
8 - Diário Comercial - Quinta-feira, 18 de maio de 2017

Economia

PERTOS PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF nº 03.813.618/0001-69 - NIRE nº 33.3.0029097-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária Instalada e Suspensa em 27/04/2017 e 
Reaberta e Encerrada em 08/05/2017. 1. Local, Data e Hora. Na sede da Com-
panhia na Avenida Brasil nº 7.200, parte, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, aber-
ta às 09:00 horas do dia 27/04/2017, sendo suspensa às 10:00 horas do mesmo 
dia. Reaberta às 09:00 horas do dia 08/05/2017 e encerrada no mesmo dia, às 
10:00 horas. 2. Convocação, Presença e Publicações. Presentes os acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença. Em face disto, foi dispensada a comprovação da publicação 
dos Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404, de 
15.12.76, bem como considerada regular a publicação das demonstrações finan-
ceiras anteriormente a esta Assembleia, conforme o artigo 133, §4º da mesma lei. 
3. Mesa e Instalação da Assembleia. Assumiu a presidência o Sr. Carl Alfred Or-
berg, que convidou o Sr. Marcelo Orberg para secretariar os trabalhos. Composta 
a mesa, foi declarada instalada a Assembleia para deliberação sobre os assuntos 
previstos na Ordem do Dia. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) Demonstrações 
Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016; (ii) Desti-
nação do Resultado do Exercício Social encerrado em 31/12/2016; (iii) Eleição de 
diretoria, (iv) Fixação da remuneração global dos administradores da Companhia 
para o exercício de 2017. 5. Deliberações Tomadas. Após votação dos acionis-
tas, foi apurado que por unanimidade do capital social votante foram tomadas e 
aprovadas as seguintes deliberações: 5.1. Foram apresentados o Balanço Patri-
monial e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016. Após concordarem com os dados, os acionistas 
decidiram suspender a sessão para a publicação do Balanço Patrimonial e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia. A publicação foi realizada no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Comercial no 28/04/2017. A ses-
são foi reaberta no dia 08/05/2017, e, por unanimidade, os acionistas aprovaram 
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/12/2016. 5.2. Consignar que não haverá 
distribuição de dividendos, conforme consta das demonstrações financeiras 
acima aprovadas, em razão da Companhia ter apresentado prejuízo no exercício 
findo. 5.3. Ante o prejuízo informado no item acima, aprovada a retirada do valor 
de R$44.927.382,97 (quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, 
trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) da conta de Reserva 
de Dividendos a pagar, restando nessa conta um saldo remanescente no valor de 
R$403.340.681,33 (quatrocentos e três milhões, trezentos e quarenta mil, seis-
centos e oitenta e um reais e trinta e três centavos). 5.4. Aprovada a reeleição da 
atual diretoria, mantidos os membros em seus cargos, composta por Carl Alfred 
Orberg, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado 
na Rua Iposeira no 260, São Conrado, CEP 22610-380, na cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro, Identidade no 3.885.419-3 expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o no 666.141.558-49, no cargo de Diretor Presidente; 
Marcelo Orberg, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado, na Rua 
Timóteo da Costa, 297 Apto. 1302, Leblon, CEP 2450-130, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da identidade 11407356-2, expedida 
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.219.097-42, no cargo de Diretor 
Vice-Presidente, cujos mandatos vigorarão até a Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada no ano de 2019. 5.5. Aprovada a remuneração global da Diretoria, 
na forma que seus membros entre si ajustarem, em até R$1.875.000,00 (um mi-
lhão oitocentos e setenta e cinco mil reais). 6. Encerramento. Foi oferecida a pa-
lavra a quem dela quisesse fazer uso. Não tendo havido qualquer manifestação, 
foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Rio de Janeiro, 08/05/2017. Presidente da Assembleia - Carl 
Alfred Orberg; Secretário da Assembleia - Marcelo Orberg; Acionistas: Sr. Carl Al-
fred Orberg; Paolos Verdes B.V. (por procuração). Eu, Secretário da Assembleia, 
Marcelo Orberg, certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em 
livro próprio. Luiz Carlos Barretti Junior - OAB/RJ 80.782. Jucerja nº 3038977, em 
11/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

