
 BIOMERCADO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF 04.529.881/0001-93 - NIRE 42203013098

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam os sócios de Biomercado Brasil Comércio e Serviços Ltda, sediada na Rua do Albatroz, 91, 
Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça – SC, CEP 88.137-290, convidados para Reunião de Sócios 
a se realizar na sede social no dia 08/08/2019, às 14:00h, em primeira convocação, e às 14:30hs., em 
segunda, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) mudança na administração da sociedade; (ii) 
medidas de interesse da sociedade; e (iii) outros assuntos de interesse social. 

Palhoça – SC, 13 de julho de 2019
Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Prefeitura Municipal de São José, CNPJ: 82.892.274/0001-05, torna público que 
requereu a Licença Ambiental de Operação para Estrutura de Apoio Náutico e 
Reurbanização da Orla implantada na Rua Arnoldo de Souza, Centro, junto à Fundação do  
Meio Ambiente de São José - FMADS.

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A
CNPJ/MF nº 14.820.905/0001-12 - NIRE nº 42 3 0003807-5

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) 
EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

Nos termos da Lei 6.404/76, ficam os Senhores titulares das debêntures em circulação da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. (“Emissão”, 
“Debenturistas” e “Companhia”, respectivamente), nos termos da Cláusula X do Instrumento Particular de 
Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, 
da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Transmissora Sul Brasileira de 
Energia S.A., celebrado em 15 de setembro de 2014, conforme aditado (“Escritura”), convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada em primeira convocação no dia 15 
de agosto de 2019, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Deputado Antonio Edu Vieira, 999, 
na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) Anuência prévia, ou não, pelos Debenturistas, de acordo com o disposto na cláusula 6.1.1 item “vi” da 
Escritura de Emissão e cláusula 13.1 do Contrato de Penhor de Ações, celebrado em 28 de janeiro de 
2014, conforme aditado (“Contrato Penhor Ações”), acerca da incorporação, da Eletrosul Centrais Elétri-
cas S.A, inscrita no CNPJ nº 00.073.957/0001-68 (“Eletrosul”), na qualidade de garantidora da Emissão, 
nos termos do Contrato Penhor de Ações, pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica S/A 
– CGTEE, inscrita no CNPJ nº 02.016.507/0001-69 (“CGTEE”), com a consequente alteração do Contrato 
Penhor de Ações passando a CGTEE a figurar como garantidora em sucessão à Eletrosul, ficando certo 
que as ações objeto da referida garantia permanecerão empenhadas no âmbito do Contrato Penhor de 
Ações (“Incorporação”); 
(ii) Anuência prévia para a alteração do controle acionário da Emissora para a CGTEE, conforme cláusula 
6.1.1, inciso “vi” da Escritura de Emissão; e
(iii) Autorização para que o Agente Fiduciário celebre, em conjunto com a Companhia, os documentos 
necessários para refletir as deliberações dos itens da Ordem do Dia.
Informações Gerais aos Debenturistas: Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por 
Ações, os Debenturistas deverão encaminhar, ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@penta-
gonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: 
(a)quando pessoa física, documento de identidade;
(b)quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do 
Debenturista; e
(c)quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação 
na AGD, obedecidas as condições legais (com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os 
trabalhos da AGD, o instrumento de mandato pode, a critério do Debenturista, ser depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização da 
referida AGD.
No dia de realização da AGD, os Debenturistas deverão se apresentar no local com 30 (trinta) minutos 
de antecedência munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encami-
nhados por e-mail.
Informações adicionais sobre a AGD ora convocada e a matéria constante da ordem do dia acima 
podem ser obtidas junto à Emissora, localizada na cidade de Florianópolis/SC.

Florianópolis, 17 de julho de 2019.
TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A - TSBE

Edital de Convocação 158ª AGE
Ficam convocados os senhores Acionistas da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. a se 

reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 08 de agosto de 2019, com início às 
09 horas, na sede da Empresa, localizada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 999, Bairro 
Pantanal, em Florianópolis – SC, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1ª) Eleição de Membro do Conselho de Administração. 
A participação na referida Assembleia ficará condicionada à identificação do acionista, 

apresentando os seguintes documentos na Secretaria Geral da Empresa com até duas 
horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia:

- Acionista: Identidade e CPF.
- Representante do acionista, conforme a Lei 6.404/76, §1° do Artigo 126: Procuração 

de delegação de poderes, identidade e CPF.
Florianópolis, 17 de julho de 2019

Elvira Cavalcanti Presta
Presidente do Conselho de Administração

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 
ELETROSUL (CONTROLADA DA ELETROBRAS) CNPJ 00.073.957-0001/68

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PUBLICAÇÃO LEGAL

Em audiência de custódia em sigilo, prevista para amanhã, os quatro presos 
suspeitos na operação que investiga invasão a celulares de autoridades devem 
depor na 10a Vara Federal. Eles estão detidos desde a última terça-feira

Hackers serão ouvidos

Parlamentares da base e da 
oposição no Congresso pretendem 
explorar politicamente a prisão 
dos quatro suspeitos de invadir 
celulares de autoridades dos três 
Poderes. Uma das ideias é utilizar 
a recém-criada CPI das fake news 
para interrogar os presos.

