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MARINA PORTO BRACUHY S.A.
CNPJ/MF nº 29.808.359/0001-71

Assembleia Geral Ordinária - Convocação. São convocados os senhores 
acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
27 de dezembro de 2016, às 12 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Cidade de Angra dos Reis, Estado do RJ, na Estr. do Barrigudinho,  
s/nº, Bracuhy, CEP 23.900-000, a deliberar pela seguinte ordem do dia.  
a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 2015; b) destinação dos lucros do exercício findo e 
distribuição de dividendos; c) eleição de membros da Diretoria e fixação das 
respectivas remunerações. Comunicamos que se encontram à disposição 
dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o 
Artigo 133, da Lei nº 6.404, de 1976, com as alterações da Lei nº 10.303, de 
2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 
Angra dos Reis, 24 de Novembro de 2016. Gabriela Lobato Brandão Marins.

EMACOBRAS - EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS
E COMERCIAIS DO BRASIL S/A

CNPJ nº 33.790.668/0001-39 - NIRE 33.300.088.121
Assembléia Geral Extraordinária - Convocamos os acionistas a se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social à Av. Graça 
Aranha, 226 - Cobertura/parte, na cidade do Rio de Janeiro, às 11:00 horas 
do dia 14 de dezembro de 2016, a fim de: a) eleger a Diretoria; b) fixar sua 
remuneração. Rio de Janeiro 25 de novembro de 2016. A Diretoria

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: TP Nº 104/2016-ASL-1.1
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA NA COMUNIDADE DO PEREIRÃO, NO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO”.
Dia: 15/12/2016 Horas: 11:00 h
Local: Av. Presidente Vargas, 2655 – Térreo – Sala de Licitações
Valor Estimado: R$ 940.778,65
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 as 12h e das 14h às 17h ou 
pelos telefones (XX) 21 2332-3836/2332-3828.

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”.

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

NIRE Nº 33.300.263.16-1
Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Srs. Acionistas da LIGHT S.A. (“Companhia”) para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se, em 14 de 
dezembro de 2016, às 14h30min, na sede da Companhia, na Av. Marechal 
Floriano, n°168, Parte, 2° andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Eleição de conselheiro titular e conselheiro suplente para recomposição 
dos atuais cargos vagos no conselho de administração.
Informações aos Acionistas:
É facultado a qualquer Acionista constituir procurador para comparecer 
à AGE e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o Acionista 
deverá observar os termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devendo o 
procurador ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, na qualidade 
de acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira. No caso de procuração em 
língua estrangeira, o instrumento de mandato deverá estar traduzido para 
o português, notarizado e consularizado.
Com o objetivo de agilizar o processo de realização da Assembleia, é 
solicitado aos Acionistas, na forma do Artigo 21, §1º do Estatuto Social, 
depositar os comprovantes de suas ações escriturais, expedidos pela 
instituição financeira depositária, Banco Bradesco S.A., na Av. Marechal 
Floriano, n° 168, A 1, 2° andar, corredor B (FFR), Centro, Rio de Janeiro – 
RJ, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da Assembleia. 
Os procuradores dos acionistas deverão, na forma do Artigo 21, §2º do 
Estatuto Social da Companhia, depositar os respectivos instrumentos 
de mandato no mesmo endereço, também com 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência do dia das assembleias. 
Adicionalmente, os acionistas deverão se apresentar portando os seguintes 
documentos:
Acionistas Pessoas Físicas:
  Documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou carteiras de 
classe profissional oficialmente reconhecidas no Brasil), sendo que em 
caso de participação por procuração, que deverá outorgar poderes para 
representação na AGE, a firma do outorgante deverá estar reconhecida e 
os documentos aqui descritos deverão ser apresentados pelo respectivo 
procurador.

