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MURBSER 6 PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 26.594.394/0001-47 - NIRE nº 33.2.1026822-8

1ª Alteração ao Contrato Social. Pelo presente instrumento, os abaixo 
assinados: Sergio Calheia da Silva, brasileiro, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, técnico em contabilidade, C.I. RJ-094457/O-8, 
CRC/RJ, CPF nº 023.303.217-75, (“SERGIO”); e Paulo Brum, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, C.I. 
nº 039.516.24-0, IFP/RJ, CPF nº 443.029.327-91, ambos residentes e 
domiciliados na Rua Buenos Aires nº 90, sala 508–511/RJ (“PAULO”); únicos 
sócios da sociedade empresária organizada sob a forma de sociedade limitada 
denominada Murbser 6 Participações Ltda., com sede na Rua Buenos 
Aires 90, Sala 510/RJ, CEP 20070-022, CNPJ nº 26.594.394/0001-47, e com 
seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1026822-
8, por despacho de 23/11/16 (“Sociedade”); e ainda, Luiz Roberto Soares 
Londres, brasileiro, casado com separação obrigatória de bens, médico, 
residente e domiciliado na Rua Visconde da Graça nº 76, Bloco B, apt. 506, 
Jardim Botânico/RJ, CEP 22461-010, C.I. nº 52.11505-1, CRM/RJ e CPF nº 
007.594.577-00 (“LRL”); Christiano Mattheis Londres, brasileiro, casado sob 
o regime de separação total de bens, empresário, residente domiciliado na 
Rua Nascimento Silva nº 537, apt. 101, Ipanema/RJ, CEP 22421-029, C.I. nº 
07325686-9 e CPF nº 005.498.447-59 (“CHRISTIANO”); e Roberto Mattheis 
Londres, brasileiro, casado com separação total de bens e pacto antinupcial, 
empresário, residente e domiciliado na Rua João Borges nº 240, casa 19, 
Gávea/RJ, CEP 22451-100, C.I. nº 07325715-6, IFP/RJ e CPF nº 886.790.477-
91 (“ROBERTO”); Resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, 
alterar o Contrato Social da Sociedade, mediante a observância dos itens a 
seguir transcritos: I. O sócio SERGIO, neste ato retirando-se da sociedade, 
cede e transfere, por ato oneroso, 50 quotas representativas do capital social 
da Sociedade para LRL, ora admitido na Sociedade. II. O sócio PAULO cede 
e transfere, por ato oneroso, 48 quotas representativas do capital social da 
Sociedade para LRL. III. O sócio PAULO cede e transfere, por ato oneroso, 
1 quota representativa do capital social da Sociedade para CHRISTIANO, 
ora admitido na Sociedade. IV. O sócio PAULO, neste ato retirando-se da 
Sociedade, cede e transfere, por ato oneroso, 1 quota representativa do 
capital social da Sociedade para ROBERTO, ora admitido na Sociedade. V. 
Cedentes e cessionários outorgam-se a mais plena, ampla, rasa, recíproca 
e irrevogável quitação, neste ato, pelos atos ora realizados. VI. Aprovar, sem 
reservas, os termos, condições e justificação do Protocolo e Instrumento de 
Justificação de Cisão Parcial da Sator Empreendimentos e Participações 
Ltda. com Incorporação da Parcela Cindida do seu Patrimônio Líquido pela 
Sociedade (“Protocolo”), celebrado nesta data entre a Sociedade e a Sator 
Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede na 
Rua João Borges nº 204, parte/RJ, e CNPJ nº 30.276.281/0001-70 (“Sator”), 
que passa a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo I. O 
referido Protocolo estabelece os termos e condições da cisão parcial da 
Sator, com versão da sua parcela patrimonial cindida para a Sociedade. VII. 
Aprovar o laudo de avaliação do acervo líquido da Sator para efeito de sua 
respectiva cisão parcial, preparado com base em seus valores contábeis, na 
posição de 31/10/16 (“Laudo de Avaliação”), pela empresa de avaliação a 
seguir identificada, cuja nomeação é ora ratificada, tudo em conformidade 
com o previsto no aludido Protocolo: Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., 
sociedade limitada, com sede na Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar/RJ, 
CNPJ n° 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ nº 005112/O-9. O Laudo de Avaliação 
