tos da empresa com o governo 
aumentou 37 vezes e incluiu 
obras expressivas, como a 
urbanização do Complexo de 
Manguinhos.

Outra empresa de fachada 
que teria sido beneficiada no 
esquema foi a Araras Empre-
endimentos, de propriedade 
de Susana Neves, ex-mulher 
de Sérgio Cabral. As investi-
gações identificaram, entre 
outubro de 2011 e dezembro 
de 2013, 31 depósitos bancá-
rios da Survey em favor da 
Araras, totalizando o paga-
mento de R$ 1,2 milhão. 
Susana também iria depor 

ontem, mas pediu o adia-
mento.

A denúncia também aponta 
para o depósito de quatro che-
ques na contra da LRG Agro-
pecuária, de Carlos Miranda, 
no valor de R$ 193.850,00, 
entre dezembro de 2011 e abril 
de 2012. As investigações con-
cluíram que a LRG Agrope-
cuária era uma empresa de 
fachada usada na operacio-
nalização de esquema de lava-
gem de recursos obtidos com 
o crime de corrupção.

Criada em 2007, a empresa 
de consultoria chegou a ter 
faturamento de R$ 2,3 milhões 
em 2013. Em 2015, após a 
saída de Cabral do governo, 
o faturamento declarado foi 
de apenas R$ 7 mil.

A denúncia do MPF pede a 
condenação de Sérgio Cabral, 
Flávio Werneck e Alberto 
Conde por 36 atos de lava-
gem de dinheiro, divididos em 
três episódios, e a condena-
ção de Susana Neves por 31 
atos de lavagem, de Maurício 
Cabral por um ato e de Carlos 
Miranda por quatro atos, cada 
um em um episódio.
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Flamenguistas são presos 
após ataque contra rivais 
argentinos na Zona Sul

Quarenta e oito torcedores 
do Flamengo foram detidos na 
madrugada de ontem acusados 
de jogarem fogos de artifício e 
rojões em direção a hotéis na 
Barra da Tijuca, na zona oeste 
do Rio de Janeiro, e em Copa-
cabana, na zona sul, onde estão 
hospedados membros da dele-
gação do time argentino do 
Independiente.

O Flamengo e o Indepen-
diente decidem a Copa Sul-
-Americana, às 21h45 (horá-
rio de Brasília), no Maracanã. 
Segundo a Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, a 
confusão começou em frente 
ao hotel na Avenida Abelardo 
Bueno, na Barra da Tijuca, onde 
torcedores dos times adversá-
rios estavam se provocando, 
o que gerou grande tumulto. 
Segundo a PM, rubro-negros 
jogaram fogos de artifícios e 
rojões em direção ao hotel, e o 
Batalhão de Choque foi acio-
nado para conter a desordem.

Ainda de acordo com a polí-
cia, em seguida, torcedores do 
Flamengo começaram a se con-
centrar na Avenida Atlântica, 
próximo a um hotel para onde 
parte da delegação argentina 
teria sido deslocada após a con-
fusão. Segundo a PM, fogos de 
artifício foram lançados con-
tra edifícios ao longo da via 
e em direção aos agentes. A 

Guarda Municipal informou 
que foi necessário usar bombas 
de gás para conseguir conter o 
tumulto na Avenida Atlântica.

Na ação, 25 morteiros foram 
apreendidos, além de pedras 
portuguesas e garrafas de vidro. 
O caso foi registrado 12ª DP 
(Copacabana), para onde os 
acusados foram encaminhados.

O presidente da Associação 
de Hotéis do Estado do Rio, 
Alfredo Lopes, divulgou nota 
para informar que a entidade 
está acompanhando a situa-
ção com preocupação, pois a 
grande movimentação e o com-
portamento violento das torci-
das oferecem risco não somente 
aos jogadores, mas também aos 
funcionários dos hotéis e aos 
demais hóspedes.

“Já fizemos contato com o 
governador para viabilizar um 
reforço na segurança, conse-
guimos aporte da Polícia Mili-
tar para a área crítica e esta-
mos prestando todo suporte 
ao hotel para controlar a situa-
ção. O mercado sul-americano 
é um dos principais emissores 
de turistas ao Rio de Janeiro, 
inclusive liderando as reservas 
entre os turistas internacionais 
para este verão. É nosso papel 
garantir que a passagem deles 
pela cidade seja segura, inde-
pendentemente dessa rixa entre 
torcidas”, disse Lopes.

SHOPINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N.º 09.591.390/0001‑96 ‑ NIRE N.º 333.00286.62-4

ATA, EM FORMA DE SUMÁRIO, DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2017. 
1. Data E HoRáRIo: 13 de novembro de 2017, às 16:00 horas, na sede 
social da SHoPINVESt EMPREENDIMENtoS E PaRtICIPaÇÕES S.a. 
(“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Rua Farme de Amoedo, nº 56, parte, Ipanema. 2. CoNVoCaÇão: 
Dispensada a convocação prévia, conforme facultado pelo artigo 124, §4º, 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social. 3. PRESENÇa: 
Acionistas representando a totalidade do capital social. 4. MESa: Pedro 
Boardman Carneiro ‑ Presidente; Leonardo Neves Bussinger ‑ Secretário. 
5. oRDEM Do DIa E DElIbERaÇÕES: 5.1. No que tange à emissão de debêntures 
simples que será realizada pela Gaster Participações S.A. (“Gaster”) em 
2ª emissão pública, as quais não serão conversíveis em ações, serão da 
espécie com garantia real, possuirão garantia adicional fidejussória, serão 
para distribuição pública, com esforços restritos (“Debêntures”) (“Emissão”), 
os acionistas da Companhia tomaram as seguintes deliberações: (i) tomar 
conhecimento da alienação fiduciária das ações de emissão Companhia 
de titularidade da Gaster em favor dos titulares das Debêntures e (ii) 
aprovar a cessão fiduciária dos rendimentos presentes e futuros referentes 
a certos eventos de liquidez da Companhia, conforme será detalhado na 
escritura de Emissão, cuja cópia está disponível a todos e fica arquivada 
na sede da Companhia, que deverão ser depositados nas contas bancárias 
a serem abertas para tal fim de titularidade da Companhia e de cada um 
dos Garantidores em favor dos titulares das Debêntures. 5.2. Autorizar a 
Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar as 
deliberações aqui consubstanciadas e assinar os documentos necessários 
à efetivação da constituição da garantia, incluindo mas não se limitando, 
(a) a averbação da alienação fiduciária de ações da Companhia no livro 
de registro de ações da Companhia ou no extrato da conta de depósito 
da Companhia, conforme o caso; e (b) o registro do Instrumento Particular 
de Constituição de Alienação Fiduciária de Ações Shopinvest em Garantia 
e Instrumento Particular De Constituição De Cessão Fiduciária De Direitos 
Creditórios e Conta Corrente Vinculada em Garantia no(s) competente(s) 
cartório(s) de registro de títulos e documentos, indicado(s) nos referidos 
instrumentos. 6. ENCERRaMENto, laVRatuRa E aPRoVaÇão Da ata: Nada mais 
havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata 
em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, §1o da Lei das 
Sociedades por Ações. A presente ata foi lida, achada conforme e assinada 
por todos os presentes. Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2017. Pedro 
Boardman Carneiro ‑ Presidente; Leonardo Neves Bussinger ‑ Secretário. 
Acionistas: GASTER PARTICIPAÇÕES S.A ‑ Antônio José de Almeida 
Carneiro - Diretor. Jucerja nº 00003125750 em 06/12/2017. Bernardo F. S. 
Berwanger ‑ Secretário Geral.

MEGA ENERGIA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ/MF 07.340.605/0001-70 - NIRE 33.3.0030392-8

Convocação: Ficam os senhores acionistas da Companhia convocados a com-
parecer em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 20 de dezembro 
de 2017, às 10h, na sede da Companhia localizada na Av. Brasil, 33.809, Bangu, 
Rio de Janeiro-RJ, para deliberar e decidir sobre as seguintes ordens do dia: (i) 
chamada de aporte de capital dos acionistas da companhia para pagamento de 
dívida referente ao PERT – Programa Especial de Recuperação Tributária, no va-
lor total de R$1.697.584,85 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, quinhen-
tos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); (ii) chamada de aporte de 
capital dos acionistas da companhia para pagamento de dívida existente perante 
o Banco Modal S/A, no valor total de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos 
mil reais) ; (iii) chamada de aporte de capital dos acionistas da companhia para 
pagamento de dívida referente ao pagamento parcial das debêntures emitidas 
no âmbito da 1ª Escritura de Debêntures da Companhia e da linha de emprés-
timo Finame Itau, no valor total de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos 
mil reais);  (iv) em razão das matérias anteriores, atualizar o Capital Social da 
Companhia e aprovar o Estatuto Social consolidado. A Diretoria - RJ – 11/12/2017.

