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A6 Quarta-Feira, 2 De Maio De 2018

ENERGIA DOS VENTOS V
CNPJ/MF Nº 15.253.861/0001-59

Julgamento Recurso
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CO.EDV.T.002.2018
O Complexo Eólico Fortim torna público
o resultado do julgamento interposto pela
licitante WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRI-
COS S.A., decidindo pelo seu CONHECI-
MENTO e, no mérito, NÃO PROVIMENTO.
Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018.

MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO
Diretor Técnico

CLÉCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Administrativo Financeiro

IGB ELETRÔNICA S.A.
CNPJ/MF n. 43.185.362/0001-07

NIRE 13.300.004.690
FATO RELEVANTE

Pedido de Recuperação Judicial
IGB ELETRÔNICA S.A., (“Companhia”), sociedade anônima registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, com ações admitidas à negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balção sob o código IGBR3, vem, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n. 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), nos termos e para fins das Instruções CVM ns. 358, de 3 de janeiro de 2002, informar
aos seus acionistas, ao mercado e demais interessados, que ajuizou nesta data pedido de recuperação judicial
perante a Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, em caráter de urgência, nos termos dos artigos 51 e
seguintes da Lei n. 11.101/05, e do Parágrafo Único do art. 122 da Lei das S.A.. A administração da companhia
convocará o mais breve possível Assembleia Geral Extraordinária para ratificação da decisão de ajuizar o pedido
de recuperação judicial. Os assuntos relativos ao processamento do pedido de recuperação judicial, bem como
outros fatos e informações pertinentes, serão oportunamente divulgados. Maiores informações poderão ser
obtidas junto ao DRI pelo telefone +55 11 4837-6750, ou no e-mail ri@igbeletronica.com.

Manaus/AM, 27 de abril de 2018.
iGB Eletrônica S.A.

Eugênio Emílio Staub
Diretor de Relações com Investidores

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em parti-

cipar do Pregão Eletrônico SE nº 017/2018 (ID 635), realizado para a Con-
tratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Pequenas Cirurgias. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 016/2018 (ID 634), realizado
para a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos
na Especialidade de Cirurgia Geral. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA DE
SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 015/2018 (ID 633), realizado para a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Cirurgia
Ginecológica Histeroscópica e Histeroscopia. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

G45 EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 08.694.268/0001-82 - NIRE: 35300467060
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da G45 Empreendimentos
e Participações S.A., para se reunirem em A.G.E. a ser realizada em
15.05.2018, às 14:00 horas, na Av. Maria Servidei Demarchi, nº 2998, São
Bernardo do Campo-SP, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens
do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as contas demonstrações financeiras da sociedade relativas ao exercício
social findo em 31/12/2017; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício e a distribuição de dividendos; c) Eleger os membros do Conselho
Fiscal da Sociedade; d) Eleger os membros do Conselho Consultivo da
Sociedade. São Bernardo do Campo, 26 de abril de 2018. A Diretoria.