passa a fazer parte integrante do presente instrumento como seu Anexo II. 
VIII. O valor do acervo líquido da Sator a ser incorporado pela Sociedade é 
de R$ 849.354,57. Em razão da incorporação da parcela patrimonial cindida 
da Sator, o capital social da Sociedade é aumentado em R$ 849.354,57 
desprezados os centavos, mediante a emissão de 849.354 novas quotas, 
atribuídas aos sócios na proporção de suas participações no capital social 
da Sociedade. IX. Os sócios ingressantes aprovam também a mudança do 
endereço da sede da sociedade, que passará a ser na Rua João Borges Nº 
240, casa 19, parte, Gávea/RJ. X. Os sócios ingressantes aprovam a renúncia 
dos atuais diretores da sociedade, Srs. Paulo Brum e Sérgio Calheia da 
Silva, acima qualificados, que dão à Sociedade a mais ampla, plena, rasa 
e irrevogável quitação quanto aos atos por eles praticados em nome da 
Sociedade até a presente data. XI. Os sócios ingressantes resolvem, por 
unanimidade de votos, nomear e eleger como novos diretores da Sociedade 
os Srs. Luiz Roberto Mattheis Londres e Roberto Mattheis Londres, 
acima qualificados. XII. Considerando todas as deliberações acima e outras 
alterações que os sócios ingressantes pretendem introduzir, resolvem os 
sócios reformar e consolidar o Contrato Social, o qual passará a vigorar de 
acordo com a nova redação, cujo teor encontra-se na sede da sociedade. 
Jucerja nº 2991303 em 28/12/2016.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Em 
01/12/16, às 18h45min, na Cia, na Rua General Gurjão, 105, Caju/RJ, CEP 
20931-670. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, em 
face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Cia, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”), e do § 5º, 
do art. 15, do Estatuto Social da Cia. 3. Mesa: Presidente: José Antônio Cristóvão 
Balau; Secretário: José Alfredo de Freitas. 4. Deliberações: Os Conselheiros 
presentes deliberaram e, por unanimidade de votos: 4.1. Tomaram conhecimento 
do pedido de renúncia ao cargo de Diretor Presidente da Cia, com efeitos a 
partir da presente data, apresentado pelo Sr. Roberto Teller, brasileiro, casado, 
engenheiro eletricista, RG nº 11.795.113 SSP/SP e CPF nº 076.821.048-80, com 
endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 16º andar, 
SP/SP, CEP 04543-011, conforme Termo de Renúncia anexo à presente ata 
(Anexo I), tendo em vista a sua eleição para o cargo de membro do Conselho 
de Administração da Cia, aprovada em AGE realizada nesta data. 4.2. Ato 
contínuo, indicaram um dos atuais Diretores Executivos da Cia, Sr. Marcos 
Antonio Leite de Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 
18.387.410-9 SSP/SP e CPF nº 135.006.988-40, com endereço comercial na 
Rua General Gurjão, 105, Caju/RJ, CEP 20931-670, para exercer o cargo de 
Diretor Presidente da Cia, em substituição ao Sr. Roberto Teller, com mandato 
até 19.03.2017. 4.2.1. O Diretor ora eleito declarou não estar incurso em nenhum 
dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade para a qual 
foi eleito, nos termos do art. 147 da Lei das S/A, e toma posse de seu cargo, 
nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, 
conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo II. 4.3. Em virtude da 
deliberação acima, consignaram a nova composição da Diretoria da Cia, a partir 
desta data, a saber: (i) Diretor Presidente: Marcos Antonio Leite de Medeiros; 
(ii) Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores: José Alfredo 
de Freitas; e (iii) Diretor Executivo: Mikael Zaccour, todos com mandato até 
19.03.2017. 5. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião, 
sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. 6. Assinaturas: Presidente da Mesa e Conselheiro: José Antônio 
Cristóvão Balau, Secretário da Mesa e Conselheiro: José Alfredo de Freitas. RJ, 
01/12/16. Jucerja nº 2983741 em 12/12/16.