Acionistas Pessoas Jurídicas:
  Cópia autenticada do estatuto social ou contrato social em vigor e 
documentação societária comprobatória de poderes de representação 
(eleição de administradores e/ou procuração, sendo que em caso 
de participação por procuração a firma do outorgante deverá estar 
reconhecida); e
  Documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou carteiras 
de classe profissional oficialmente reconhecidas no Brasil) do(s) 
representante(s) legal(is). 

Fundos de Investimentos:
  Cópia autenticada do regulamento consolidado do fundo e do estatuto 
ou contrato social de seu administrador, juntamente com documentação 
societária comprobatória de poderes de representação (eleição de 
administradores e/ou procuração, sendo que em caso de participação por 
procuração a firma do outorgante deverá estar reconhecida); e
  Documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou carteiras 
de classe profissional oficialmente reconhecidas no Brasil) do(s) 
representante(s) legal(is). 

Em cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 
481/09, estão disponíveis aos acionistas na internet, na página da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na página da Companhia  
(www.light.com.br), todas as informações necessárias à compreensão da 
matéria a ser discutida. 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.
Nelson José Hubner Moreira

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG

CNPJ: 33.938.119/0002-40
CONCESSÃO DE LICENÇA

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG, 
torna público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO LO nº IN035724, com validade até 12 de agosto 
de 2021, que a autoriza para o ramal de distribuição de gás natural destinado 
ao abastecimento da empresa Rio Polímeros, com pressão máxima de 
operação de 32 bar, extensão de 1200 metros, sendo 300 metros com 20” 
e 900 metros com 8” de diâmetro, na AVENIDA FABOR INTERLIGADO AO 
CITY-GATE DA RUA 24, CAMPOS ELÍSEOS, município de DUQUE DE 
CAXIAS. (Processo n°: E- 07/200669/2005).

SINSERJ
Sindicato das Secretárias do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ 34.037.093/0001-40 - Registro M.T.B. 005.262.02835-3

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(Resumo de Acordo com o Art. 550 da CLT)

RECEITAS
Receita de Contribuição ........................................................... 221.998,95
Receita Financeira .................................................................... 22.652,72
Outras Receitas ........................................................................ 224.571,26
Total das Receitas .................................................................. 469.223,23
DESPESAS
Despesas com Pessoal ............................................................ 208.156,75
Despesas Gerais c/Administração ........................................... 219.562,89
Despesas Financeiras .............................................................. 6.579,36
Assistência Médica (para os empregados) .............................. 16.354,62
Despesas Tributárias ................................................................ 8.291,74
Perdas na Avaliação de Investimentos...................................... 6.070,42
Total das Despesas ................................................................ 465.015,78
Superávit Previsto .................................................................. 4.207,45
Total Geral ............................................................................... 469.223,23

Gerarda Ribeiro de Freitas - Presidente; CPF: 039.453.247-34
Alcina Corrêa - Diretora Financeira; CPF: 036.835.167-04

Sebastião Porto - Téc. Contab. - CRC-RJ - 17.095-01; CPF: 041.332.857-00
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do Conselho Fiscal do SINDICATO DAS SECRETÁRIAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, procedemos ao exame das peças que 
compõem a Previsão Orçamentária para o Exercício de 2017, constatamos 
achar-se na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de  
opinião seja a mesma aprovada pela Assembleia Geral Ordinária.

Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 2016.
 Nádia Maria Ribeiro Guedes

 CPF: 459.802.337-68
 Vera Lúcia da Silveira da Cunha Eliane Maffei Martins Ramos
 CPF: 810.497.737-72 CPF: 399.422.287-72

5FLWRS PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF n. 12.348.730/0001-67 - NIRE 33.2.1020889-6

