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SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS FUNDOS

DE INVESTIMENTOS

PORTARIA No- 22, DE 15 DE OUTUBRO DE 2007

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - DGFI, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso I, do art. 1º, da Portaria n.º 515, de 07 de março
de 2007, e com base na Resolução n.º 7.077, de 16 de agosto de
1991, considerando o que consta no processo n.º 59001.000370/2006-
83, e ainda o Relatório de Acompanhamento Físico-Contábil n.º
080/2005 data ref.: 30/09/05 e o Parecer DGFI/GRB n.º 008/2007 de
30/03/07, os quais atestaram a regularidade da aplicação dos recursos
incentivados e a viabilidade técnico-econômico-financeira da empresa
RIO CORTADO AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ n.º 01.794.426/0001-
27, localizada no Município de Araguaína, no Estado do Tocantins,
resolve:

Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE EMPREENDIMEN-
TO IMPLANTADO - CEI, para fins do que dispõe o § 12 do art. 5º,
da Lei n.º 8.167/91, com a nova redação que lhe foi dada pelo art. 4º
da Medida Provisória n.º 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, em favor
da referida incentivada, a qual recebeu recursos do Fundo de In-
vestimentos da Amazônia - FINAM, na modalidade do art. 5º da Lei
antes citada.

Art. 2º - A empresa beneficiária fica obrigada a encaminhar
ao DGFI, para fins de avaliação econômica, por um período de 10
(dez) anos, cópia das demonstrações financeiras anuais, na confor-
midade do art. 176, da Lei n.º 6.404/76, e apresentar os demons-
trativos abaixo relacionados, de acordo com o parágrafo único, do art.
49 da Resolução n.º 7.077/91, sobre:

I -produção, vendas e emprego;
II -cumprimento da legislação trabalhista e social;
III cumprimento das normas de proteção e controle ao meio

ambiente, quando couber;
IV -valores dos tributos federais, estaduais e municipais re-

colhidos.
Art. 3º - O não atendimento ao disposto no artigo anterior

representará inadimplência a ser considerada por ocasião da apre-
sentação de pleitos futuros ao Ministério da Integração Nacional.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VITORINO LUÍS DOMENECH RODRIGUEZ

d - reprimir tráfico e uso de entorpecentes;
e - apreender armas e munições ilegais;
f - reduzir ocorrências de crimes patrimoniais, especialmente

furtos, roubos e latrocínios, especialmente em residências e esta-
belecimentos comerciais; e

g - outros, conforme legislação em vigor.
II - os locais de atuação serão a região goiana do entorno do

Distrito Federal, compreendendo os municípios de Luziânia, Val-
paraíso de Goiás, Cidade Ocidental, Águas Lindas, Santo Antônio do
Descoberto, Novo Gama, Formosa e Planaltina de Goiás, podendo
estender-se aos demais municípios do Entorno, conforme solicitação
de quem de direito;

III - o contingente da Força Nacional será, a princípio, de
121 (cento e vinte e um) policiais, podendo ser aumentado o efetivo
em consonância com o acordado;

IV - o prazo para o desempenho das atividades da Força
Nacional de Segurança Pública será de 180 (cento e oitenta dias),
prorrogáveis se necessário (art 4º § 3º, I, do Decreto 5289/04); e

V - nas atividades da Força Nacional de Segurança Pública,
serão atendidos, dentre outros, os princípios de respeito aos direitos
individuais e coletivos, inclusive à integridade moral das pessoas, o
uso moderado e proporcional da força, pronto atendimento e unidade
de comando.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
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ALVARÁ Nº 2.183, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995, regulamentada pelo Decreto nº
89.056, de 24 de novembro de 1983, alterado pelo Decreto nº 1.592,
de 10 de agosto de 1995, atendendo a requerimento da parte in-
teressada, bem como despacho exarado nos autos do Processo nº
08512.002121/2007-11-DELESP/SP, declara revista a autorização pa-
ra funcionamento, válida por 01(um) ano a partir da data da pu-
blicação no D.O.U., concedida à empresa EMICOL ELETRO ELE-
TRÔNICA S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.685.723/0001-66,
especializada na prestação de serviços ORGÂNICOS de VIGILÂN-
CIA, tendo como responsável pelo serviço orgânico de segurança
PAULO ROBERTO VIEIRA, para efeito de exercer suas atividades
no estado de SÃO PAULO.

ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENESES
<!ID622507-0>

ALVARÁ Nº 2.200, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº
9.017, de 30 de março de 1995, regulamentada pelo Decreto nº
89.056, de 24 de novembro de 1983, alterado pelo Decreto nº 1.592,
de 10 de agosto de 1995, atendendo a requerimento da parte in-
teressada, bem como despacho exarado nos autos do Processo nº
08512.015391/2006-01-DELESP/SR/DPF/SP, declara revista a auto-
rização para funcionamento, válida por 01(um) ano a partir da data da
publicação no D.O.U., concedida à empresa EAGLE SEGURANÇA
S/C LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.296.389/0001-52, es-
pecializada na prestação de serviços de VIGILÂNCIA e habilitada a
exercer a atividade de ESCOLTA ARMADA, tendo como sócios JU-
RACI DE LIMA e DEBORA CLEMENTE SILVA DE LIMA, para
efeito de exercer suas atividades no estado São Paulo SÃO PAULO.

ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENESES
<!ID624842-0>

ALVARÁ Nº 2.207, DE 9 DE OUTUBRO DE 2007

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 32 do Decreto nº 89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado
pelo art. 1º do Dec nº 1.592 de 10 de agosto de 1995, atendendo
solicitação por parte do interessado, bem como decisão prolatada no
Processo nº 08270.012110/2007-21 - SR/DPF/CE; resolve:

Conceder autorização para funcionamento à empresa CANIS
SEGURANÇA LTDA, CNPJ/MF: 06.315.190/0001-12, com sede na
Rua Maceió, nº 51, Dom Lustosa, Fortaleza/CE, tendo como sócios:
KARINE TAVARES DOS SANTOS SOUZA e MARIA JOSÉ DE
JESUS SOUZA, especializada na prestação de serviços de VIGI-
LÂNCIA, para exercer suas atividades no Estado do CEARÁ.

ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENESES
<!ID622763-0>

ALVARÁ Nº 2.213, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007

O DIRETOR-EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 20 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1.983, alterada pela Lei nº
9.017 de 30 de março de 1.995 e pelo art. 45 do Decreto nº 89.056 de
24 de novembro de 1983, alterado pelo Decreto nº 1.592 de 10 de
agosto de 1995, e atendendo solicitação por parte do interessado, bem
como decisão prolatada no Processo nº 08070.001399/2007-17-
DPFB/VRA/RJ; resolve:

Conceder autorização à empresa VILA SUL ESCOLA DE
FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA., CNPJ/MF nº
04.963.936/0001-79, sediada no Estado do RIO DE JANEIRO para
adquirir em estabelecimento comercial autorizado pelo Departamento
Logístico do Comando do Exército, petrechos para recarga nas se-
guintes quantidades e natureza: 16.000 (DEZESSEIS MIL) ESPO-
LETAS CALIBRE 38, 16.000 (DEZESSEIS MIL) PROJÉTEIS CA-
LIBRE 38 E 2.000 (DOIS MIL) GRAMAS DE PÓLVORA.

Esta autorização tem validade de 60 dias a contar de sua
publicação.

ROMERO LUCIANO LUCENA DE MENESES

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES
<!ID631377-0>

PORTARIA No- 15, DE 18 DE OUTUBRO DE 2007

O COORDENADOR-GERAL DE OPERAÇÕES do DE-
PARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, usando
das atribuições legais, conferidas pelo art. 25 do Regimento Interno
aprovado pela Portaria/MJ nº 1375, de 02 de agosto de 2007, do Sr.
Ministro de Estado da Justiça e pelo inc. I do art. 3º, da Instrução
Normativa - DPRF nº 12, de 20 de agosto de 2002, bem como o
constante do processo nº 08.650.001204/2007-08, Resolve:

CREDENCIAR a empresa INSPEVEL - Inspeção Veicular
de Cascavel LTDA, CNPJ nº. 06.145.865/0002-70, localizada à Rua
Washington Luiz, 81, Foz do Iguaçu - PR, para executar serviços
especializados de Inspeção Técnica Veicular a que se referem as
Resoluções - CONTRAN nº 137, de 28 de agosto de 2002 e nº 177,
de 07 de julho de 2005 .

JOSÉ ALTAIR GOMES BENITES

SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO
<!ID629070-0>

DESPACHOS DA SECRETÁRIA
Em 17 de outubro de 2007

No- 767 - Ato de Concentração nº 08012.006127/2005-28. Reque-
rentes: Engemix S.A. e Casetex - Concreto Construções e Empre-
endimentos Turísticos Ltda. Advs: José Inácio Gonzaga Franceschini
e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pelo Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa Econômica-Substituto, Dr. Eric
Hadmann Jasper, cujos termos passam a integrar esta decisão, como
sua motivação. Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato, com
a restrição apontada pela SEAE/MF, com a ressalva de ocorrência de
apresentação intempestiva, devendo este processo ser encaminhado ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em cum-
primento ao disposto no § 6º do art. 54 da Lei 8.884/94.