IGB ELETRÔNICA S.A.
CNPJ/MF n. 43.185.362/0001-07

NIRE 13.300.004.690
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2018
Ficam convidados os senhores acionistas da IGB ELETRÔNICA S.A. para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, em segunda convocação, em 17 de maio de 2018, às 14:00, na
sede da Companhia, à Av. Açai, n. 875 – Bloco C – Distrito Industrial, Manaus, AM, para deliberar em 2ª
convocação, tendo em vista o não comparecimento de acionistas representando o quórum mínimo de
2/3 para instalação da assembleia que seria realizada em 24 de abril de 2018, convocada por meio do
Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2018, no Diário Oficial da
União, páginas 154, 125, 126 e 224, Jornal “Diário do Amazonas”, páginas B3, A20, A18 e A14, e, Folha
de São Paulo, 29, 30, 29 e 28, respectivamente, sobre: (i) exclusão do capital autorizado; (ii) autorização
à Companhia a realizar a conciliação diretamente com a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em substituição
ao escriturador; (iii) alteração dos periódicos em que serão realizadas as publicações obrigatórias da
Companhia; (iv) reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, para refletir as deliberações
aprovadas, e ainda os seguintes itens: 1) exclusão do inciso (i), do Art. 9º, §1º, uma vez que a possibilidade
de convocação da assembleia geral pelo Conselho Fiscal já é previsão legal; 2) alteração do limite de
participação nos lucros dos administradores (Art. 11, (xiii)); 3) exclusão do §5º do Art. 11, pois o quórum ali
previsto para instalação de assembleia que delibera reforma do estatuto já está previsto em lei; 4) exclusão
da obrigatoriedade de contratação de conselheiro independente para o Conselho de Administração (Art. 13,
§§ 1º, 2º, 3º e 4º); 5) alteração do prazo de reunião ordinária do Conselho de Administração (Art. 15); 6)
exclusão da obrigatoriedade do conselho indicar lista tríplice para avaliação das ações da Companhia, em
caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou OPA (Art. 16, (xviii)); 7) diminuição de 12 para 6
Diretores, sendo 1 Diretor Presidente, 2 Diretores Vice-Presidentes e 3 Diretores sem designação específica
(Art. 18 e § 1º); 8) exclusão dos artigos 23 e 24 que tratam da responsabilidade dos administradores
e garantias prestadas pela Companhia aos administradores; e, 9) exclusão da reserva de expansão dos
negócios da Companhia (Art. 27, (iv)). Adicionalmente, em vista do ajuizamento de pedido de recuperação
judicial da Companhia, realizado em regime de urgência pelos administradores no dia 27 de abril de 2018,
os acionistas são ora convidados a deliberar, em 1ª convocação, na AGE de 17 de maio de 2018, às 14:00,
na sede da Companhia, a ratificação do pedido de recuperação judicial. Os acionistas podem se fazer
representar por procurador constituído por instrumento público ou particular, emitido com prazo máximo de
1 (um) ano, conferido exclusivamente a acionista maior e capaz, administrador da Companhia ou advogado,
devendo o instrumento conter os requisitos elencados na Lei n. 6.404/76 e na Instrução CVM n. 481/2009.
Para tomar parte e votar na AGE, o acionista e procurador devem provar a sua qualidade como tal,
apresentando, até o momento de abertura dos trabalhos da AGE, o documento de identidade e comprovante
expedido pela instituição depositária, por original ou cópia enviada por e-mail (ri@igbeletronica.com), e,
se o caso, o instrumento de mandato. Em conformidade com o parágrafo 3º do art. 133 da Lei 6.404/76,
a Companhia esclarece que os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia, inclusive
a proposta de reforma do Estatuto Social, serão atualizados e disponibilizadas aos acionistas na sede
social da Companhia, na sede administrativa localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Pais Leme, n. 524 – 14º Andar, assim como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (http://www.bmfbovespa.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e no site da própria Companhia
(www.igbeletronica.com).

Manaus, 30 de abril de 2018.
EUGÊNIO EMÍLIO STAUB

Presidente do Conselho de Administração

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA convida a população a participar da reunião pública para Licenciamento
Ambiental da Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural
no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa 3, da Petrobras, que será realizada
no dia 3 de maio, às 18 horas, Quadra Coberta Maratayama, localizada na rua
Juvenal da Silva Fraga, 217, Cananéia/ SP.

Haverá transporte gratuito, com retorno após o evento. Para mais informações,
ligue 0800 77 00 112.

REUNIÃO PÚBLICA

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE

INSTITUTO
BRASILEIRODOMEIO
AMBIENTEEDOS
RECURSOSNATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

EDITAL PARA INTIMAÇÃO
DE MARCELO JOSE ESPER PERES
E ANA LUISA PUGLIEZI DE BESSA

O 10º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento
de ITAÚ UNIBANCO SA, proprietário por alienação fiduciária do imóvel da
Rua Jorge Americano, nº 195, apto. 14 e vaga dupla nº 58M/71P, 2º subsolo, Lapa
e com fulcro no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMA MARCELO JOSE ESPER
PERES (RG. 18106606 SSP-SP CPF. 093.350.898-00) e ANA LUISA PUGLIEZI
DE BESSA (RG. 26895995-X SSP-SP CPF. 287.284.008-79), a pagar no prazo
de até 15 (quinze) dias contados a partir da data da publicação deste edital,
no 10º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua Inácio Pereira da Rocha nº 142,
1º andar, Vila Madalena, São Paulo, com expediente de segunda a sexta-feira, das
9 às 16 horas, em cheque administrativo nominal ao credor, a importância de
R$127.888,59 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e
nove centavos), saldo apurado em 24 de abril de 2018, mais o valor das prestações
que se vencerem (se houver) a partir dessa data, além do reembolso à Serventia,
dos emolumentos devidos pela intimação, que deverão ser pagos em apartado,
conforme previsto no contrato respectivo, tudo nos termos e valores constantes
do mencionado requerimento e planilha de cálculo apresentada. Fica V. Senhoria
advertida, de que o não pagamento garante o direito de consolidação da propriedade
plena do imóvel em favor do credor fiduciário, no termos do §7°, do art. 26, da Lei
9.514/97. E para que chegue ao seu conhecimento e não venham o intimado de
futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que será publicado por 3 (três)
dias em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo. Dado e
passado em São Paulo, aos 24 de abril de 2018, FLAVIANO GALHARDO, Oficial.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA
DE SAÚDE BUTANTÃ, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 014/2018 (ID 632), realizado para a
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos paraAvaliação
Urodinâmica Completa. Para informações e condições de participação favor
acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Acervo Folha.
Os últimos 95 anos,
exatamente como foram
impressos, agora na tela
do seu computador.