INSTITUTO JACOB E ANGEL BOGOSSIAN 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

CNPJ Nº 08.642.640/0001-07
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL: Ficam os associados 
do INSTITUTO JACOB E ANGEL BOGOSSIAN DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL, CNPJ n.º 08.642.640/0001-07, sediada na Rua Bela n.º 1.128, bairro 
São Cristóvão/RJ, CEP 20.930-380, convocados a se reunir no dia 24 de janeiro 
de 2017, às 10:00h, em primeira convocação, e em segunda convocação 30 
(trinta) minutos após a primeira, no seguinte endereço: na Rua Bela nº 1.128, 
São Cristóvão/RJ, CEP 20.930-380, para deliberar sobre: 1) Ratificação dos atos 
praticados pela Diretoria e pelo Conselho Consultivo; e 2) Eleição dos membros 
da Diretoria e do Conselho Consultivo para o próximo mandato, no período de 
24/01/2017 à 24/01/2019. Francis Bogossian, Diretor Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2017 – ASL-DP.
Objeto: “LOCAÇAO DE BANHEIROS QUÍMICOS DE POLIETILENO”.
Data da Etapa de Lances: 01/02/2017 Horário: 11 horas
Endereço eletrônico: www.caixa.gov.br 
Valor Total Estimado: R$ 234.000,00
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 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”.

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

Ata de RCA Realizada em 05/12/2016. 1. Data, Horário e Local: Realizada 
no dia 05/12/2016, às 17:30h, na sede social do Banco BTG Pactual S.A. 
(“Banco BTG Pactual” ou “Cia.”), na Praia de Botafogo n.º 501, 6º andar, 
na RJ/RJ. 2. Convocação e Presenças: A convocação foi formalmente 
enviada a todos os membros do Conselho de Administração da Cia., 
com a antecedência superior a 48, conforme determina o Art. 9º, § 1º, do 
Estatuto Social. Compareceu a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Cia.. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Marcelo Kalim, 
Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Roberto 
Balls Sallouti, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia Deliberações e Tomadas: 
Os membros do Conselho de Administração da Cia. tomaram as seguintes 
deliberações, por unanimidade de votos, sem ressalvas e restrições: 4.1. 
Reconhecer e ratificar a renúncia do Sr. Marcus André Sales Sardinha ao 
cargo de Diretor Executivo da Cia. 4.2. Aprovação, pela unanimidade dos 
presentes, da eleição de Diretor Estatutário da Cia. com mandato coincidente 
com os atuais membros com o mandato em vigor na Cia., ou seja, até a 
investidura dos Diretores que vierem a ser eleitos na Reunião do Conselho 
de Administração a ser realizada após a AGO de 2017, da Sra. MARIANA 
BOTELHO RAMALHO CARDOSO, brasileira, casada pelo regime de 
separação total de bens, economista, portadora da carteira de identidade n. 
º 09.283.415-9 IFP/RJ e inscrita no CPF n. º 028.107.287-63, com escritório 
na Praia de Botafogo, n. º 501, 5º andar - parte, Torre Corcovado, Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, CEP - 22250-040 para o cargo de Diretora 
Executiva. 4.2.1 Fica consignado, que uma vez eleita a Sra. Mariana 
Botelho Ramalho Cardoso, indicada no item 4.2 acima, permanecem vagos 
os demais cargos da Diretoria. 4.2.2. A Diretora ora eleita encontra-se livre 
e desimpedida para o exercício de suas atribuições, e, tendo em vista o 
disposto no art. 147 da Lei n. 6.404/76, declara, para os devidos fins de direito, 
não estar impedida por lei especial, nem condenado à pena que, ainda que 
temporariamente, vede o acesso a cargos públicos; ou condenado por crime 
falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou crime 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade, bem como preenche todas as condições previstas 
na Resolução nº 4.122, do Conselho Monetário Nacional, de 02/08/2012, 
sendo certo que a ela foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. 
4.2.3. A Diretora ora eleita deverá tomar posse em seu cargo em até 30 dias 
contados da respectiva homologação pelo BACEN, mediante assinatura 
de termo de posse no livro próprio. 4.3. Fica desde já consignado que as 
deliberações da presente Reunião do Conselho de Administração ficam 
condicionadas à aprovação pelo BACEN, naquilo que aplicável conforme 
a legislação em vigor. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém, se 
manifestou, foi encerrada esta Reunião do Conselho de Administração da 
qual foi lavrada esta ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada 
pelos membros da mesa e pelos membros do Conselho de Administração 
presentes. (a.a.) Mesa: Marcelo Kalim Presidente, Roberto Balls Sallouti 
– Secretário; Membros do Conselho de Administração: Srs. Persio Arida, 
Marcelo Kalim, Roberto Balls Sallouti, Nelson Azevedo Jobim, John Huw 
Gwili Jenkins, Claudio Eugenio Stiller Galeazzi e Mark Clifford Maletz. 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro de atas 
do Conselho de Administração da Cia.. RJ, 05/12/2016. Marcelo Kalim - 
Presidente; Roberto Balls Sallouti - Secretário. JUCERJA sob o nº 2996709 
em 16/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

TESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 09.130.858/0004-98

Assembleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Pelo presente Edi-
tal, convoco todos os empregados da firma Tess Indústria e Comércio Ltda, filial, 
CNPJ: 09.130.858/0004-98 para  se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
Específica e contínua, a ser realizada às 6 horas e às 14 horas do dia 26/01/2016, 
na filial, sito à Rua Teixeira de Castro, 574 – Bonsucesso, RJ, para debater a 
seguinte Ordem do Dia: a) Tomar ciência do conteúdo da “Proposta do Banco de 
Horas” mencionado em Convenção Coletiva; b) Discutir a Proposta a ser apresen-
tada, e votar para decisão final. RJ,18/01/2017. Tess Indústria e Comércio Ltda.

Cúpula do partido não esconde preferência pelo atual presidente da Casa

Após Rosso liberar voto no PSD, 
Maia é o primeiro a pedir apoio

Candidato à reeleição, 
o atual presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), foi o pri-

meiro a procurar o PSD para 
pedir apoio, após o deputado Ro-
gério Rosso (PSD-DF), que tam-
bém concorre ao cargo, liberar a 
bancada para apoiar outra can-
didatura. O novo líder do PSD, 
Marcos Montes (MG), disse que 
conversará com Maia nos próxi-
mos dias para levar as deman-
das dos deputados e ouvir suas 
propostas. A cúpula do PSD e 
boa parte da bancada não escon-
dem a preferência pela adesão à 
candidatura de Maia.

Em mensagem distribuída 
aos parlamentares do PSD, 
Rosso liberou a bancada para 
apoiar outra candidatura. Até o 
momento, o líder do PTB, Jovair 
Arantes (GO), ainda não pro-
curou Montes, que já vem con-
duzindo informalmente o PSD 
na Câmara. 

Ele disse que tem o “aval 
total” do presidente do PSD, o 
ministro Gilberto Kassab (Ciên-
cia, Tecnologia e Comunica-
ções), para tratar da sucessão 
na Casa. O partido deve forma-
lizar o apoio a um dos dois can-
didatos da base governista na 
próxima semana.

Ao Broadcast Político, ser-
viço de notícias em tempo real 

do Grupo Estado, Montes reve-
lou que a bancada quer espaço 
na Mesa Diretora dentro do 
critério da proporcionalidade. 
Segundo Montes, pela regra o 
PSD pode reivindicar a terceira 
ou a quarta-secretaria. Os depu-
tados, no entanto, também que-
rem de Maia a garantia de que 
terão relatorias e espaço privi-
legiado nas comissões não-per-
manentes.

Montes é presidente da 
Frente Parlamentar da Agro-
pecuária, que já apoia a candi-
datura de Maia. O grupo quer 
emplacar o deputado Osmar Ser-
raglio (PMDB-PR) na primeira 
vice-presidência da Casa.

Ao defender Maia, Montes 
diz que as ações judiciais leva-
das ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) questionando a can-
didatura do deputado do DEM 
não devem ser foco de preo-
cupação. “Não temos que nos 
preocupar com a questão jurí-
dica. Isso é um problema dele 
e da CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça). Nossa pre-
ocupação deve ser com a sus-
tentabilidade do governo”, res-
saltou. O novo líder do PSD faz 
uma boa avaliação da gestão de 
Maia na Câmara. “Rodrigo foi 
bem, criou um ambiente favo-
rável. Pode ter tido equívocos, 
mas pautou o que os parlamen-

tares queriam. E o governo está 
satisfeito com ele”, observou.

PT

Sem conseguir chegar a um 
consenso sobre que candidato 
apoiar nas eleições para a pre-
sidência da Câmara, o PT vai 
recorrer ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva para anun-
ciar uma decisão sobre o assunto. 

A bancada do partido na 
Câmara se reuniu ontem em Bra-
sília, mas designou uma comis-
são de cerca de dez parlamen-
tares para conversar com Lula 
amanhã, durante a reunião da 
Executiva da sigla. “Hoje não 
haverá fumaça branca. A decisão 
final vai ser tomada com Lula”, 
disse o deputado José Guima-
rães (PT-CE), em referência ao 
ritual quando a Igreja Católica 
escolhe um novo Papa. 