VIAÇÃO VILA REAL S/A 
C.N.P J. N° 97.417.117/0001-07 - NIRE N° 33300160108

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Data: 26/04/17, às 13 hs. Lo cal: Na
Rua João Vi cen te, 933, Ben to Ri be i ro, RJ. Pre sen ça: aci o nis tas re pre sen tan do a to -
ta li da de do Ca pi tal So ci al, con for me li vro de Pre sen ça de Aci o nis tas. Mesa Di re to ra:
Pre si den te: Da vid Fer re i ra Ba ra ta; Se cre tá rio: Antô nio Pá dua Aran tes. Con vo ca ção
dos Aci o nis tas: Avi so de Con vo ca ção  en tre gue  pes so al men te  a  cada  aci o nis ta.
Do cu men tos  da  Admi nis tra ção:  As De mons tra ções Fi nan ce i ras fo ram pu bli ca das
no Diá rio Co mer ci al, pág. 31, e no DOERJ nº 74, par te V, pág. 53, em 25/04/17. De li -
be ra ções: Após dis cus são e vo ta ção, abs ten do-se de vo tar os le gal men te im pe di -
dos, fo ram to ma das, por una ni mi da de, as se guin tes de li be ra ções: a) Apro va das as
De mons tra ções Fi nan ce i ras re la ti vas ao exer cí cio so ci al fin do em 31/12/16 e o Re la -
tó rio da Di re to ria; b) De i xou-se de dis tri bu ir di vi den dos, fi can do o lu cro li qui do do exer -
cí cio em con ta pró pria do pa tri mó nio li qui do para fu tu ra uti li za ção; c) Não se ele geu
Con se lho Fis cal, por não ser per ma nen te e não ha ver pe di do para a ins ta la ção do
mes mo; d) Fo ram re e le i tos os se guin tes mem bros da Di re to ria: Di re tor-Pre si den te:
Alex Di von da Ro cha Ga lhar di, bra si le i ro, ca sa do, CI 199.612.163-8, CREA/RJ e
CPF 023.841.307-14, re si den te e do mi ci li a do, com es cri tó rio na Rua João Vi cen te,
933, Ben to Ri be i ro, RJ; e Di re tor-Su pe rin ten den te: Di e go da Cu nha Ro dri gues Alves, 
bra si le i ro, di vor ci a do, CI 11.007.068-7, De tran e no CPF 096.666.377-23, re si den te e
do mi ci li a do nes ta ci da de, com es cri tó rio na Rua João Vi cen te, 933, Ben to Ri be i ro,
RJ, ra ti fi ca da a va cân cia dos de ma is car gos. O man da to dos re e le i tos per ma ne ce rá
vi gen te até a pu bli ca ção da pró xi ma (AGO) a re a li zar-se em 2018. Estan do pre sen -
tes os Di re to res re e le i tos, to mam pos se e de cla ram a ine xis tên cia de qua is quer im -
pe di men tos le ga is para o exer cí cio de seus man da tos, ser vin do a pre sen te ata como
ter mo de pos se, in clu si ve. Qu an to aos ho no rá ri os, foi de li be ra do e fi xa do o va lor
men sal de R$ 9.000,00 para cada um dos Di re to res. Escla re ci men tos: Ten do em vis -
ta a ne ces si da de de in for ma ções da So ci e da de, é ra ti fi ca da nes te ato a atu al po si ção 
aci o ná ria, con for me de mons tra ção aba i xo:

