
Empresas fundadas por brasileiros abrem espaços no país, e gigantes
como Coca-Cola e PepsiCo já resolveram entrar nessa disputa
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Depois das sandálias Havaia-
nas, da depilação “brazilian
wax” e dos rodízios de churras-
co, chegou a vez de a água de
coco brasileira conquistar os
EstadosUnidos.Vendida como
o “Gatorade da natureza”, por
suas propriedades de hidrata-
ção e por não ter gordura, a
águade coco saiu dos nichos de
supermercados naturebas e já
podeserencontradaemtodolu-
gar. Celebridades como Halle
Berry e Madonna são adeptas
da bebida. E todo praticante de
iogaqueseprezatomasuaágua
de coco no estúdio.
As vendas de água de coco

nos EUA dobraram este ano,
chegando a US$ 20 milhões no
acumulado até 12 de julho, se-
gundo a Beverage Marketing
Corp, comparadocomomesmo
período no ano passado.
OmineiroRodrigoVeloso,de

30 anos, está rindo sozinho. Há
cinco anos, ele criou a O.N.E.,
como um plano de negócios em
umdoscursosdeempreendedo-
rismonoMBAdaFundaçãoGe-
túlio Vargas. Com o plano, ele
ganhouoprêmiodaFGVeresol-
veu investir na ideia. Vendeu
seuapartamentoemSãoPaulo,
seu carro Peugeot, arrecadou
dinheiro com familiares e pais
de amigos e se mandou para os
EstadosUnidos.
No país, conseguiu conven-

cer mais um investidor do sul
daCalifórniae, comosUS$500

mil arrecadados, começou a
O.N.E.Hoje, ele vendesuaágua
de coco em cerca de 40 mil su-
permercados nos EUA e deve
encerrar o ano com 5 milhões
de caixinhas vendidas (mais de
2 milhões de litros). O fatura-
mento da O.N.E. foi de US$ 10
milhõesem2008,edevedobrar
este ano.Ele tambémvende su-
co de açaí, de caju e de café.
“Água de coco é o isotônico

natural”, diz. “Além disso, vem
doBrasil, oque jáajudanomar-
keting. Brasil lembra beleza,
saúde.” E, segundo ele, há sem-
pre aquela esperança: “Será
que vou ficar bonita como a Gi-
sele Bündchen se tomar água
de coco?”, brinca.
A VitaCoco, a maior do mer-

cado americano, também tem
raízes brasileiras. Em 2003, os
amigos IraLiran eMichaelKir-

banestavamemumbaremNo-
vaYorkconversando comduas
brasileirasquetinhamacabado
de conhecer. As brasileiras co-
meçaramadizerqueaúnicacoi-
sa de que sentiam falta na cida-
de era água de coco. A noitada
rendeu. Além de fundar a Vita-
CococomseusócioMichael,Ira
casou comumadas brasileiras,
BiancaWajngarten.
AVitaCoco, que custaUS$ 2

a caixinha, faturou US$ 20 mi-
lhões em 2008. Neste ano, Ira
esperavender36milhõesdecai-
xinhas. Ele tem parceria com a
Ducoco,doCeará.Aáguadeco-
co é produzida e embalada no
Brasil. A Vita Coco exporta pa-
raGrã-Bretanha,CanadáeAus-
trália. “Fazemos propaganda
emqualquereventoondeaspes-
soas estejam suando”, diz Ira,
americano nascido em Israel.

O marketing, principal-
mente em eventos esporti-
vos, é muito importante. No
começo, conta Ira, ninguém
sabia oque era águadecoco.
“’Leite de coco?Mas isso en-
gordamuito!’, as pessoas di-
ziam.Depoisdeeurepetirmi-
lhõesdevezes,aspessoasco-
meçaram a diferenciar”, ele
conta. A Vita Coco também
oferece água de coco sabor
açaíeromã,outrafrutavede-
te dos naturebas.