1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. Pelo presente instrumento: 
FLAVIA DUTRA VIEIRA, brasileira, divorciada, fisioterapeuta, C.I. nº 
08806911-7 IFP/RJ, CPF/MF nº 026.645.537-98 FIS, residente na Rua 
N.S. de Lourdes 150, bl. 09, apto. 502, Cidade de Niterói/RJ; FERNANDA 
DUTRA VEIRA, brasileira, divorciada, administradora, C.I. n.º 111300046-
3 IFP/RJ, CPF/MF n.º 075.897.677-19, residente na Rua N.S. de Lourdes 
150, bl. 09, apto. 502, Cidade de Niterói/RJ; e FABIANA DUTRA VIEIRA 
PINHO, brasileira, casada, advogada, C.I. n.º 11130047-1 e CPF/MF n.º 
086.150.187-07, residente na Av. Jornalista Alberto Francisco Torres 251, 
apt. 902, Cidade de Niterói/RJ; Únicas sócias da sociedade empresária 
do tipo de limitada denominada “5FLWRS PARTICIPAÇÕES LTDA.”, com 
sede na Travessa Alexandre Ferreira, n.° 15, sala 207, parte, Centro, Rio 
Bonito/RJ, CEP 28.800-000, inscrita no CNPJ/MF n.º 12.348.730/0001-
67, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA, sob o NIRE 
33.2.1020889-6, em sessão de 03.08.2016 (“Sociedade”). TÊM entre si justo 
e acordado o que segue: I. Os sócios quotistas aprovaram a redução do 
capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo, na forma do artigo 
1.082, II, da Lei n.º 10.406/2002, no valor de R$ 377.100,00, passando o 
mesmo de R$ 386.100,00 para R$ 9.000,00, mediante o cancelamento de 
377.100 quotas de valor nominal equivalente a R$ 1,00 cada uma, tornando 
sem efeito o aumento de capital realizado pelas sócias quotistas em 
24.06.2016, de forma que o mesmo não produza nenhuma eficácia jurídica.  
II. O referido cancelamento de quotas será suportado pela totalidade das 
sócias quotistas, na proporção de sua participação no capital da Sociedade, 
ou seja, mediante cancelamento de 125.700 quotas de titularidade de 
cada uma das três sócias quotistas, Sras. Flávia Dutra Vieira, Fernanda 
Dutra Vieira e Fabiana Dutra Vieira Pinho, III. Em decorrência da redução 
de capital da Sociedade e do cancelamento de quotas referido acima, foi 
aprovada a restituição proporcional de capital às sócias quotistas, mediante 
a entrega a cada uma delas de 1/3 do imóvel descrito e caracterizado a 
seguir, a título de desincorporação do patrimônio da Sociedade ao qual foi 
conferido, pelo respectivo valor contábil total de R$ 377.100,00:

Imóvel Matrícula no RGI
1.  Avenida Ataulfo de Paiva, 

nº 658, Loja “B”, Leblon, 
Rio de Janeiro – RJ

Matrícula n.º 44.550 do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca do Rio 
de Janeiro

IMÓVEL: Loja “B” do edifício situado na Avenida Ataulfo de Paiva n.º 658 
e sua correspondente fração ideal de 0,06540 do respectivo terreno, que 
mede: de testada sobre a Avenida Ataulfo de Paiva 16,95m igual largura 
na linha dos fundos, por 18,00m sobre a rua João Lira e igual extensão 
no outro lado, confrontando  na frente com a Avenida Ataulfo de Paiva, à 
esquerda com o prédio n.º 644, pertencente a F.C. Ferreira ou sucessores 
e outros, à direita com a rua João Lira e nos fundos com o prédio n.º 100 
dessa rua João Lira, de propriedade de Verissimo Marques. 
IV. Em consequência das deliberações acima, o caput da Cláusula Quinta 
do Contrato Social da Sociedade ora transformada vigorará com a seguinte 
redação: “CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL. O capital social da 
Sociedade é de R$ 9.000,00, dividido em 9.000,00 quotas, de valor nominal 
de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas e assim distribuídas entre 
os Sócios Quotistas: Sócio Quotista; N.º de Quotas; Valor (R$): Flavia 
Dutra Vieira - 3.000 - 3.000,00; Fernanda Dutra Vieira - 3.000 - 3.000,00; 
Fabiana Dutra Vieira Pinho - 3.000 - 3.000,00; Total - 9.000 - 9.000,00.  
V. As demais cláusulas do Contrato Social não modificadas pela presente 
alteração permanecem em pleno vigor e efeito. E, por estarem assim justos 
e contratados, assinam a presente 1ª Alteração Contratual da 5FLWRS 
Participações Ltda., na presença das testemunhas abaixo. Rio Bonito, 
31/08/2016. Flavia Dutra Vieira; Fernanda Dutra Vieira; Fabiana Dutra 
Vieira Pinho.
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Focus: mercado reduz a previsão do 
IPCA deste ano de 6,80 para 6,72% 
Há um mês, mediana estava em 6,88%. Já o índice para o próximo ano permanece em 4,93%