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 – PERP05/17.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E 
CAMINHÃO TRUCADO COM PLATAFORMA COM MOTORISTA.
Data da Etapa de Lances: 28/12/2017 - Horário: 10:30 hrs
Endereço eletrônico: www.compras.rj.gov.br
Tipo: Menor Preço por Item.
Processo: E-07/100.395/2017

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,  
n° 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: Concorrência Nacional - CN Nº 202/2017.
Objeto: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL), 
VISANDO ACRESCENTAR MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA CEDAE A SER EXECUTADO NA FORMA INDIRETA 
POR PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO”.
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico www.cedae.com.br/licitacao ou na Av. 
Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade Nova - RJ a Errata nº 03 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: 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 DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

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

AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE”

Objeto: Registro de Preços para aquisição Tubos de PVC de diversos 
diâmetros.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.

Número da Licitação: PERP 03/17.

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

Processo nº: E-07/100.173/2017.

A Comissão de Pregão Eletrônico de Registro de Preços torna público, que 
a sessão pública para a realização do Pregão Eletrônico supracitado fica 
adiada “sine die”, em atendimento ao contido no Ofício SGE/CEE nº 363/17 
do Processo TCE-RJ nº 106.171-7/17, na forma do disposto no artigo 4º da 
Deliberação TCE-RJ nº 280/2017, em razão de determinação do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

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”.

CSE - CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A.
(“CSE” ou “Cia.”) / CNPJ/MF nº 19.154.997/0001-62 / NIRE 33.3.0030968-3
Ata de Reunião da Diretoria. 1. Data, Hora e Local: No dia 21/11/2017, às 11:30 
horas, na sede, Rua Visconde de Caravelas, 14/6º, RJ/RJ. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros da 
Diretoria da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Newton Lins Buarque Sucupira 
Filho; Secretária: Sra. Júlia Salvador Ponce da Motta. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas. 5. 
Deliberações: Por unanimidade e sem reservas, os diretores deliberaram aprovar 
a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, na pro-
porção de suas respectivas participações na Cia., que será encaminhada para a 
Assembleia Geral de Acionistas da Cia., nos termos do Art. 29, §Único do Estatu-
to Social, no valor total de R$700.000,00, conforme indicados abaixo, mantendo 
caixa mínimo na Cia.: Dividendos Intermediários à conta de Lucro do Exercício: 
R$700.000,00. Total: R$700.000,00. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e apro-
vada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Newton Lins 
Buarque Sucupira Filho; Secretária: Sra. Júlia Salvador Ponce da Motta. Diretores: 
Newton Lins Buarque Sucupira Filho e Carlos Henrique Scalco. Jucerja reg. sob o 
nº 3123062 em 30/11/2017. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Ao 21/11/2017, 
às 13:00h, na sede, Rua Visconde de Caravelas, 14/6º, RJ/RJ. 2. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, § 4º, 
da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Cia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Carlo 
Alberto Bottarelli; Secretária: Sra. Júlia Salvador Ponce da Motta. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas. 
5. Deliberações: Por unanimidade e sem reservas, os acionistas deliberaram aprovar 
a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, na proporção 
de suas respectivas participações na Companhia, nos termos do Art. 29, § Único do 
Estatuto Social da Companhia, no valor total de R$700.000,00, conforme indicados 
abaixo, mantendo caixa mínimo na Companhia: Dividendos Intermediários à conta 
de Lucro do Exercício: R$700.000,00. Total: R$700.000,00. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a 
lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. 
7. Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli– Presidente; Júlia Salvador Ponce da 
Motta – Secretária. Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas 
Centrais Elétricas S.A. – FURNAS. Jucerja reg. sob o nº 3123060 em 30/11/2017. 
Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

LIGHT ESCO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 73.688.855/0001-20 - NIRE nº 33.3.00.29.211-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de outubro de 
2017. 1. Data, hora e local: Em 27/10/2017, às 18 hs, na sede localizada na 
Av. Marechal Floriano, 168, parte, Centro, RJ. 2. Presença e Convocação: 
Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
face à presença da acionista única da Cia., Light S.A., representando a 
totalidade do capital social, neste ato representada, por seus Diretores, Luís 
Fernando Paroli Santos e Roberto Caixeta Barroso. 3. Composição da 
Mesa: Roberto Caixeta Barroso, Presidente da Mesa, e Fernanda Amador 
Pacheco, Secretária da Mesa. 4. Ordem do Dia: 4.3. Deliberar sobre a 
alteração do Estatuto Social da Cia. buscando retificar a redação do art. 5º.  
5. Deliberações Adotadas: 5.1. Aprovada a lavratura da presente ata na 
forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, do art. 130, 
da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovada a retificação do Estatuto Social referente à 
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Cia, que passará a ter novamente 
a seguinte redação: “Art.5º O capital social da Cia é de R$146.083.778,75, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, representado 
por 78.825.988 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”  
5.3. Em razão das deliberações acima, o Estatuto Social da Companhia 
seguirá consolidado na forma do Anexo II a presente ata (“Anexo I”).  
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, que segue 
assinada por mim, Secretária, e pelos representantes presentes da acionista. 
RJ, 27/12/2017. Roberto Caixeta Barroso - Presidente da Mesa. Fernanda 
Amador Pacheco - Secretária da Mesa. Acionista: LIGHT S.A. - Roberto 
Caixeta Barroso - Luís Fernando Paroli Santos. Arquivada na JUCERJA sob 
nº 3127361 em 12/12/2017. Bernardo F.S Berwanger, Secretário Geral.