MULTINACIONAIS
O potencial da água de coco
não passou despercebido
das multinacionais. Ontem,
aCoca-Colaanunciouacom-
pra, por US$ 15 milhões, de
20% da Zico Beverages, ou-
tra grande marca do produ-
to nos EUA. A Zico faturou
US$4milhões no ano passa-
do,eévendidaprincipalmen-
te em estúdios de Yoga Bi-
kram, onde a aula de ioga é
realizada a uma temperatu-
ra de 40oC.
No mês passado, a Pepsi-

Co anunciou a compra da
Amacoco, a maior fabrican-
tedeáguadecocodoBrasil –
dona das marcas Kero Coco
eTropCoco.Ovalordonegó-
cionão foi revelado. “Combi-
nar a expertise da Amacoco
naproduçãodaáguadecoco
comoportfóliodemarcasda
PepsiCo cria grande poten-
cial para inovação de produ-
tos”,disse,àépoca,Massimo
d’Amore, CEO da PepsiCo
Americas. ●
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Comunicamos que acha-se aberta na
Secretaria da Fazenda, Licitação na
Modalidade Pregão (Eletrônico) NCC nº
77/2.009, que tem por objeto a Aquisição de
40 (quarenta) Switches Core e Serviços de
Suporte Técnico de Manutenção e Patches
de Correção do Sistema Operacional,
conforme especificações técnicas constantes
no Memorial Descritivo, a ser realizada por
intermédio do sistema eletrônico 
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica
de Compras do Governo do Estado de São
Paulo”, cuja abertura está marcada para o 
dia 16/09/2009, às 10:00 horas. Os
interessados em participar do certame, deverão
acessar a partir de  03/09/2009, o site:
www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de
senha de acesso ao sistema e credenciamento
de seus representantes. O Edital da presente
licitação encontra-se disponível no site 
www.e-negociospublicos.com.br.

INVESTIDA–APepsiCoanunciouemagostoacompradaAmacoco

Águadecocoganha
mercadonosEUA

A USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S/A
torna público que protocolou na Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo –

CETESB, o Plano de Trabalho referente à

Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental-
EIA e do respectivo Relatório de Impacto

Ambiental-RIMA, para ampliação do processo

produtivo do empreendimento e das áreas
cultivadas com cana de açúcar, estando a

usina localizada no município de São Manuel-

SP. Declara aberto o prazo de 45 dias a partir
da publicação desta nota, para manifestação,

por escrito, de qualquer interessado. A

solicitação deverá ser protocolada ou enviada
por carta registrada, postada no prazo acima

definido, a CETESB, Av. Professor Frederico

Hermann Júnior, 345, Prédio 12, 1º andar, Alto
de Pinheiros,São Paulo- SP-CEP 05489-900

Pregão Eletrônico nº 106/7076–2009
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que este Pregão será realizado por meio de
sistema eletrônico, pela Internet. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de transporte e abastecimento/desabastecimento de numerário por carro forte
e acionamentos em postos de atendimento eletrônico (PAE) externos simples, postos de
atendimento eletrônico (PAE) externos múltiplos e postos de atendimento eletrônico (PAE)
internos múltiplos e custódia de numerário, no âmbito do Estado de São Paulo. DATA DE
CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23h59 do dia 17/09/2009. DATA E HORÁRIO
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h do dia 18/09/2009. DATA E HORÁRIO
DO RECEBIMENTO DOS LANCES: das 14h30 às 15h do dia 18/09/2009. Disponibilização
do Edital e informações no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu Sites Especiais,
selecionar Portal de Compras CAIXA, opção Pregão Eletrônico, no item Editais. CONTATO:
e-mail gilicsp04@caixa.gov.br.
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Aviso de Edital
Pregão Eletrônico n.º ASC/API/5052/
2009 - Contratação de empresa para
fiscalizar e supervisionar todos os
serviços de Topografia e implantação
de redes de apoio Geodésico e
Altimétrico nos Reservatórios das
UHE S Engº Sergio Motta (Porto
Primavera e Engº Souza Dias (Jupiá),
localizadas nos municípios de Rosana-
SP e Castilho-SP, respectivamente,
oriundos da Licitação nº ASC/API/5051/
2009. O edital que estabelece as
condições de participação estará
disponível para download a partir de 02/
09/2009 no sitio da CESP :
www.cesp.com.br / Licitações / Pregão
Eletrônico\Pregão CESP Online.  Para
a obtenção de senha e credenciamento,
condicionantes à participação, acessar
o sitio www.cesp.com.br / Licitações /
Cadastro de Fornecedores / Cadastre
sua Empresa . Agendar visita com o Sr.
Carlos Roberto de Souza Rodrigues ou
Jaime K. Dakuzaku - Fone (0xx67)
3509-2151 fax (0xx67) 3521-2106.
Envio das Propostas, a partir de 00h00
de 17/09/2009 até às 09h00 de 18/09/
2009. Às 09h01 será dado início a
Sessão Pública do Pregão no sitio
www.cesp.com.br / Licitações / Pregão
Eletrônico\Pregão CESP Online.
Informações: Jorge Machado - Tel.: (11)
5613-3643.