Acionistas
Ações 

Possuídas Part (%) Part.  (R$)
Guarulhos Participações e Empreendimentos
Imobiliários Ltda........................................... 3.195.000 30,000 3.195.000,00
Eurico Divon Galhardi.................................... 532.713 5,002 532.713,00
Alex Divon da Rocha Galhardi........................ 177.429 1,666 177.429,00
Max Divon da Rocha Galhardi........................ 177.429 1,666 177.429,00
Erika da Rocha G. C. Valente......................... 177.429 1,666 177.429,00
Paulo Trindade Magalhães ............................ 532.500 5,000 532.500,00
Elza Ribeiro Martins ...................................... 426.000 4,000 426.000,00
Carlos Vítor Alves Fernandes......................... 213.000 2,000 213.000,00
Manoela Alves Fernandes............................. 213.000 2,000 213.000,00
Antônio de Pádua Arantes ............................. 213.000 2,000 213.000,00
Cassiano Martins das Neves.......................... 213.000 2,000 213.000,00
Christiane Trindade das Neves....................... 213.000 2,000 213.000,00
Elisa M. das Neves de Albuquerque ............... 213.000 2,000 213.000,00
Generoso Ferreira das Neves ........................ 213.000 2,000 213.000,00
Generoso Martins das Neves......................... 213.000 2,000 213.000,00
João Augusto M. Monteiro............................. 319.500 3,000 319.500,00
Leonel Neves Barbosa.................................. 213.000 2,000 213.000,00
Humberto E. Aguiar ...................................... 106.500 1,000 106.500,00
Paulo Roberto L. Monteiro ............................. 106.500 1,000 106.500,00
Jacob Barata................................................ 766.800 7,200 766.800,00
Jacob Barata Filho........................................ 287.550 2,700 287.550,00
David Ferreira Barata .................................... 287.550 2,700 287.550,00
Rosane Ferreira Barata ................................. 287.550 2,700 287.550,00
Jacob & Daniel Participações S/A................... 287.550 2,700 287.550,00
Viação Vila Real S/A (Ações em Tesouraria) ... 1.065.000 10,000 1.065.000,00
Total............................................................ 10.650.000 100,000 10.650.000,00
Encer ra men to: La vra da e lida, foi a pre sen te Ata apro va da por una ni mi da de e as si -
na da por to dos os pre sen tes. a.a.: Gu a ru lhos Par ti ci pa ções e Empre en di men tos
Imo bi liá ri os Ltda, re pre sen ta da por Ro sa ne Fer re i ra Ba ra ta, Eu ri co Di von Ga lhar di,
Alex Di von da Ro cha Ga lhar di, Max Di von da Ro cha Ga lhar di, Eri ka da Ro cha G. C.
Va len te, Pa u lo Trin da de Ma ga lhães, Elza Ri be i ro Mar tins, Car los Ví tor Alves Fer nan -
des, Ma no e la Alves Fer nan des, Antô nio Pá dua Aran tes, Cas si a no Mar tins das Ne -
ves, Chris ti a ne Trin da de das Ne ves, Eli sa Mar tins das Ne ves de Albu quer que, Ge ne -
ro so Fer re i ra das Ne ves, Ge ne ro so Mar tins das Ne ves, João Au gus to Mo ra is Mon te -
i ro, Le o nel Ne ves Bar bo sa, Hum ber to Eus tá quio de Agui ar, Pa u lo Ro ber to Lou re i ro
Mon te i ro, Ja cob Ba ra ta, Ja cob Ba ra ta Fi lho, Da vid Fer re i ra Ba ra ta, Ro sa ne Fer re i ra
Ba ra ta e Ja cob & Da ni el Par ti ci pa ções S/A, re pre sen ta da por Ja cob Ba ra ta (JB1) e
Ja cob Ba ra ta (JB2), bem, como os Di re to res re e le i tos. A pre sen te ata é có pia fiel da
la vra tu ra ori gi nal efe tu a da no Li vro de Atas de Assem ble i as Ge ra is. RJ, 26/04/17,
Anto nio Pa dua Aran tes - Se cre tá rio. Ju cer ja Reg 3040279, em 15/05/17.

