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

 NIRE Nº 3330010687-1
CONVOCAÇÃO: São con vi da dos os srs aci o nis tas, a se re u ni rem em AGE, a ser re -
a li za da em sua sede so ci al, à Av. Dr. Eu gê nio Bor ges, 1092 - Arse nal, São Gon ça lo -
RJ, no dia  24/07/17, às 09 hs, a fim de to ma rem co nhe ci men to e de li be ra rem so bre a 
se guin te or dem do dia: a) Ele i ção de Mem bro da Di re to ria; b) Assun tos de in te res ses
ge ra is. São Gon ça lo, 10/07/17. La bo ra tó ri os B.Braun S.A. Neide Miyako Sakamoto
Ka wa ba ta - Pre si den te; Afonso Augusto Moreira de Sou sa - Se cre tá rio.

PRUMO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 08.741.499/0001-08

NIRE 33.3.0028154-1
(Companhia Aberta)

FATO RELEVANTE
Prumo Logística S.A. (“Companhia”) (Bovespa: PRML3), em 
cumprimento ao art. 157, §4º da Lei 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, 
vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
recebeu, nesta data, correspondência de seus acionistas controladores 
concordando em aumentarem o preço da OPA para R$11,50, nos termos 
transcritos abaixo: “10 de julho de 2017.. À EIG Energy XV Holdings 
(Flame), LLC - EIG LLX Holdings S.à.r.l. Praia de Botafogo, 228 Cj. 1101 
- Botafogo - Rio de Janeiro, RJ. At. Mr. Marcel Abe. Prezados Senhores, 
Fazemos referência à oferta pública de ações realizada pela EIG Energy 
XV Holdings (Flame), LLC e EIG LLX Holdings S.à.r.l para a aquisição de 
ações em circulação emitidas pela Prumo Logística S.A. (“Companhia”), 
para o cancelamento de seu registro na categoria A perante a Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”), bem como a sua saída do segmento 
de listagem de Governança Corporativa Especial do Novo Mercado 
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (antiga BM&FBovespa - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros, “B3”) (“OPA”). Considerando nossas 
últimas discussões, entendemos que vocês estão dispostos a aumentar 
o preço de oferta da OPA para R$ 11,50, sendo este preço superior 
ao preço justo indicado no laudo de avaliação elaborado, de forma 
independente, pela Brasil Plural. Nesse sentido, vimos, pela presente, 
irrevogavelmente e incondicionalmente, concordar e nos comprometer 
a (i) votar a favor da oferta para fechamento de capital; e (ii) alienar as 
ações de nossa titularidade na OPA; se a EIG aumentar o preço da OPA 
para, pelo menos, R$ 11,50 e sujeito aos melhores esforços da EIG para 
finalizar a OPA o mais rápido possível. Nesse sentido, concordamos em 
votar contra um segundo laudo de avaliação, por estarmos satisfeitos 
com o novo preço de oferta da OPA e pelo fato de um novo laudo 
estender o prazo de conclusão da OPA, sendo, ainda, desconhecido 
o modo como a EIG procederia caso o segundo laudo de avaliação 
nomeasse um preço diferente do atual preço da OPA. Considerando 
que a assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o segundo 
laudo de avaliação será realizada em 11 de julho de 2017, às 10h, se 
as propostas acima mencionadas forem aceitáveis, favor manifestar a 
aceitação respondendo a presente carta até 10 de julho, às 23h – depois 
disso, os termos e condições acima serão nulos e ineficazes. Se vocês 
concordarem com tais termos, por estarmos perto da data da assembleia 
geral de acionistas, esteja ciente de que, após o início de tal assembleia, 
planejamos solicitar a suspensão por 48 horas da assembleia geral dos 
acionistas minoritários, para que todo o mercado possa estar totalmente 
informado sobre os termos e condições desta carta. Atenciosamente, Itaú 
Unibanco - S.A. Ao assinar esta carta, concordamos com os termos e 
condições acima mencionados e concordamos em aumentar o preço 
da OPA para R$11,50 (observado que, caso um segundo laudo de 
avaliação seja aprovado, esse aumento do preço da OPA, pela EIG, 
não será obrigatório). EIG Energy XV Holdings (Flame), LLC - EIG LLX 
Holdings S.à.r.l”. Rio de Janeiro, 10 de julho de 2017. Prumo Logística 
S.A. - Eugenio Leite de Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores.