ENEL BRASIL S.A.
CNPJ 07.523.555/0001-67

NIRE 33.3.0027645-9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia convocados para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada às 11h, do dia 
21 de dezembro de 2017, na sede da Companhia, situada na Praça Leoni 
Ramos, 01, bl. 02, 7º andar, Niterói-RJ, a fim de deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes da Ordem do Dia: (i) Examinar e aprovar o Protocolo 
e Justificação de Incorporação assinado em 13 de dezembro de 2017, no 
qual foram reguladas as condições da incorporação, pela Enel Brasil S.A., 
da Eólica Fazenda Nova – Geração e Comercialização de Energia S.A.; 
(ii) Ratificar a indicação da empresa especializada APSIS Consultoria e 
Avaliações Ltda para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Eólica 
Fazenda Nova – Geração e Comercialização de Energia S.A., pelo valor 
contábil, na data-base de 10 de dezembro de 2017, e elaborar o respectivo 
Laudo de Avaliação; (iii)  Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação do 
patrimônio líquido, a valor contábil, da Eólica Fazenda Nova – Geração 
e Comercialização de Energia S.A.; (iv)  Aprovar, em consequência, a 
incorporação da Eólica Fazenda Nova – Geração e Comercialização de 
Energia S.A. pela Enel Brasil S.A.; e (v) Autorizar os administradores da 
Enel Brasil S.A. a praticar todos os atos necessários à implementação da 
incorporação da Eólica Fazenda Nova – Geração e Comercialização de 
Energia S.A. Niterói, 13 de dezembro de 2017. Mario Fernando de Melo 
Santos - Presidente do Conselho de Administração.

REBECA COHEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 01.815.239/0001-82 - NIRE nº 3320575756-9

Ata da Reunião dos Sócios-Quotistas. 1. Data, Hora e Local: 12.12.2017, às 11h, 
na sede social, na Rua Aristides Espínola, 15, Apto 501, Leblon/RJ (“Sociedade”). 
2. Convocação e Presença: convocação dispensada pela presença da totalidade 
dos sócios: (i) Luiz Victor Nigri, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, engenheiro, CI 027.541.83-8, IFP/RJ, CPF 606.879.917-49, residente e 
domiciliado na Rua Aristides Espínola, 15 - apto 401, Leblon/RJ; e (ii) Frida Ni-
gri, brasileira, divorciada, comerciante, CI 312.490-3, IFP/RJ, CPF 800.056.837-
34, residente e domiciliada na Rua José Linhares, 40 - apto 201 – Leblon/RJ. 3. 
Ordem do Dia: (i) a redução do capital social da Sociedade; e (ii) a alteração do 
Contrato Social da Sociedade. 4. Deliberações: resolvem os sócios-quotistas, 
por unanimidade: 4.1. nos termos do art. 1.082, II, da Lei 10.406/2002, reduzir o 
capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, 
em R$208.192,00, por considerá-lo excessivo. A redução é suportada exclusi-
vamente pela sócia Frida Nigri cuja participação é reduzida de R$1.625.628,00 
para R$1.417.436,00, com o cancelamento de 208.192 quotas. O pagamento da 
redução se dará mediante a entrega do imóvel descrito no Anexo I ao presente 
pelo valor contábil de R$208.191,84 e R$0,16 em moeda corrente nacional. 4.2. 
alterar o Contrato Social, a fim de refletir as deliberações tomadas na Ordem do 
Dia, mediante a celebração de Instrumento Particular de Alteração ao Contrato 
Social da Sociedade, a ser registrado perante o JUCERJA de forma vinculada 
à presente ata, após decorridos 90 dias da publicação desta ata na forma do art. 
1.084 do Código Civil Brasileiro. 5. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a ata referente a esta Reunião dos Sócios-Quotistas, 
que foi aprovada e assinada pela totalidade dos sócios-quotistas da Sociedade. 
RJ, 12/12/2017. Luiz Victor Nigri, Sócio Quotista; Frida Nigri, Sócia Quotista.