www.folha.com.br/acervo

Perdeu apoio de PSDB (do
prefeito de Porto Alegre, Nelson
Marchezan Jr), PP (da senadora
Ana Amélia) e PDT

José Ivo Sartori
MDB - RS

Perdeu apoio de PPS (do senador
Cristóvão Buarque), PSDB, PSD
(do vice-governador Renato
Santana), Rede e PDT

Rodrigo Rollemberg
PSB - DF

Perdeu apoio de PT (da
senadora Fátima Bezerra),
PCdoB, PSB (do vice-
governador Fábio Dantas) e PP

Robinson Faria
PSD - RN

Perdeu apoio de PDT, PSD (do
vice-governador Carlos Fávaro),
DEM (do senador Jayme Campos),
PV e PP

Pedro Taques
PSDB - MT

Perdeu apoio de PV, PPS, Rede,
DEM (do ex-ministro Mendonça
Filho), PSDB e parte do MDB (do
senador Fernando Bezerra Coelho)

Paulo Câmara
PSB - PE

Governadoresperdemaliados antesda eleição
antigos apoiadores promovem debandada a poucos meses da campanha e deixam governistas isolados em 4 estados e DF

-João Pedro Pitombo

SALVADOR Eles são potenci-
ais candidatosaumsegundo
mandato.Mascomeçamaen-
frentar um cenário de isola-
mento político nas vésperas
das eleições deste ano.
Os governadores de Dis-

trito Federal, Rio Grande do
Sul,RioGrandedoNorte,Ma-
to Grosso e Pernambuco en-
frentam uma debandada de
aliados e deverão ter dificul-
dadesna formataçãodecha-
pascompetitivasparadispu-
tar umnovomandato.
São governadores que têm

em comum baixa populari-
dade e gestões fortemente
impactadas pela crise finan-
ceira e fiscal. Em quase qua-
tro anos de governo, deixa-
ramumamarcadebaixonível
de investimentoeatrasosou
parcelamentosnopagamen-
todossaláriosdeservidores.
No Distrito Federal, o go-

vernadorRodrigoRollemberg
(PSB) enfrenta uma rebelião
entre seus aliados mais pró-
ximos. Partidos comoPSDB,
PSD,PRBePDTdeixaramseus
cargosnogovernoecomeçam
aarticularumachapadeopo-
siçãoaogovernador.Abasena
CâmaraLegislativaminguou
—apenas8dos24deputados

distritaissãodepartidosalia-
dos aRollemberg.
Diante do isolamento, Rol-

lemberg tenta reconstruir
pontecompartidosdemenor
porte comoPDT, PV eRede.
“Estamosconversandopara

atrairpartidosdocampopro-
gressista.Entendemosque,se
ogovernadorfezmuitacoisa
numquadrodeadversidade,
imagine agora comacasa ar-
rumada”, diz Tiago Coelho,
presidente doPSB-DF.

OgovernadordoRioGran-
de do Norte, Robinson Faria
(PSD), é outro que enfren-
ta um cenário de isolamen-
to. Os três maiores partidos
que compuseram sua chapa
em 2014—PT, PP e PCdoB—
deixaramogoverno.
Já o vice-governador Fábio