AUTO VIAÇÃO ALPHA S.A.
CNPJ 33.500.984/0001-29 - NIRE 33300005463

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Data: 28/04/17, às 10 hs. Lo cal: Na
Rua Dona Ro ma na, 130, Enge nho Novo, RJ. Pre sen ça: Aci o nis tas re pre sen tan do a
to ta li da de do Ca pi tal So ci al, con for me Li vro de Pre sen ça de Aci o nis tas. Mesa Di re to -
ra: Pre si den te: José Go mes da Cu nha Góes; Se cre tá rio: Antô nio Pá dua Aran tes.
Con vo ca ção dos Aci o nís tas: Avi so de Con vo ca ção en tre gue pes so al men te a cada
aci o nis ta. Do cu men tos da Admi nis tra ção: As De mons tra ções Fi nan ce i ras fo ram pu -
bli ca das no Diá rio Co mer ci al, pág. 55 e no DOERJ, n° 77, par te V, pág. 47, am bos
em 28/04/17. De li be ra ções: Após dis cus são e vo ta ção, abs ten do-se de vo tar os le -
gal men te "im pe di dos, fo ram to ma das as se guin tes de li be ra ções, por una ni mi da de:
a) Apro va ram-se as De mons tra ções Fi nan ce i ras re la ti vas ao exer cí cio so ci al fin do
em 31/12/16 e o Re la tó rio da Di re to ria; b) Fi cou o lu cro do exer cí cio re ti do em con ta
pró pria do pa tri mô nio lí qui do para fu tu ra uti li za ção, não se ele geu Con se lho Fis cal,
por não ser per ma nen te e não ha ver pe di do para a ins ta la ção do mes mo; c) Fo ram
re e le i tos os se guin tes mem bros da Di re to ria: Di re tor Pre si den te: Antô nio Pá dua
Aran tes, bra si le i ro, ca sa do, em pre sá rio, CPF 027.206.987-68, CI 188.7056, IFP-RJ,
re si den te e do mi ci li a do na Rua Mes qui ti nha, 11, Con do mí nio Ma li bu, Re cre io dos
Ban de i ran tes, RJ; Di re tor Su pe rin ten den te: José Go mes da Cu nha Góes, por tu guês, 
ca sa do, em pre sá rio, CPF 025.817.067-53, CI RNE W589154-X DIREX/DPF/RJ, re -
si den te e do mi ci li an do na Rua Ita cu ru ça, 111, Apt. 801, Ti ju cá, RJ e Di re tor: André
Gus ta vo Bo na tes Aran tes, bra si le i ro, ca sa do, em pre sá rio, CPF 017.986.227-85, CI
092531128, IFP-RJ, re si den te e do mi ci li a do na Av. Jar dim de San ta Mó ni ca, 100, BI
08, GR 01, Aptº 901, Bar ra da Ti ju ca, RJ, com man da to vi gen te até a pu bli ca ção da
pró xi ma AGO a re a li zar-se em 2018, fi can do vago o car go de Di re tor Admi nis tra ti vo e 
de Di re tor sem De sig na ção. Qu an to aos ho no rá ri os, fo ram es tes fi xa dos no va lor de
R$ 7.745,17, para o Di re tor: José Go mes da Cu nha Góes e R$ 14.500,00 para o Di -
re tor: André Gus ta vo Bo na tes Aran tes; d) Qu an to aos ho no rá ri os dos de ma is, de li be -
rou-se que os Di re to res nada re ce be rão, por já fa ze rem re ti ra das em ou tras em pre -
sas do gru po. Estan do pre sen tes os Di re to res re e le i tos, to mam pos se e de cla ram a
ine xis tên cia de qua is quer im pe di men tos le ga is para o exer cí cio de seus man da tos,
ser vin do a pre sen te ata como ter mo de pos se, in clu si ve. Escla re ci men tos: Ten do em 
vis ta a ne ces si da de de in for ma ções da So ci e da de, é ra ti fi ca da nes te ato a atu al po si -
ção aci o ná ria, con for me de mons tra ção aba i xo:
Acionistas N° de Ações Part.  (%) Part.  (R$)
Jacob Barata ................................... 100 0,00099 161,23
Jacob Barata Filho............................ 38 0,00037 60,26
David Ferreira Barata........................ 38 0,00037 60,26
Rosane Barata................................. 38 0,00037 60,26
Jacob & Daniel Partic. S/A................. 38 0,00037 60,26
Alpha Participações S/A.................... 10.175.748 99,99753 16.285.748,00
Total............................................... 10.176.000 100,00000 16.286.150,27
Encer ra men to: Nada mais ha ven do a tra tar, foi sus pen sa a ses são pelo tem po ne -
ces sá rio à la vra tu ra da pre sen te Ata, que, após lida, foi apro va da por una ni mi da de,
a.a. Alpha Par ti ci pa ções S/A re pre sen ta da por Da vid Fer re i ra Ba ra ta, Ja cob Ba ra ta,
Ja cob Ba ra ta Fi lho, Da vid Fer re i ra Ba ra ta, Ro sa ne Fer re i ra Ba ra ta e Ja cob & Da ni el
Par tic. S/A, re pre sen ta da, por Ja cob Ba ra ta (JB1) e Ja cob Ba ra ta (JB2). A Pre sen te
ata é có pia fiel da la vra tu ra ori gi nal efe tu a da no li vro de Atas de Assem ble i as Ge ra is.
RJ, 28/04/17. Antô nio Pá dua Aran tes - Se cre tá rio. Ju cer ja Reg. 3040273, em
15/05/17.