Departamento de Suprimentos pc575

SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS DE SANTO ANDRÉ, SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL, DIADEMA, MAUÁ E RIBEIRÃO PIRES - Edital de CO-
MUNICAÇÃO DE POSSE da Diretoria e do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para mandato de 30/agosto/2009 
à 29/agosto/2014, realizada no dia 30/agosto/2009 e ERRATA para sanar erros materiais nos editais anteriores.
O Presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas de Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
através deste edital faz tornar público e para os devidos fins legais e de direito que às 12:00 horas do dia 30 de 
agosto de 2009, no Plenário Tereza Delta, situado à Praça Samuel Sabatini, nº 50 - Paço Municipal - Centro, São 
Bernardo do Campo/SP, foram regularmente empossados os Diretores eleitos pelo escrutínio realizado em data 
de 23 e 24 de julho 2009, para os cargos de: Presidente: José Viana Garcez da Silva - RG 11.535.295-8/SP,
Vice-Presidente: Edmar de Sousa Rodrigues - RG 37.617.799-8/SP, Primeiro Secretário: Genivaldo Barbosa 
Silva - RG 36.565.283-0/SP, Segundo Secretário: Beliene Vieira de Jesus - RG 8.128.444-5/SP, Primeiro Te-
soureiro: Leni Costa dos Santos - RG 21.314.426-8/SP, Segundo Tesoureiro: Erinelda de Sousa Rodrigues - RG 
21.378.222-4/SP, Diretoria Suplente: Teresinha Pereira Milhomem - RG 11.295.703-1/SP, Djalma Fernandes 
- RG 12.950.141/SP, Cleide Maria de Melo - RG 37.520.098/SP, José Grimaldo de Souza - RG 8.691.200-8/
SP, Lucivam Alves Furtado - RG 30.734.727-8/SP, Maria de Lourdes Gomes de Oliveira - RG 52.691.570-5/SP,
Conselho Fiscal Efetivo: Francisco Liduino Viana Silva - RG 919.607-85/CE, Maria Eliana Pereira Reichert da 
Silva - RG 32.982.826-5/SP, Palmira Belo - RG 8.951.696-5/SP, Conselho Fiscal Suplente: Expedito Rosenildo 
da Cruz - RG 38.041.821-6/SP, Suely Araujo de Oliveira - RG 47.002.686-8/SP, Gildemar Justino da Silva - RG 
24.284.961-1/SP, para cumprirem mandato de 30/agosto/2009 à 29/agosto/2014. Delegados Representantes 
Confederativos e Federativos: Serão Eleitos 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes através de Assembléia Geral,
de conformidade com o artigo 36 do Estatuto Social. ERRATA: por questão de erro material e por não constar no 
Estatuto Social da Entidade, fica DESCONSIDERADA a sigla utilizada como SEERC ABCDMRP em sua denomina-
ção social, cujos editais foram publicados no Jornal “O Estado de São Paulo”, caderno NEGÓCIOS, pág. B15, edi-
ção de 17 de abril de 2009; caderno ECONOMIA, pág. B10, edição de 28 de abril de 2009, e caderno ECONOMIA,
pág. B10, edição de 29 de julho de 2009, bem como, neste ultimo, retificar a data da posse dos eleitos para o dia 
30 de agosto/2009. Santo André/SP, 31 de agosto de 2009 - José Viana Garcez da Silva - Presidente.