Dantas (PSB) anunciou que
disputará a sucessão. “Não
faz sentido um governador
que perdeu o foco da gestão
querer disputar a reeleição.
Parece que ele perdeu a sen-
satez”, afirmaDantas.
Porcontraporasperdas,Fa-

ria tenta construir novas ali-
anças. O PSDB foi cortejado
na semana passada em um
jantaremBrasília comopre-
sidenciávelGeraldoAlckmin.
Os tucanos do Rio Grande

do Norte, contudo, resistem
em firmar uma aliança com
umgovernador desgastado.
Além de fazer uma gestão

marcadaporgravesdificulda-
desfinanceiras,ogovernador
foidenunciadopelaProcura-
doria-GeraldaRepúblicapor
suspeitadeobstruçãodaJus-
tiça em um processo que in-
vestigadesvioderecursosda
Assembleia Legislativa.
Outro governador que en-

frentaumadebandadadeali-
ados éPedroTaques (PSDB),

do Mato Grosso. Ele perdeu
o apoio de partidos como o
DEM, PV, PP, PDT e também
do PSD do vice-governador
Carlos Fávaro, que renunci-
ouaocargonoiníciodomês.
Na última semana, Taques

foi alvo de ummanifesto as-
sinado por 31 ex-aliados que
o apoiaram em 2014. Intitu-
lado“porquenãoapoiamosa
reeleiçãodePedroTaquesem
2018”,odocumento citadiver-
saspromessasnãocumpridas
eproblemasnagestãofinan-
ceira e na saúdedo estado.
NoRioGrande do Sul e em

Pernambuco, os governado-
resenfrentambaixasedevem
disputarareeleiçãosustenta-
dos por coligações enxutas,
compoucos partidos.
Eleito em 2014 numa me-

gacoligação de 21 partidos, o
governadordePernambuco,
Paulo Câmara (PSB), foi per-
dendopartedeseusprincipais
aliados durante omandato.
Asprimeirasbaixasaconte-

ceramem2016,quandoDEM
ePSDBromperamcomogo-
vernador.Desdeentão,deixa-
ramogovernoPV,PPSeRede.
Oprincipalbaque,contudo,

veiodedentrodeseupróprio
partido:osenadorFernando
BezerraCoelhodeixouoPSB
euniu-se às oposições.

Aliados do governadormi-
nimizamasperdas.“Partidos
comoDEMePSDBjáeramtra-
dicionalmente da oposição.
Elesvoltaramparaoseulugar
deorigem”,afirmaodeputado
federal Daniel Cabral (PSB).
Por outro lado, diz o depu-

tado, Câmara reforçou laços
com aliados como PDT e en-
saiareaproximaçãocomoPT.
José Ivo Sartori (MDB), do

Rio Grande do Sul, perdeu o
apoiodoPDT,PPePSDB,que
lançarampré-candidaturas.
PresidentedoMDBgaúcho,

odeputadofederalAlceuMo-
reira diz considerá-las legíti-
mas e que Sartori está moti-
vado.“Ogovernadorfoicora-
joso,tomoumedidasimpopu-
lares,masnecessárias”, diz.

MDB decide lançar
candidatura própria
emMinas Gerais

-Carolina Linhares
BeLOHORizOnte OMDBdeMi-
nas Gerais decidiu em vota-
ção interna nesta terça-feira
(1º) que lançará candidatura
própria ao governo do esta-

do.Foram353votosa favore
12 votos contra.
Opresidentedopartidoem

Minas,ovice-governadorAn-
tônioAndrade,colocou-seco-
mopré-candidatoaogoverno
estadual.
Rompidocomogovernador

Fernando Pimentel (PT), ele
afirmou que a aliança com o
PT na última eleição foi um
erro. “Seeu forcandidato, eu
não quero nem o apoio do
PT”, afirmou.
Pimentel é alvodeumpro-

cesso de impeachment.
Andradecriticouagestãodo

petista e sugeriuqueemede-
bistas deixem os cargos que
ocupamnaadministraçãoes-
tadual. “Acho que oMDBde-
veseafastarpoliticamentedo
governo”, disse.
Outrosnomes,porém,não

rejeitam ainda uma forma-
çãodechapacomospetistas.
“Nãodescartoninguém”,afir-
mou o deputado Saraiva Fe-
lipe(MDB-MG)sobreapoioà
reeleiçãodePimentel.
ParaodeputadoLeonardo

Quintão (MDB-MG), vai pre-
valecer a vontade da maio-
riapelacandidaturaprópria,
masnadaimpedequeoPTin-
tegre a chapa. “Todos os par-
tidossãobem-vindos”,decla-
rouQuintão.

“
Não faz sentido
um governador
[Robinson Faria
(PSD), do Rio Grande
do Norte] que perdeu
o foco da gestão
querer disputar a
reeleição. Parece
que ele perdeu
a sensatez

Fábio Dantas (PSB)
vice-governador do estado, que
disputará a sucessão

6200838
Realce