No- 768 - Ato de Concentração nº 08012.001230/2007-43. Reque-
rentes: Cimpor Cimentos do Brasil Ltda, Embu Empreendimentos
Ltda e Embu S.A Engenharia e Comercio. Advs: Fernando de Oli-
veira Marques e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pela
Coordenadora Geral de Controle de Mercado do Departamento de
Proteção e Defesa Econômica, Dra. Camila Kulaif Safatle, cujos
termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação. Opino,
conseqüentemente, pela aprovação do ato, com a restrição apontada
pela SEAE/MF, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6º do art. 54 da Lei 8.884/94.
<!ID631417-0>

No- 769 - Ato de Concentração nº 08012.009325/2006-24. Reque-
rentes: Cie Autometal S.A. e Durametal S.A. Advs: Henrique Dias
Carneiro e Outros. Acolho a Nota Técnica de fls., aprovada pela
Diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, Dra. Ana
Paula Martinez, cujos termos passam a integrar esta decisão, como
sua motivação. Opino, conseqüentemente, pela aprovação do ato, sem
restrições, devendo este processo ser encaminhado ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica - CADE, em cumprimento ao
disposto no § 6º do art. 54 da Lei 8.884/94.

No- 771 - Averiguação Preliminar nº 08012.005052/2001-34. Representante:
Sabre Inc. Representadas: VARIG S/A - Viação Aérea Riograndense; Fun-
dação Rubem Berta, Transbrasil S/A Linhas Aéreas, Amadeus Global Tra-
vel Distribution S/A e Amadeus Brasil Ltda. Advogados: Flávia Ramos
Galvão, Fernando A. Albino de Oliveira, Hermano de Villemor Amaral
(neto) e outros. Acolho a manifestação de fls., aprovada pela Diretora do
DPDE, Dra. Ana Paula Martinez, integrando suas razões à presente decisão,
bem como sua motivação. Decido, pois, pelo arquivamento do presente fei-
to no âmbito desta Secretaria, nos termos do art. art. 31 da Lei n° 8.884/94 e
do art. 50 da Portaria MJ n° 04/2006. Recorro de ofício ao CADE.

MARIANA TAVARES DE ARAUJO
<!ID628715-0>

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
Em 17 de outubro de 2007

Nº 578 - Determino a divulgação dos seguintes atos de concentração eco-
nômica protocolados, nos termos do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de
junho de 1994, e do art. 39 da Portaria MJ nº 4, de 5 de janeiro de 2006:

AC nº 08012.012666/2007-68. Rqtes.: ONEX CORPORATION
("ONEX") e HUSKY INJECTION MOLDINGS SYSTEMS LTD.
("HUSKY"). Operação: aquisição, pela ONEX, de todas as ações
ordinárias da HUSKY, emitidas e em circulação. A operação ocorrerá
nas indústrias de equipamentos para molde por injeção e de serviços
para a indústria de plásticos.

Ministério da Integração Nacional
.

SECRETARIA EXECUTIVA
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PORTARIA Nº 1.742, DE 18 DE OUTUBRO DE 2007

Dispõe sobre o envio da FORÇA NACIO-
NAL DE SEGURANÇA PÚBLICA à re-
gião goiana do entorno do Distrito Federal.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, INTERINO, no
uso de suas atribuições,

Considerando o disposto nos art. 144 e 241 da Constituição,
bem como, a Lei 11.473, de 10 de maio de 2007, e o Decreto 5.289,
de 29 de novembro de 2004, que dispõem sobre cooperação fe-
derativa no âmbito da segurança pública;

Considerando o Ofício nº 278/2007-GAB, de 21 de setembro
de 2007, do Gabinete do Governador do Estado de Goiás, por meio
do qual o Sr. Governador Alcides Rodrigues Filho expressamente
solicita o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na região
goiana do entorno do Distrito Federal;

Considerando o Convênio de Cooperação Federativa nº
001/2007, celebrado entre a União, o Estado de Goiás e o Distrito
Federal, publicado no Diário Oficial, Seção 3, de 03 de setembro de
2007, que tem por objeto a execução de ações de cooperação mútua
entre os partícipes, visando a disposição de policiais mobilizados que
compõem a Força Nacional de Segurança Pública ao governo do
Distrito Federal e ao Governo do Estado de Goiás, para o desem-
penho em suas jurisdições, em especial na região do Entorno do
Distrito Federal, das múltiplas atividades de suas respectivas com-
petências, de forma isolada, conjunta ou coordenada, no âmbito das
ações do PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COM CIDADANIA - PRONASCI.

Art. 1º Determino o imediato envio e emprego da FORÇA
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, em caráter episódico e
planejado (art 4º, § 1º, do Decreto 5289/04) à região goiana do
entorno do Distrito Federal, sob as seguintes orientações:

I - o emprego da Força Nacional tem por finalidade básica
atuar em atividades de policiamento ostensivo destinadas à preser-
vação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do pa-
trimônio, executando as seguintes missões integradas:

a - saturar as áreas críticas com ações policiais prevento-
repressivas;

b - controlar as entradas e saídas dos municípios;
c - estabelecer pontos de bloqueio policial;

Ministério da Justiça
.
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