LIGHT - ServIçoS de eLeTrIcIdade S.a.
CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46 - NIRE Nº 33.3.0010644-8

cia. aberta - Subsidiária Integral da LIGHT S.a.
extrato da ata da reunião do conselho de administração (“cia.” ou 
“Light SeSa”) realizada em 23/06/2017, lavrada sob a forma de sumário. 
1. data, hora e local: Realizada em 23/06/2017, às 12h, na sede, localizada 
na Av. Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, na Cidade 
do RJ/RJ e mediante conferência telefônica. 2. Presentes: Os Conselheiros 
efetivos Nelson José H. Moreira, Presidente da Mesa, Mauro B. Lemos, 
Marcello L. Siqueira, Marco A.o de R. Teixeira, Sérgio G. Malta, Luis C. da 
S. C. Júnior e Carlos A. da Cruz e os Conselheiros Suplentes em exercício 
Leonardo T. Dallariva e Julio C. A. de Oliveira.  Compareceram, também, 
à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros 
Suplentes Patrícia G. M. de A. Bentes, Andrea B. L. Dias, Rogério S. Bezerra, 
Luís F. P. Santos, Ricardo A. Fajnzylber. A advogada Paula R. N. Cury foi 
convidada para secretariar os trabalhos. 3. renúncia de diretores: O 
Presidente do Conselho informa que recebeu na data de hoje recebeu o 
pedido de renúncia dos seguintes administradores.  Sra. Ana M. H. Veloso, 
aos cargos de: Diretora Presidente da Cia. e Diretora de Desenvolvimento 
de Negócios e Relações com Investidores da Cia.;  Sr. Jaconias Aguiar ao 
cargo de Diretor de Gente e Gestão Empresarial da Cia.. As renúncias acima 
descritas passam a vigorar a partir da próxima Reunião de Conselho que 
será convocada para deliberar a escolha dos substitutos aos cargos acima 
descritos, para cumprir o prazo remanescente dos mandatos, a encerrar-
se em 31.08.2018, conforme a legislação e regulamentação aplicáveis. 
Por fim, o Conselho de Administração, por unanimidade, registrou seu 
agradecimento e enalteceu a excelente gestão da Sra. Ana M. H. Veloso, 
que agregou significativo valor à Cia., ressaltando suas qualidades de 
liderança, dedicação e competência à frente do Grupo Light. 4. renúncia de 
conselheiros de administração: O Presidente do Conselho informou que 
recebeu, na data de hoje, carta de renúncia da Sra. Ana M. H. Veloso ao Cargo 
de Conselheira de Administração Titular, e, ainda, carta de renúncia do Sr. 
Ricardo A. Fajnzylber ao cargo de Conselheiro de Administração Suplente. 
5. assuntos para deliberação: 5.7. acd nº F-068ca/2017 (Light S.e.S.a.) 
- rerratificação de emissão de debêntures com a XP Investimentos. O 
Conselho, por unanimidade, rerratificaram a emissão de debêntures com a 
XP Investimentos no valor de até R$ 400.000.000,00  para reforço de capital 
de giro, já aprovado em 09/06/2017. O aval corporativo para a operação será 
da Light S.A., conforme ACD nº F-068CA/2017, de 09.06.2017, já aprovada 
em 09/06/2017. Declaro que o presente é um extrato da ata da RCA da Light 
Serviços de Eletricidade S.A., realizada em 23/06/2017, na sede da Cia.. 
Paula Regina Novello Cury - Secretária da Reunião. JUCERJA 3062479, em 
04.07.2017.  Bernardo F. S. Berwanger, Secretário Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: TP Nº 102/2017-ASL-1.1
Objeto: “SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, 
LIMPEZA E OPERAÇÃO ASSISTIDA EM POÇOS TUBULARES 
PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ATUAÇÃO DA 
DIRETORIA DO INTERIOR - DI”.
Dia: 28/07/2017 Horas: 11:00 h
Local: Av. Presidente Vargas, 2655 – Térreo – Sala de Licitações
Valor Estimado: R$ 1.324.838,86
O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², no 
endereço supramencionado, onde os interessados também poderão 
obter todas as informações sobre a licitação, no horário de 9h às 12h 
e das 14h às 17h ou pelos telefones (XX) 21 2332-3836/2332-3828.

LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75

NIRE Nº 33.300.263.16-1
Capital Aberta

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração (“Cia.”) re-
alizada em 23/06/2017, lavrada sob a forma de sumário. 1. Data, hora 
e local: 23/06/2017, às 09h, na sede (“Cia.”), localizada na Av. Marechal 
Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, na Cidade do RJ/RJ. 2. 
Presentes: Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Pre-
sidente da Mesa, Mauro B. Lemos, Marcello L. Siqueira, Marco A. de R. 
Teixeira, Sérgio G. Malta, Luis C. da S. C. Júnior, Ricardo R. de Pinho, Silvio 
A. M. Starling e Carlos A. da Cruz e os Conselheiros Suplentes em exercício 
Leonardo T. Dallariva e Julio C. A. de Oliveira. Compareceram, também, 
à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros Su-
plentes Patrícia G. M. de A. Bentes, Andrea B. L. Dias, Rogério S. Bezerra, 
L. F. P. Santos, Ricardo A. Fajnzylber, Márcio G. P. Júnior, Pedro C. C. Leitão. 
A advogada Paula R. N. Cury foi convidada para secretariar os trabalhos. 
3. Renúncia de Diretores: O Presidente do Conselho informa que recebeu 
na data de hoje recebeu o pedido de renúncia dos seguintes administra-
dores.  Sra. Ana M. H. Veloso, aos cargos de: Diretora Presidente da Cia. e
Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores da 
Cia.;  Sr. Jaconias Aguiar ao cargo de Diretor de Gente e Gestão Empresa-
rial da Cia. As renúncias acima descritas passam a vigorar a partir da pró-
xima Reunião de Conselho que será convocada para deliberar a escolha 
dos substitutos aos cargos acima descritos, para cumprir o prazo remanes-
cente dos mandatos, a encerrar-se em 31.08.2018, conforme a legislação 
e regulamentação aplicáveis. Por fim, o Conselho de Administração, por 
unanimidade, registrou seu agradecimento e enalteceu a excelente gestão 
da Sra. Ana M. H. Veloso, que agregou significativo valor à Cia., ressaltando 
suas qualidades de liderança, dedicação e competência à frente do Grupo 
Light. 4. Renúncia de Conselheiros de Administração: O Presidente do 
Conselho informou que recebeu, na data de hoje, carta de renúncia da Sra. 
Ana M. H. Veloso ao Cargo de Conselheira de Administração Titular, e, ain-
da, carta de renúncia do Sr. Ricardo A. Fajnzylber ao cargo de Conselheiro 
de Administração Suplente. 5. Assuntos Tratados – Deliberações: 5.1. 
Regulamento do Novo mercado. O Conselho, por unanimidade, decidiu 
pela aprovação integral da proposta do Regulamento do Novo Mercado B3, 
nos termos da Cédula de Votação, que será encaminhada à B3 até o dia 
23/06/2017, conforme ACD nº ACD nº P-008CA/2017, de 23.06.2017. 5.2. 
Retificação – AGE de 13/04/2017. Na reunião do dia 28/03/2017, o Conse-
lho de Administração aprovou a convocação para a AGE da Cia., que seria 
realizada no dia 13.04.2017, e que se procedesse a segunda convocação 
caso não fosse alcançado o quórum mínimo legal. A referida assembleia 
não atingiu o quórum mínimo para a sua instalação em primeira convo-
cação, tendo o Conselho, por unanimidade, decidido, nesta data, registrar 
que não procederá uma segunda convocação para realização da referida 
assembleia nos mesmos termos anteriormente propostos. 5.20. ACD nº 
F-068CA/2017 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) - Rerratificação de Emissão 
de Debêntures com a XP Investimentos. O Conselho, por unanimidade, 
por recomendação do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos 