BEBIDAS

Prefeitura da Estância Turística de Tupã
Extrato – Tomada de Preços n° 024/2009 - Tópico nal da deliberação adotada pela Comissão Julgadora constituída pela
Portaria nº 13.155, de 11/08/09, com a incumbência de processar e julgar a Tomada de Preços nº 024/2009: “ ... Assim, em
face de todo o exposto, este Colegiado delibera, por unanimidade de votos, de acordo com o critério de julgamento de nido
pelo item IX do edital, classi car, em primeiro lugar, para os itens 03, 15, 18, 19, 22, 27, 28, 51, 60, 64, 82, 84, 85 e 102, a pro-
posta formulada pela Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda., pelos valores unitários de, respectivamente,R$ 060, R$ 68,70,
R$ 6,80, R$ 5,60, R$ 0,86, R$ 2,40, R$ 1,89, R$ 0,86, R$ 4,85, R$ 4,85, R$ 3,70, R$ 1,89, R$ 1,89, R$ 22,80; para os itens 31,
32, 47, 48, a proposta formulada pela Alnutri Alimentos Ltda., pelos valores unitários de R$ 9,90, R$ 8,00, R$ 12,50 e R$
12,50, respectivamente; para o item 10, a proposta formulada pela Indaiá Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda., pelo valor uni-
tário de R$ 4,30; para os itens 41, 61 e 126, a proposta formulada pela Cooperativa dos Produtores Rurais do Interior Paulista
– CORINPA, pelos valores unitários de, respectivamente, R$ 1,45, R$ 1,45 e R$ 1,45; para o item 23, a proposta formulada
pela Citrorio São José do Rio Preto Ltda. ME., pelo valor unitário de R$ 17,63; para os itens 110 e 128, a proposta formulada
pela Susimar Sanches Gonçalves ME., pelos valores unitários de R$ 0,16 e R$ 0,19, respectivamente; para os itens 50 e 78,
a proposta formulada pela Dias & Reis Alimentos Ltda., pelos valores unitários de, respectivamente, R$ 2,55 e R$ 0,65; para
os itens 04, 05, 12 a 14, 16, 25, 26, 29, 35, 36, 72, 74, 83, 86 a 88, 91 a 94, 98, 100, 101, 108, 109, 113, 117, 119, 121 e 129,
a proposta formulada pela Nutrialimentos Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. ME., pelos valores unitários de R$ 1,25,
R$ 2,48, R$ 25,45, R$ 25,45, R$ 25,45, R$ 0,66, R$ 26,40, R$ 2,77, R$ 2,59, R$ 5,38, R$ 2,73, R$ 26,40, R$ 0,66,
R$ 3,45, R$ 6,19,R$ 6,95,R$ 6,95, R$ 1,25, R$ 2,48, R$ 25,45, R$ 25,45, R$ 1,23, R$ 2,77, R$ 2,64, R$ 0,88, R$ 2,64, R$
0,66, R$ 1,25, R$ 2,64, R$ 1,47 e R$ 0,88, respectivamente; para os itens 42, 54, 68, 69, 130 e 138, a proposta formulada pela
GS Comercial de Alimentos do Brasil Ltda., pelos valores unitários de, respectivamene, R$ 2,84, R$ 2,84, R$ 2,84, R$ 5,24,
R$ 2,84 e R$ 7,84; para os itens 46, 53 e 112, a proposta formulada por Laticínios Novo Mirante Ltda., pelos valores unitários
de R$ 0,68, R$ 0,68 e R$ 0,68, respectivamente; para os itens 02, 06 a 09, 11, 17, 20, 21, 30, 33, 34, 37 a 40, 43, 49, 52, 56
a 59, 62, 63, 65, 66, 70, 73, 75, 76, 79, 80, 89, 90, 95 a 97, 99, 103 a 107, 111, 114 a 116, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 131,
133 e 135 a 137, a proposta formulada pela Fribogoi Comércio de Carnes Ltda, pelos valores unitários de, respectivamente,
R$ 1,09, R$ 6,50, R$ 12,00, R$ 2,08, R$ 2,56, R$ 5,37, R$ 7,20, R$ 58,50, R$ 1,93, R$ 2,76, R$ 7,80, R$ 8,50, R$ 1,87, R$
1,87, R$ 1,85, R$ 1,69, R$ 3,12, R$ 1,69, R$ 1,93, R$ 7,38, R$ 3,12, R$ 9,45, R$ 9,80, R$ 1,69, R$ 9,80, R$ 3,12, R$ 7,38, R$
2,08, R$ 2,76, R$ 0,95, R$ 0,90, R$ 2,56, R$ 5,37, R$ 7,80, R$ 0,66, R$ 61,45, R$ 79,44, R$ 1,35, R$ 2,90, R$ 1,85, R$
3,88, R$ 3,30, R$ 1,95, R$ 1,93, R$ 8,95, R$ 2,08, R$ 1,95, R$ 1,93, R$ 0,66, R$ 0,95, R$ 1,09, R$ 2,76, R$ 5,37, R$ 1,69,
R$ 3,12, R$ 8,58, R$ 4,76, R$ 5,62 e R$ 6,40; para o item 01, a proposta formulada pelo Empório Pani cadora e Confeitaria
Itália de Tupã Ltda. ME., pelo valor unitário de R$ 0,30; e, por m, para os itens 44, 45, 55, 67, 132 e 134, a proposta formulada
pela JBS S/A, pelos valores unitários de R$ 7,60, R$ 8,90, R$ 7,60, R$ 7,60, R$ 7,60 e R$ 7,40, respectivamente. Diante da
ausência dos representantes legais ou credenciados das licitantes a esta sessão pública, esta Comissão Julgadora delibera,
por unanimidad de votos, conceder-lhes, com base no artigo 109, inciso I, alínea “b”, da Lei de Licitações, o prazo de 05 (cinco)
dias para, querendo, interporem o recurso administrativo cabível contra a classi cação nal, sob pena de, não o fazendo,
verem-na mantida em de nitivo. Tupã, 31/08/09. Gustavo Figueiredo Lino Rosa, Presidente.”