Os economistas do 
mercado financei-
ro mudaram, para 
melhor, suas proje-

ções para a inflação neste ano. 
O Relatório de Mercado Fo-
cus, divulgado ontem mostra 
que a mediana para o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) - o 
indicador oficial de inflação 
- este ano foi de 6,80% para 
6,72%. Há um mês, estava 
em 6,88%. Já o índice para 
o ano que vem permaneceu 
em 4,93%. Há quatro sema-
nas, apontava 5,00%.

Entre as instituições que 
mais se aproximam do resul-
tado efetivo do IPCA no 
médio prazo, denominadas 
Top 5, a mediana das proje-
ções para este ano caiu de 
6,79% para 6,68%. Para 2017, 
foi de 4,81% para 4,80%. Qua-
tro semanas atrás, as expec-
tativas eram de, respectiva-
mente, 6,89% e 5,03%.

Já a inflação suavizada 
para os próximos 12 meses 
cedeu de 4,94% para 4,89% 
de uma semana para outra - 
há um mês, estava em 4,95%

Entre os índices mensais 
mais próximos, a estimativa 
para novembro caiu de 0,36% 
para 0,33%. Um mês antes, 
estava em 0,39% No caso 
de dezembro, a previsão do 

Focus cedeu de 0,60% para 
0,55%, ante 0,60% de quatro 
semanas atrás. No Relatório 
Trimestral de Inflação (RTI), 
divulgado no fim de setembro, 
o BC havia apresentado suas 
estimativas mensais para o 
IPCA no curto prazo, sendo 
que a taxa projetada na época 
para a inflação em novembro 
era de 0,45%. 

Na ata do último encontro 
do Comitê de Política Mone-
tária (Copom), que justifi-
cou a decisão do colegiado 
de reduzir a Selic (a taxa 
básica de juros) de 14,25% 
para 14,00% ao ano, o BC 
afirmou que cortes maiores 
dependerão da retomada da 
desinflação de serviços e de 
avanços no ajuste fiscal. 

A inflação de alimentos, 
que em documentos anterio-
res era citada pelo BC, dei-
xou de ser um dos princi-
pais problemas para o afrou-
xamento monetário. A ins-
tituição também confirmou 
na ata suas projeções para a 
inflação nos próximos anos, 
pelo cenário de referência: 
7,0% em 2016, 4,3% em 2017 
e 3,9% em 2018.

Em comunicação recente, 
já após a eleição de Donald 
Trump nos EUA, o presidente 
do Banco Central, Ilan Gol-
dfajn, afirmou que a mensa-

gem da última ata do Copom 
continua válida. Hoje e ama-
nhã, dias 29 e 30, o Copom 
faz sua última reunião do ano 
e decide o novo patamar da 
Selic.

O Relatório Focus mos-
trou mudanças nas projeções 
para os preços administra-
dos. A mediana das previsões 
do mercado financeiro para 
o indicador este ano foi de 
alta de 6,07% para avanço 
de 6,02%. 