representantes da Cia. na RCA da Light S.E.S.A. no sentido de rerratifica-
rem a emissão de debêntures com a XP Investimentos no valor de até R$ 
400.000.000,00 para reforço de capital de giro, já aprovado em 09/06/2017. 
O Conselho, ainda, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Fi-
nanças, aprovou o aval corporativo para a operação pela Cia., conforme 
ACD nº F-068CA/2017, de 09.06.2017, já aprovada em 09 de junho de 2017. 
Tendo em vista a recomendação do Bloco de Controle da Light S.A. para 
reavaliar as condições da operação, após discussões com a Diretoria, ficou 
acordado que no melhor entendimento da Administração as taxas, prazos 
e condições apresentadas nesta data são as mais adequadas levando-
-se em conta o rating da Cia. Além disso, o Presidente do Conselho da 
CEMIG, sr. José A. B. B. da Silva informou aos representantes do Bloco de 
Controle que o assunto não foi tratado no âmbito do Conselho de Adminis-
tração da CEMIG. Em complemento, o Conselheiro Ricardo Reisen, então, 
questionou como essas decisões são tomadas e registradas junto ao Bloco 
de Controle. 6. Declaração de Conselheiros: 6.1. Com relação ao fato 
relevante emitido nesta data, referente à renúncia da diretora presidente da 
Cia., Ana Marta Horta Veloso, o conselheiro Ricardo Reisen fez considera-
ções durante a reunião do Conselho de Administração, incluindo, mas não 
limitadas as apontadas nesta declaração. Embora o Conselheiro entenda 
que a decisão de renúncia seja por princípio de foro pessoal, foi colocado 
que de forma direta ou indireta, a mesma está associada a maneira como 
o modelo de governança da Cia. está atualmente estruturado, com ênfase 
em decisões continuamente tomadas por orientação de voto pelo bloco de 
controle de forma tempestiva e sem participação da administração da Cia. 
nas suas discussões. De maneira sistemática, assuntos prioritários aos in-
teresses da Cia. são retirados de pauta e decisões são adiadas ou revistas, 
sem que haja fatos objetivos ou novos que possam explicar ou balizar tal 
comportamento. Embora tais atos do bloco de controle possam ser entendi-
dos como soberanos e como prática normal de negócios, a regularidade, a 
falta de transparência e a comunicação equivocada de tais atos em muitos 
casos, enseja preocupação e atenção. Em complemento ao voto de agra-
decimento feito por unanimidade pelo conselho de administração à diretora 
presidente Ana M. H. Veloso, o conselheiro ressaltou a forma profissional, 
diligente e segura, e sempre alinhada com o melhor interesse da Cia., com 
que a mesma conduziu a administração da Cia. até a presente data, no-
tadamente pela sua capacidade de quebrar paradigmas e trazer soluções 
inovadoras para a Cia. Declaro que o presente é um extrato da ata da RCA 
da Light S.A. realizada em 23/06/2017, às 09 horas, na Sede da Cia. Pau-
la Regina Novello Cury - Secretária da Reunião. JUCERJA 3062596, em 
04.07.2017. Bernardo F. S. Berwanger, Secretário Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 313/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE TERMOREATORES PARA ANÁLISE DE  
AMOSTRAS DE ÁGUA”.

Data da Etapa de Lances: 27/07/2017 Horário: 11 horas

Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br

Valor Total Estimado: R$ 16.896,00

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”.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE TUBOS EM AÇO DE VÁRIOS DIÂMETROS”.

A Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação 

em epígrafe será realizada no dia 27/07/2017, às 15:00 horas no 

mesmo local anteriormente divulgado.

BENAFER S/A Comércio e Indústria
CNPJ nº 33.049.412/0001-75 - NIRE: 33.3.0005969.5

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, realizada em 28 de abril 
de 2017, Horário e local: as 10 horas, na sede social, Rua Ministro 
Mavignier, 206 a 256, Del Castilho - nesta cidade; Presença de Acionistas: 
Acionistas representando a totalidade do Capital conforme verificado no 
Livro de Presença: Mesa: Benjamim Nasário Fernandes Filho, Presidente 
e José Alberto Ribeiro da Motta, Secretário. Ordem do Dia: Examinar para 
deliberação: A) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis, referentes ao exercício social em 31 de dezembro de 2016, 
publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Comercial 
de 06 de abril de 2017; B) Fixação de Honorários da Diretoria; C) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. DELIBERAÇÕES: A) A totalidade dos 
acionistas decidiu aprovar os documentos referentes ao item “A” da Ordem 
do Dia; B) Fixação dos Honorários anuais de R$ 22.847,76 (vinte e dois 
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) para cada 
membro da Diretoria. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, 
foi encerrada a Assembléia, lavrando-se esta ATA que lida e aprovada vai 
por todos assinada. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017. (a.a.) Benjamim 
Nasario Fernandes Filho, José Alberto Ribeiro da Motta e Hemirene 
Guedes Ribeiro. Certifico que a presente é cópia fiel e autêntica da Ata de 
Assembléia Geral Ordinária, realizada em 28 de abril de 2017, lavrada em 
Livro Próprio, Secretário: José Alberto Ribeiro da Motta. JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Empresa: BENAFER S/A COMERCIO 
E INDUSTRIA. Certifico o Deferimento em 04/05/2017 e o Registro sob o  
nº 3036190 data de 04/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger – Secretario Geral.

U&M PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 07.655.404/0001-62

Edital de Convocação. Ficam os acionistas convocados para reunirem-se 
em AGE, a realizar-se às 10h do dia 21/07/2017, na Av. Marechal Câmara, 
160, sala 1518-A, Edifício Orly – Centro/RJ, para deliberarem sobre 
reformulação geral do Estatuto Social da Cia.. (Ass.) a Diretoria.

PRUMO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 08.741.499/0001-08

NIRE 33.3.0028154-1
(Companhia Aberta)

FATO RELEVANTE
A Prumo Logística S.A. (“Companhia”) (Bovespa: PRML3), em cumprimento 
ao art. 157, §4º da Lei 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, vem a público 
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que hoje, em 11 de julho 
de 2017, foi deliberada, pela maioria dos votos dos acionistas detentores de 
ações em circulação presentes, a suspensão por 48 horas da Assembleia 
Geral Especial de Acionistas Titulares de Ações em Circulação no Mercado. 
Dessa forma, a Assembleia Geral Especial de Acionistas Titulares de Ações 
em Circulação no Mercado será retomada às 10h do dia 13 de julho de 2017. 
Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2017.  Prumo Logística S.A. Eugenio Leite de 
Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Sonegação e inadimplência de ICMS no 
setor de combustíveis atinge R$ 4,8 bi
Em São Paulo, os 20 maiores devedores acumulavam, até fevereiro, R$ 16 bi em dívida ativa

A sonegação e a inadim-
plência de Imposto 
sobre Circulação e 
Mercadorias e Servi-

ços (ICMS) no setor de com-
bustíveis deve atingir R$ 4,8 bi-
lhões por ano, no dado relativo 
a 2016, segundo estudo da Fun-
dação Getulio Vargas, relatou 
o diretor de Planejamento Es-
tratégico do Sindicato Nacional 
das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e de Lubrificantes 
(Sindicom), Helvio Rebeschini, 
durante workshop promovido 
pela entidade.