TEL - TRANSPORTES ESTRELA S.A
CNPJ- MF 33.535.568/0001-66 - NIRE:33300026754

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Data: 28/04/17, às 08 hs. Lo cal: Na
Rua Sa ra va tá, 210, Ma re chal Her mes, RJ. Pre sen ça: Aci o nis tas re pre sen tan do a to -
ta li da de do Ca pi tal So ci al, con for me Li vro de Pre sen ça de Aci o nis tas. Mesa Di re to ra:
Pre si den te: José Go mes da Cu nha Góes; Se cre tá rio: Antó nio Pá dua Aran tes. Con -
vo ca ção dos Aci onl stas: Avi so de Con vo ca ção en tre gue pes so al men te a cada aci o -
nis ta. Do cu men tos da Admi nis tra ção: As De mons tra ções Fi nan ce i ras fo ram pu bli ca -
das no Diá rio Co mer ci al pág. 60 e no DOERJ n° 77, par te V, pág. 33, am bos em
28/04/17. De li be ra ções: Após dis cus são e vo ta ção, abs ten do-se de vo tar os le gal -
men te im pe di dos, fo ram to ma das, por una ni mi da de, as se guin tes de li be ra ções: a)
Apro va ram-se as De mons tra ções Fi nan ce i ras re la ti vas ao exer cí cio so ci al fin do em
31/12/16 e o Re la tó rio da Di re to ria; b De i xou-se de dis tri bu ir di vi den dos, ten do o lu cro
do exer cí cio sido trans fe ri do para a con ta de Re ten ção de Lu cros; c) Não se ele geu
Con se lho Fis cal, por não ser per ma nen te e não ha ver pe di do para a ins ta la ção do
mes mo; d) Fo ram re e le i tos os se guin tes mem bros da Di re to ria: Di re tor Pre si den te:
Antô nio Pá dua Aran tes, bra si le i ro,  ca sa do,  em pre sá rio,  CPF 027.206.987-68, CI
188.7056, IFP-RJ, re si den te e do mi ci li a do na Rua Mes qui ti nha, 11, Con do mí nio Ma -
li bu, Re cre io dos Ban de i ran tes, RJ;  Di re tor  Su pe rin ten den te:  José  Go mes  da Cu -
nha Góes,  por tu guês,  ca sa do, em pre sá rio, CPF 025.817.067-53, CI RNE
W589154-X, DIREX/DPF/RJ, re si den te e do mi ci li an do na Rua Ita cu ru ça, 111, Apt.
801, Ti ju cá.  RJ;  e Di re tor Admi nis tra ti vo:  André  Gus ta vo Bo na tes  Aran tes, bra si le i -
ro,  ca sa do,  em pre sá rio,  CPF 017.986.227-85,  CI  092531128, IFP-RJ,  re si den te e
do mi ci li a do na Av. Jar dim de San ta Mó ni ca,  100,  BI 08, GR 01,  Aptº  901,  Bar ra da
Ti ju ca,  RJ,  os qua is,  per ma ne ce rão nos car gos até a pu bli ca ção da pró xi ma (AGO)
a re a li zar-se em 2018, fi can do vago o car go de Di re tor sem de sig na ção es pe cí fi ca; e) 
Man ti dos os ho no rá ri os de R$ 7.745,17 para cada um dos di re to res. Estan do pre sen -
tes os Di re to res re e le i tos, to mam pos se e de cla ram a ine xis tên cia de qua is quer im -
pe di men tos le ga is para o exer cí cio de seus man da tos, ser vin do a pre sen te ata como
ter mo de pos se, in clu si ve. Escla re ci men tos: Ten do em vis ta a ne ces si da de de in for -
ma ções da So ci e da de, é ra ti fi ca da nes te ato a atu al po si ção aci o ná ria, con for me de -