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Gerência de Filial de Alienação de Bens Móveis
e Imóveis de São Paulo - GILIE/SP, torna público aos interessados a descrição completa
dos itens ofertados na Concorrência Pública 020/2009, cujo aviso de venda foi publicado em
10/08/2009 às páginas B10 deste Jornal. Item 01 - Apartamento, 1372,95 m2 de área total,
677,58 m2 de área privativa, 337,1m2 de área do terreno, sauna, a.serv, 4 suites, 3 sls,
2 lavabos, 2 DCEs, cozinha, 3 terracos, 4 vagas de garagem, Triplex. Item 02 - Apartamento,
1372,95 m2 de área total, 677,58 m2 de área privativa, 337,1m2 de área do terreno, sauna,
a.serv, 4 suites, 3 sls, 2 lavabos, 2 DCEs, cozinha, 3 terracos, 4 vagas de garagem, Triplex. Item
03 - Apartamento, 1053,77 m2 de área total, 495,46 m2 de área privativa, 256,39m2 de área do
terreno, a.serv, 4 suites, 2 sls, lavabo, 2 DCEs, cozinha, 2 terracos, 4 vagas de garagem, Duplex.
Demais condições inalteradas. Mais informações nos Fones (11) 3572-4310, (11) 3572-4318,
(11) 3572-4320. São Paulo, 02 de setembro de 2009.
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Pregão Eletrônico PE.DRM.O.022.2009
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A torna público que realizará Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para a contratação da prestação de serviços de
transporte intermunicipal de empregados ou pessoas autorizadas da localidade
da Usina de Furnas, no município de São José da Barra, Estado de Minas
Gerais, entre Passos/Usina de Furnas/Passos com a utilização de 02 ônibus tipo
rodoviário, sendo um com acesso e acomodação para cadeirante, capacidade
mínima de 50 passageiros e entre Alpinópolis/Usina de Furnas/Alpinópolis, com
a utilização de 01 microônibus, capacidade mínima de 20 passageiros, todos com
ano de fabricação a partir de 2004 (chassi e carroceria) e ar condicionado.
2. Obtenção do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido, no sítio do
Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), que também poderá ser acessado pelo
endereço http://www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/Editais”.
3. Outras informações no Diário O cial da União dia 02/09/2009.