A bancada do PT está divi-
dida. Enquanto parte dos petis-
tas defende que o partido apoie 
uma candidatura que represente 
a oposição, como a do depu-
tado André Figueiredo (PDT- 
CE), a ala mais pragmática do 
partido quer apoiar a recondu-
ção do presidente Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) para garantir o seu 
espaço na Mesa Diretora. Há 
ainda quem defenda uma aliança 
com Jovair Arantes (PTB-GO), 

que faz parte do chamado Cen-
trão. Os dois candidatos, porém, 
fazem parte da base aliada do 
presidente Michel Temer e foram 
favoráveis ao impeachment de 
Dilma Rousseff. “A direção do 
partido terá papel decisivo na 
costura de uma saída para este 
impasse”, disse Guimarães. 

Como mostrou ontem o jor-
nal O Estado de S. Paulo, Lula 
já deu aval para que o líder do 
partido na Casa, deputado Car-
los Zarattini (PT-SP), converse 
com todos os candidatos, inclu-
sive com os que foram favoráveis 
ao impeachment, para garan-
tir que o PT não fique de fora 
do comando da Câmara no pró-
ximo biênio. Zarattini participou 
do lançamento da candidatura 
de Figueiredo. Na semana pas-
sada, ele também compareceu 
ao evento de Jovair.

Dono da segunda maior ban-
cada na Câmara, com 57 depu-
tados, o PT tem colocado como 
prioridade integrar a Mesa Dire-
tora. O receio de apoiar um 
nome como o de Figueiredo, 
sem chance de vitória, é que o 
candidato que seja eleito puna 
o partido e o deixe de fora do 
comando da Casa, como acon-
teceu em 2015, quando o depu-
tado cassado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) foi eleito para a pre-
sidência da Câmara.
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Empréstimo externo 
tem novas regras 
de classificação

O Ministério do Planeja-
mento publicou ontem novas 
regras para a elaboração de 
uma lista de classificação dos 
projetos avaliados pela Comis-
são de Financiamentos Exter-
nos (Cofiex), que coordena 
o processo de negociação de 
financiamentos externos plei-
teados por governos estaduais 
e municipais - e outras enti-
dades do setor público - com 
organismos multilaterais e 
agências bilaterais de crédito.

Uma resolução publicada 
ontem no Diário Oficial da 
União (DOU) cria a metodo-
logia para dar nota de zero a 
dez para esses projetos, com 
base no impacto deles ao 
desenvolvimento econômico 
do país. A classificação ocor-
rerá de acordo com cinco cri-
térios principais: capacidade 
de pagamento do ente solici-
tante (0 a 2 pontos), trajetó-
ria e nível de endividamento 
(0 a 2 pontos), análise do pro-
jeto (0 a 2 pontos), prioridade 
setorial (0 a 3 pontos) e Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH) (0 a 1 ponto). 

“O objetivo do ato norma-
tivo é melhorar a qualidade e 
a efetividade dos programas e 
projetos avaliados pela comis-
são, conferir maior eficiência, 
transparência e previsibilidade 
aos processos e ainda compa-
tibilizar a demanda por recur-
sos externos com os limites 
para concessão de garantias 
da União em operações de cré-
dito de interesse de estados e 
municípios”, afirmou o Plane-
jamento em nota.

A capacidade de pagamento 
continuará sendo medida pela 
nota de rating conferida aos 
entes pelo Tesouro Nacional. 
Apenas governos com notas 
A e B são aptos a receber aval 
da União nessas operações. 

Com a nova metodologia a 
nota B- valerá 0,50 ponto, a 
nota B receberá 1 ponto, B+ 
terá 1,25 ponto, A- valerá 1,50 
ponto, A receberá 1,75 e a nota 
A+ terá a pontuação máxima, 
de 2 pontos. Já a trajetória e 
nível de endividamento dos 
solicitantes - que também terá 
peso de até 2 pontos na nota 
final - será medida pela rela-
ção entre a Dívida Consolidada 
e a Receita Corrente Líquida 
de cada governo. A análise do 
projeto - que também valerá 2 
pontos - levará em considera-
ção critérios de desenho como 
a coerência entre os problemas 
apresentadas e as soluções pro-
postas, os resultados espera-
dos e o público-alvo das ações; 
e critérios de gestão, como o 
arranjo da operação, a distri-
buição dos recursos e capaci-
dade técnica e operacional do 
executor.