mons tra ção aba i xo:
Aci o nis tas Nº de Ações Part (%) Par t (R$)
Ja cob Ba ra ta................................ 101 0,001360% 201,55
Ja cob Ba ra ta Fi lho ........................ 38 0,000510% 75,58
Da vid Fer re i ra Ba ra ta .................... 38 0,000510% 75,58
Ro sa ne Fer re i ra Ba ra ta ................. 38 0,000510% 75,58
Ja cob & Da ni el Par ti ci pa ções S/A. .. 38 0,000510% 75,58
Alpha Par ti ci pa ções S.A. ............... 7.449.747 99,996600% 14.819.746,79
To tal ........................................... 7.450.000 100,000000% 14.820.250,66
Encer ra men to: Nada mais ha ven do a tra tar, foi sus pen sa a ses são por tem po ne ces -
sá rio à la vra tu ra da pre sen te Ata que, após lida, foi apro va da por una ni mi da de, a. a.
Alpha Par ti ci pa ções S.A. re pre sen ta da por Da vid Fer re i ra Ba ra ta, Ja cob Ba ra ta, Ja -
cob Ba ra ta Fi lho, Da vid Fer re i ra Ba ra ta, Ro sa ne Fer re i ra Ba ra ta e Ja cob & Da ni el
Par ti ci pa ções S.A., re pre sen ta da por Ja cob Ba ra ta (JB1) e Ja cob Ba ra ta (JB2), bem
como os Di re to res re e le i tos. A pre sen te Ata é có pia fiel da la vra tu ra ori gi nal efe tu a da
no li vro de Atas de Assem ble i as Ge ra is. RJ, 28/04/17. Antô nio Pá dua Aran tes - Se -
cre tá rio. Ju cer ja Reg. 3040361, em 15/05/17.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 301/2017 – ASL-DP

Objeto: “CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL DE DIRETORES E ADMINISTRADORES – D&O (DIRECTORS 
& OFFICERS)”.

A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição 
dos interessados no Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br ou no site www.cedae.com.br/licitacao, a 
Errata 01, com as alterações efetuadas no edital do Pregão Eletrônico 
em epígrafe e informa, ainda, que a presente licitação teve sua 
realização adiada para o dia 31/05/2017, no mesmo horário e local 
anteriormente divulgados.

Tri nity Bra sil Ser vi ços de Con ser va ção de Ener gia Ltda 
CNPJ: 18.442.222/0001-20

Edi tal de Con vo ca ção: Fer nan do Ro dri gues Alca i de, ad mi nis tra dor da so ci e da de
Tri nity Bra sil Ser vi ços de Con ser va ção de Ener gia Ltda., CNPJ 18.442.222/0001-20,
con vo ca para Re u nião de Só ci os no dia 29/05/2017, às 13:30, na Av. Pas tor Mar tin
Lut her King Ju ni or, nº 126, Offi ce 1000, Sala 615, Del Cas ti lho, RJ, para de li be rar so -
bre: (i) a al te ra ção das re gras para con vo ca ção e re a li za ção de re u niões de só ci os;
(ii) a in cor po ra ção da So ci e da de pela so ci e da de PPEnge nha ria Ltda., CNPJ
07.316.498/0001-45; ou, al ter na ti va men te, (iii) for mas de ex tin ção do mú tuo exis ten -
tes para com esta so ci e da de, in clu si ve pela sua trans for ma ção em ca pi tal so ci al; e
(iv) a con so li da ção do Con tra to So ci al.