Departamento de Produção Minas

Pregão Eletrônico nº 099/7076-2009
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Informa que este Pregão será realizado por meio de sistema
eletrônico, pela internet. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva integral de sistemas de climatização de ambientes,
condicionadores individuais e ventilação mecânica, em Unidades da CAIXA, vinculadas à SR ABC,
no âmbito da GIMAT/SP. DATA DE CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até as 23h59 do dia
16/09/2009.DATAEHORÁRIODORECEBIMENTODASPROPOSTAS:atéas13hdodia17/09/2009.
DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: das 16h às 16h30 do dia 17/09/2009.
Disponibilização do Edital e informações no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, Portal de Compras
CAIXA, opção Pregão Eletrônico, no item Editais. CONTATO: e-mail gilicsp04@caixa.gov.br.
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Informe Publicitário

CRC SP informa

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Sergio Prado de Mello  Gestão 2008-2009
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909; tel.: 11 3824.5400;
fax: 11 3824.5486; e-mail: comunicacoes@crcsp.org.br; Portal: www.crcsp.org.br

O BCB (Banco Central do Brasil) emitiu a Resolução nº 3.771,
de 26 de agosto de 2009, que altera a Resolução nº 3.198, de
2004. O texto versa sobre a regulamentação da prestação de
serviços de Auditoria Independente para instituições financeiras,
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil e câmaras e prestadores de serviços de compensação
e de liquidação.

Fica definido que para que a empresa contrate ou mantenha
um Auditor Independente, o responsável técnico, diretor, gerente,
supervisor e qualquer outro integrante, com função de gerência,
da equipe envolvida nos trabalhos de Auditoria, deverão ter sido
aprovados no exame de certificação organizado pelo CFC
(Conselho Federal de Contabilidade) e pelo Ibracon (Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil).

Para a manutenção da certificação de Auditor Independente,
será preciso ser aprovado em novo exame previsto no caput em
período não superior a três anos da última aprovação. Outra
opção é, concomitantemente ao exercício de Auditoria
Independente, a participação em Programa de Educação
Profissional Continuada com carga horária mínima de 120 horas
a cada período de três anos (contadas a partir de 30 de junho de
2009), sendo que, por ano, deverão ser cumpridas, pelo menos,
20 horas.

As atividades do Programa de Educação Continuada deverão
priorizar tópicos relativos a operações realizadas no âmbito do
sistema financeiro ou atividades aplicáveis aos trabalhos de
Auditoria Independente.

Caso o responsável técnico não tenha exercido atividades
de Auditoria Independente por um período de um a três anos,
será necessária a aprovação em novo exame de certificação ou
o cumprimento de, no mínimo, 240 horas (pelo menos 40 horas
por ano) de atividades de Educação Continuada durante o triênio
após o retorno.

Se o período sem atuar nessa área for superior a três anos,
será obrigatória a aprovação em novo exame de certificação.

Os documentos que comprovam o cumprimento dessas
exigências devem ficar à disposição do BCB durante o período
de prestação dos serviços de Auditoria Independente e até cinco
anos após o encerramento.