Apenas em São Paulo, os 20 
maiores devedores acumulavam 
R$ 16 bilhões em dívida ativa, até 
fevereiro deste ano. Destes, ape-
nas quatro empresas estão ativas, 
disse Rebeschini. De acordo com 

a Procuradoria do Estado de São 
Paulo, hoje a maior devedora no 
Estado é a Refinaria de Petróleos 
de Manguinhos, que está ativa.

O Sindicom tem trabalhado 
para combater o comércio irregu-
lar, por meio do Movimento Com-
bustível Legal, contribuindo com 
os órgãos reguladores, legislado-
res, Judiciário e de fiscalização.

Rebeschini relatou que São 
Paulo largou na frente no combate 
ao comércio irregular, citando 
que o governador Geraldo Alck-
min (PSDB) está trabalhando 
na causa e agora o prefeito João 
Doria (PSDB) também passou 
a apoiar. “Outros Estados estão 
correndo atrás. Paraná está em 
um estágio bom, Minas Gerais 
acabou de aprovar legislação tam-
bém”, disse.

Segundo ele, o crime organi-
zado teria chegado a este setor. 
“Não queria entrar nessa seara, 
mas esta é uma realidade já”, 
disse o diretor do Sindicom. O 
procurador do Estado de São 
Paulo, Alexandre Aboud, rela-
tou durante o workshop que São 
Paulo já tirou do mercado mais 
de mil postos de combustíveis 
por desconformidade.

Aboud relatou que tem sido 
feito um trabalho contra o que 
chamou de “devedor contumaz”, 
que obtém vantagem sobre os 
concorrentes com ganhos de 
mercado e aumento dos lucros 
devendo de forma sistemática.

A Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico 
(Cide) com viés ambiental é um 
caminho mais curto prazo para 

incentivar os biocombustíveis e 
o que se discute hoje é como será 
feita essa diferenciação tributá-
ria, disse Leandro de Barros Silva, 
diretor de abastecimento e regu-
lamentação do Sindicom, durante 
o workshop.

Segundo ele, há uma discus-
são atualmente muito forte com 
o governo em torno desse tema. 
“É uma medida de curto prazo, 
que funcionaria de forma muito 
mais rápida. Mas há os efeitos 
sobre a economia, nas contas do 
governo, o que quer que seja”, 
disse. “É algo super saudável, 
positivo para o meio ambiente 
e para a sociedade. Como será 
feita essa diferenciação tributá-
ria é algo que tem sido discu-
tido”, relatou.

O governo está estudando um 

viés ambiental para criar uma 
taxação flexível sobre a gasolina 
e o diesel. Uma ideia é fazer com 
que o valor da Cide varie inver-
samente aos preços desses com-
bustíveis fósseis. Assim, a Cide 
cairia quando o preço estivesse 
mais alto e subiria quando os pre-
ços ficassem mais baixos, gerando 
diferencial competitivo aos com-
bustíveis renováveis.

Já o programa RenovaBio, 
lançado pelo Ministério de Minas 
e Energia (MME) em dezembro 
de 2016, propõe uma estrutura 
melhor para o setor de biocom-
bustíveis, com metas de redu-
ção de emissões, e deve ter efeito 
mais de médio longo prazo, com 
mudança na matriz energética, 
acrescentou Silva. Ele relatou 
que hoje ontem aconteceu em 

Brasília a primeira reunião do 
grupo de trabalho envolvido no 
RenovaBio para detalhamento 
do programa.

Silva também abordou a 
adaptação do setor à nova polí-
tica de preços da Petrobras, cuja 
frequência de mudanças aumen-
tou, quando questionado pela 
reportagem. “Temos discutido 
com a Petrobras e com a Agên-
cia Nacional (ANP) do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis para entender os mecanis-
mos. Temos discutido com a ANP 
sobre a regulação desse processo. 
A própria agência também está se 
adaptando”, afirmou. Segundo o 
diretor de abastecimento, o Sin-
dicom tem defendido transparên-
cia e um processo claro com rela-
ção à política de preços. 