Já a análise da prioridade 
setorial - que tem o maior peso 
na metodologia - irá conferir 
3 pontos para obras de sane-
amento e programas de pes-
quisa, desenvolvimento e ino-
vação. Projetos ligados ao meio 
ambiente e ao setor de energia 
receberão 2 pontos, bem como 
ações de mobilidade e desen-
volvimento urbano. Por fim, 
projetos nas áreas de logística 
e transporte receberão apenas 
1 ponto nesse critério. “A partir 
destes critérios, as solicitações 
de financiamento serão avalia-
das e classificadas, por meio 
de um mecanismo de decisão 
sobre a pertinência dos pro-
gramas e projetos apresenta-
dos”, completa o Planejamento. 
Além disso, agora o Cofiex terá 
periodicidade fixa nas reuniões 
ordinárias, que serão quadri-
mestrais e ocorrerão, preferen-
cialmente, nos meses de abril, 
agosto e dezembro.

    LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.
  CNPJ: 31.673.254/0001-02

 NIRE Nº 3330010687-1
AVISO: Acham-se à dis po si ção dos Srs. Aci o nis tas, na sede so ci al, à Av. Dr. Eu gê -
nio Bor ges, 1092, Arse nal, São Gon ça lo, RJ, os do cu men tos de que tra ta o Arti go
133, da Lei 6.404/76, alu si vos ao exer cí cio so ci al fin do em 31/12/16, do cu men tos es -
ses cu jas có pi as po de rão ser ob ti das no mes mo lo cal ou so li ci tar, por es cri to, nos ter -
mos de que com bi na da men te dis põem os Arti gos 133, §2º e 124, §3º da que la Lei.
São Gon ça lo, 16/01/17. Ne i de Mi ya ko Sa ka mo to Ka wa ba ta - Pre si den te; Afon so Au -
gus to Mo re i ra de Sou sa - Se cre tá rio.

SAÍ AZUL S/A 
CNPJ: 04.321.602/0001-00

RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR
Prezados Srs., Eu, Michel Gottlieb, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. nº 
20806204-2, DIC/RJ, e CPF/MF nº 107.936.417-05, residente e domicilia-
do na cidade e estado do RJ, venho, pela presente, renunciar ao cargo 
de Diretor desta Companhia, para o qual fui eleito em AGO/E realizadas 
em 01/10/10. Sendo o que me cumpria para o momento, Cordialmente, 
Michel Gottlieb. RJ 11/07/12

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Em 01/12/16, às 
18h30min, na sede da Cia, na Rua General Gurjão, 105, Caju/RJ, CEP 20931-670. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, de acordo com o 
art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”), em razão da 
presença do único Acionista representando a totalidade do capital social da Cia. 3. 
Mesa: Presidente: José Antônio Cristóvão Balau; Secretário: José Alfredo de Freitas.  
4. Ordem do Dia e Deliberações: O Acionista, sem quaisquer restrições ou ressalvas: 
4.1. Tomou conhecimento do pedido de renúncia ao cargo de Membro do Conselho 
de Administração apresentado, em 30.11.2016, pelo Sr. Sebastião Fernando da 
Costa Furquim, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 29.119.189-7 SSP/SP e 
CPF nº 269.332.318-52, conforme Termo de Renúncia anexo à presente ata (Anexo 
I). 4.2. Ato contínuo, elegeu para o cargo de Membro do Conselho de Administração, 
a partir desta data, o Sr. Roberto Teller, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 
RG nº 11.795.113 SSP/SP e CPF nº 076.821.048-80, com endereço comercial na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 16º andar, SP/SP, CEP 04543-011, 
com mandato até 21.03.2017. 4.2.1. O membro do Conselho de Administração ora 
eleito declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 
impeça de exercer as atividades para as quais foi eleito, nos termos do art. 147 da 
Lei das S/A, e toma posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura de termo 
de posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata (Anexo II). 
4.3. Em virtude das deliberações acima, consignou a nova composição do Conselho 
de Administração da Cia, a partir desta data, a saber: (i) Presidente: José Antônio 
Cristovão Balau; (ii) Vice-Presidente: José Alfredo de Freitas; e, (iii) Conselheiro: 
Roberto Teller, todos com mandato unificado até 21.03.2017. 5. Encerramento e 
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou, de forma 
sumária, como faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S/A, a presente ata. 6. Assinaturas: 
Presidente da Mesa: José Antônio Cristóvão Balau; Secretário de Mesa: José Alfredo 
de Freitas. RJ, 01/12/16. Jucerja nº 2983740 em 12/12/16.