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 08.602.745/0001-32 - NIRE: 33.3.0027996-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária. 1- Data, hora e local: Aos 29/03/2017, às 
9h, na sede da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A. (“Cia.”), situa-
da na Rua São Clemente, nº 38, Botafogo - RJ/RJ. 2- Quórum e convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos 
acionistas da Cia., nos termos do § 4º - Art. 4º - Lei 6.404/76. 3- Mesa: Laerte 
Tavares Lacerda – Presidente. Antonio Virgílio de Carvalho Neto – Secretário. 
4- Ordem do dia e deliberações aprovadas por unanimidade: 4.1. Aprovar, 
sem qualquer ressalva ou emenda, o Relatório da Administração, o Balanço Pa-
trimonial e as demais Demonstrações Contábeis da Cia., analisadas em con-
junto com os pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados no DOERJ, 
nas edições do dia 23/02/2017. 4.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do 
exercício, no valor de R$ 33.536.049,50 para a conta Prejuízos Acumulados.  
5- Encerramento da sessão: Aprovadas por unanimidade todas as delibera-
ções acima e nada mais havendo de que tratar, foi encerrado o trabalho desta 
AGO, lavrando-se no livro próprio a presente ata, que, lida e achada conforme, 
foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. RJ, 29/03/2017. Laerte 
Tavares Lacerda - Presidente. Antonio Virgílio de Carvalho Neto - Secretário. 
Acionistas: Capemisa Instituto de Ação Social representado por Antonio Vir-
gílio de Carvalho Neto - Diretor Presidente. Associação Clube Salutar repre-
sentado por João Lima Netto - Diretor Presidente. Arquivada na JUCERJA sob 
o nº 3039083 em 11/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Excessos da Justiça do Trabalho criaram 
necessidade de reforma, diz Ives Gandra
Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, há um grande ‘ativismo’ do Judiciário em todas 
as instâncias, do Supremo Tribunal Federal ao primeiro grau, o que cria insegurança jurídica

O presidente do Tribu-
nal Superior do Tra-
balho (TST), Ives 
Gandra Martins Fi-

lho, reforçou que “excessos 
protecionistas” da Justiça do 
Trabalho criaram a necessida-
de da reforma trabalhista. A 
afirmação foi feita em even-
to na Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP) que discute a 
legislação trabalhista, sob a 
perspectiva empresarial.

Segundo ele, atualmente 
há um grande “ativismo” do 
Judiciário em todas as ins-
tâncias, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ao primeiro 
grau. Isso cria insegurança 
jurídica e desnorteia o empre-
sariado, que não sabe qual 
será a decisão do juiz, afe-
tando investimentos e empre-
gabilidade.

Ele ainda criticou o que 
chamou de ativismo também 
do Ministério Público. “O MP 

não defende trabalhador, e 
sim a ordem pública. Quem 
defende trabalhador é o sin-
dicato. O MP não pode não 
defender uma reforma, mas 
defende a lei como ela está 
colocada”, disse.

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) divulgou 
um estudo em janeiro em 
que concluiu que a reforma 
trabalhista era inconstitucio-
nal. Dessa forma, Ives Gandra 
avalia que a reforma traba-
lhista, atualmente em discus-
são no Senado, avança, pois 
cria diversos parâmetros obje-
tivos que vão ajudar as deci-
sões da Justiça do Trabalho. 
Um exemplo, segundo ele, diz 
respeito aos danos extra patri-
moniais, em que não havia 
nenhuma regra específica.