Para o próximo ano, a 
mediana foi de elevação de 
5,30% para alta de 5,28%. 
Há um mês, o mercado proje-
tava aumento de 6,00% para 
os preços administrados em 
2016 e elevação de 5,20% em 
2017. 

Na ata do último encon-
tro do Copom, o colegiado 
do BC havia informado que 
esperava alta de 6,2% para 
os preços administrados em 

2016, de 5,8% para 2017 e de 
5,1% para 2018.

O relatório também mos-
trou que a mediana do IGP-DI 
de 2016 passou de 6,88% para 
6,83% da última semana para 
esta. Há um mês, estava em 
7,29%. Para o ano que vem, 
a mediana das previsões foi 
de 5,17% para 5,06%. Quatro 
levantamentos atrás, estava 
em 5,38%. 

Os Índices Gerais de Pre-
ços (IGPs) são bastante afeta-
dos pelo desempenho do dólar 
e pelos produtos de atacado, 
em especial os agrícolas. 

Outro índice, o IGP-M, 
que é referência para o rea-
juste dos contratos de aluguel, 
passou de 7,25% para 7,18% 
nas projeções dos analistas 
para 2016. Quatro levanta-
mentos antes estavam em 
7,53%. Para 2017, a previsão 
foi de 5,30% para 5,22% - um 
mês atrás estava em 5,41%.

A mediana das previsões 
para o IPC-Fipe de 2016 per-
maneceu em 6,58%. Um mês 
antes, a mediana das proje-
ções do mercado para o IPC 
era de 6,65%. Para 2017, as 
expectativas para a inflação 
de São Paulo seguiram em 
5,06%, ante 5,55% de um mês 
antes.

O relatório trouxe novas 
mudanças nas projeções de 
atividade, em meio à per-
cepção de que o governo 
tem dificuldades para pro-
mover a retoma do cresci-
mento do país. Pelo docu-
mento, as estimativas para o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
este ano passaram de retra-
ção de 3,40% para queda de 
3,49% Foi a oitava semana 
consecutiva de piora nas pro-
jeções de atividade para este 
ano. Há um mês, a perspec-
tiva era de recuo de 3,30%. 

O BC informou há duas 
semanas que o IBC-Br de 
setembro subiu 0,15% ante 
agosto, na série ajustada. 
Apesar do ganho mensal, o 
indicador - uma prévia do PIB 
- fechou o terceiro trimestre 
com retração de 0,78% ante 
o segundo trimestre, o que 
reforçou entre alguns econo-
mistas a percepção de que a 
retomada da economia ficou 
mais para frente. 

Na ata do último encontro 
do Copom, os diretores do BC 
disseram, ao abordar a ques-
tão do crescimento, que “os 
indicadores de agosto situa-
ram-se abaixo do esperado”, 
mas ponderaram que osci-
lações tendem a ocorrer em 
momentos de estabilização 
da economia.

Na semana passada, 
por sua vez, foi a turbu-
lência política, envolvendo 
os ex-ministros Geddel 
Vieira Lima (Secretaria de 
Governo) e Marcelo Calero 
(Cultura), além do próprio 
presidente Michel Temer, que 
lançou dúvidas sobre a capa-
cidade de o governo conti-
nuar promovendo ajustes na 
economia. 

Para 2017, o Focus mos-
tra que a percepção também 
piorou. O mercado prevê 
para o país um crescimento 
de 0,98% no próximo ano, 
abaixo do 1,00% projetado 
uma semana antes. Há um 
mês, a expectativa era de 
1,21%. O BC trabalha com 
uma retração de 3,3% para 
o PIB em 2016 e com uma 
alta de 1,3% para 2017. Já o 
Ministério da Fazenda, que 
projetava avanço de 1,6% 
para o próximo ano, divul-
gou uma nova estimativa na 
semana passada, de 1,0%. 

Já a inflação suavizada para os 
próximos 12 meses cedeu de 

4,94% para 4,89% 