A comissão ainda não começou 
a funcionar. Os partidos precisam 
indicar os nomes que vão integrar 
o colegiado, o que só deve ocorrer a 
partir da segunda semana de agosto, 
após o fim do recesso parlamentar. 
O líder da bancada da bala, Capitão 

Augusto (PL-SP), no entanto, já 
avisou que pretende fazer parte. 
“E vou apresentar o requerimento 
para que todos os envolvidos sejam 
ouvidos”, disse ele à reportagem.

Um dos focos dos parlamentares 
é descobrir se os ataques foram 
encomendados e tiveram motivação 
política. Desde o início de junho, 
o site The Intercept Brasil e outros 
veículos de imprensa têm publicado 
supostas trocas de mensagens 
obtidas nas contas do aplicativo 
Telegram de integrantes da força-
tarefa da Lava Jato em Curitiba. 

NOTÍCIAS DO DIA
FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2019 11 POLÍTICA

Os quatro presos na Operação 
Spoofing sob suspeita de terem 
invadido celulares de centenas 

de autoridades, entre elas o ministro 
Sergio Moro (Justiça e Segurança Pú-
blica) e o procurador da Lava Jato Del-
tan Dallagnol, serão ouvidos amanhã 
em uma audiência de custódia em si-
gilo com o juiz Vallisney de Oliveira, 
da 10ª Vara Federal. O encontro está 
marcado para as 10h.

Na sexta-feira passada, o magis-
trado determinou a prorrogação da 
prisão temporária de Walter Delgatti 
Neto, o “Vermelho”, Danilo Cristia-
no Marques, Gustavo Henrique Elias 
Santos e Suelen Priscila de Oliveiras. 
Os quatro estão detidos desde a últi-
ma terça-feira, 23.

Em sua decisão, o magistrado in-

dicou que a continuidade das inves-
tigações seria necessária por conta 
das informações dadas pelos inves-
tigados nos interrogatórios. Em de-
poimento à PF, Walter confessou o 
crime.

O magistrado apontou ainda que 
se soltos, os investigados poderiam 
“apagar provas”, “fazer contato com 
outros envolvidos” e “prejudicar o 
inquérito policial de algum modo”.

Vallisney também destacou que a 
investigação ainda dependia de tra-
balho técnico pericial que demanda-
ria mais alguns dias para ser conclu-
ído. A previsão era de que ontem a 
PF, por meio do Instituto Nacional de 
Criminalística, finalizasse as análi-
ses dos equipamentos de informática 
apreendidos na casa de Delgatti.

TAXA SELIC

Expectativa é a redução de juros
O mercado financeiro es-

pera a redução de 0,25 ponto 
percentual na taxa básica de 
juros, a Selic, nesta semana. 
Atualmente, a Selic está em 
6,5% ao ano. Hoje e quarta-
feira, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) reúne-se pela 
quinta vez no ano para definir 
a taxa.

Segundo pesquisa do BC 
divulgada ontem, a redução 
esperada para esta semana 
será seguida de outros cortes 
de 0,25 ponto percentual, nas 

reuniões seguintes do Copom 
deste ano: em setembro, ou-
tubro e dezembro. 

A expectativa do merca-
do é que a Selic encerre 2019 
em 5,5% ao ano. Para o fim 
de 2020, a previsão foi alte-
rada de 5,75% para 5,5% ao 
ano. No final de 2021 e 2022, a 
previsão segue em 7% ao ano.

A taxa básica de juros é o 
principal instrumento usa-
do pelo BC para controlar 
a inflação que, na previsão 
dos analistas, está abaixo do 
centro da meta definida pelo 

Conselho Monetário Nacional 
para 2019 e 2020.

A meta de inflação de 2019 
é 4,25%, com intervalo de to-
lerância entre 2,75% e 5,75%. 
A previsão de analistas de 
instituições financeiras é que 
a inflação, calculada pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
encerre o ano em 3,80%. No 
levantamento anterior, a es-
timativa estava em 3,78%, de 
acordo com a pesquisa sema-
nal do BC ao mercado finan-
ceiro.

Caso será foco de CPI no Congresso Nacional