Na opinião do magis-
trado, a melhor reforma seria 
uma CLT enxuta com direi-
tos comuns a todos os traba-
lhadores e, então, cada seg-
mento definiria critérios espe-

cíficos por acordo coletivo. “O 
acordo coletivo deve sempre 
prevalecer sobre a convenção 
coletiva. Quanto mais pró-
ximo da categoria, melhor.”

Atualmente, segundo ele, 
a vontade das partes mui-
tas vezes é desconsiderada 
devido ao grande protecio-
nismo. Outra vantagem da 
reforma, segundo Gandra 
Filho, é a simplificação dos 
processos trabalhistas. Ives 
Gandra defendeu que o TST 
se concentre em casos de 
grande relevância. “O res-
tante não tem condição de 
julgar.” Segundo ele, a todo 
ano há 3 milhões de novas 
ações trabalhistas. Só no TST, 
no momento, ainda de acordo 
com o presidente do tribunal, 
há 300 mil recursos em jul-
gamento.

Ives Gandra ainda afir-
mou que a reforma traba-
lhista faz parte de um pro-
jeto maior que visa a recu-
peração econômica, em que 

também estão incluídas a PEC 
do Teto e a reforma da Previ-
dência. “Reformas estão indi-
cando ao exterior que se pode 
voltar a investir no Brasil.”

O presidente do Conse-
lho de Relações de Trabalho 
da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Alexan-
dre Furlan, concorda que a 
legislação trabalhista atual 
é pequena, pois tem muita 
restrição ainda mais se com-
parado à grandeza do Bra-
sil. No mesmo evento, ele 
disse que a proposta em dis-
cussão no Congresso avança 
porque aumenta a flexibili-
zação, atendendo assim as 
diversidades das categorias 
e do país por meio da nego-
ciação coletiva.

“A negociação é impor-
tante, porque é espontânea 
entre trabalhadores e empre-
sas, equilibrando direitos e 
deveres. E, se a negociação 
falha, prevalece a lei”, disse 
o representante da CNI.

Segundo ele, cerca de 50% 
da força de trabalho está fora 
da CLT. “O que significa que 
é difícil empregar”. Furlan 
ainda citou números de pes-
quisa realizada pela CNI, que 
mostram que 63% dos consul-
tados gostariam de ter maior 
flexibilização do horário de 
trabalho e 67% gostaria de 
trabalhar mais horas por dia 
em troca de folgas.

Além disso, 80% prefere 
trabalhar em casa ou em 
outro local fora o ambiente 
da empresa. “Isso mostra a 
importância da criação do 
contrato intermitente, par-
cial, do teletrabalho”. Ele 
ainda criticou o argumento 
dos contrários à reforma 
que diz que contrato inter-
mitente é regularizar bico. 
“Traz uma alternativa, por 
exemplo, ao garçom, que ter-
mina o evento hoje e não tem 
direito nenhum.”

Furlan defendeu os empre-
sários e criticou o argumento 

de hipossuficiência dos traba-
lhadores. “A figura do hipos-
suficiente não existe mais. 
Hoje, qualquer pessoa coloca 
‘aviso breve’ no Google e a 
página sugere ‘aviso prévio’. 
O conceito de hipossuficiên-
cia não existe mais”. E com-
pleta: “Temos que exigir que 
nos valorizem como empre-
sários, como mola propulsora 
da economia e não que seja-
mos vilanizados. Só quem gera 
riqueza nesse país é emprega-
dor e trabalhador empregado.”

Segundo Furlan, é preciso 
enfrentar esse desafio para o 
Brasil se tornar mais compe-
titivo. “Em termos de compe-
titividade, estamos em 17º 
lugar na comparação com paí-
ses similares. Na mesma pes-
quisa, estamos em último em 
curto de admissão e demis-
são”. Ainda de acordo com 
Furlan, 64% das empresas do 
país provisionaram mais de 
R$ 20 bilhões em passivos 
trabalhistas no ano passado.