A Resolução entrou em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União, em 28 de agosto de 2009.

RESOLUÇÃO DO BCB VERSA SOBRE
EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA
AUDITORES INDEPENDENTES

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - 2ª REGIÃO

Comissão Permanente de Licitação

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 007/2009. A CPL do Conselho Regional de Corretores de
Imóveis do Estado de São Paulo - 2ª Região, torna público que no dia 25 de setembro de 2009, 
às 10:30 hs. fará realizar Licitação Pública pela modalidade Tomada de Preços - nos termos da Lei
8.666/93, alterada, para Contratação de Empresa Terceirizada para Prestação de Serviços de
Mapeamento Social. O Edital deverá ser retirado sob protocolo a partir do dia 01 de setembro do
corrente ano e com até 03 dias de antecedência do certame na sede do Conselho à Rua Pamplona,
1.200 - 8º andar - Setor de Compras.

São Paulo, 01 de setembro de 2009

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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de Novembro de
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELEASE 
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) comunica a
retificação no DOC de 29/08/2009, do Edital nº 38/SMADS/09 e convocação de audiência
conforme segue:
Edital nº 38/SMADS/09: CAS/Norte - Distrito Santana
Dia: 28/09/2009, às 09:30h, na Rua Brazelisa Alves de Carvalho, 414 - Vila Baruel - Casa 
Verde - Auditório.

MOREIRA JR-12/8/2009

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM n.º 01630-6

CNPJ n.º 61.065.751/0001-80 – NIRE n.º 35300108078 
Código ISIN: BRRSIDACNOR8

Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, nº 5.200, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 31
São Paulo-SP

Código de Negociação na BM&FBOVESPA: RSID3

FATO RELEVANTE
Em conformidade com o disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada, e nos termos do disposto no artigo 2º da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, conforme alterada, e do artigo 7º, parágrafo 1º, da 
Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM n.º471”), a Rossi Residencial
S.A. (“Companhia”), vem a público comunicar que:
(1) devido ao cenário econômico favorável e o aquecimento da demanda por imóveis impulsio-
nada principalmente pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, o Conselho de Administração da 
Companhia aprovou, nesta data, a realização de uma oferta pública de ações exclusivamente 
primária, para financiar novo plano de crescimento para os próximos anos, a partir de 2010. Após 
a aprovação do Conselho de Administração foi protocolado, nesta data, perante a Associação 
Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID (“ANBID”), no exercício das prerrogativas que 
lhe foram conferidas pela CVM, nos termos da Instrução CVM n.º 471 e do convênio celebrado 
para esse fim em 20 de agosto de 2008 entre a CVM e a ANBID, pedido de registro de oferta 
pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, 
de emissão da Companhia (“Oferta”);
Estima-se que a distribuição totalize entre R$ 500,0 milhões e R$ 600,0 milhões (“Oferta Base”). 
O efetivo valor da Oferta poderá ficar fora desta faixa e será fixado de acordo com as condições 
de mercado à época da precifi cação.
(2) a Oferta compreenderá a distribuição pública de ações ordinárias no Brasil, em mercado de 
balcão não-organizado, nos termos da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis, e com esforços de colocação no 
exterior para investidores institucionais estrangeiros, respeitada a legislação vigente no país 
de domicílio de cada investidor;
(3) a Oferta será realizada dentro do limite do capital autorizado da Companhia e o número efetivo
de ações a serem emitidas, assim como o preço por ação objeto da Oferta, serão oportunamente 
aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia;
(4) a efetiva realização da Oferta está sujeita às condições dos mercados de capitais nacional 
e internacional, assim como à concessão do registro da Oferta pela CVM.
Informações adicionais a respeito da Oferta serão oportunamente divulgadas.
A Companhia ressalta que mantém sua estratégia já consolidada de diversifi cação geográfi ca e 
de produto, com forte atuação no segmento econômico.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, 
a Companhia alerta os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única
e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto relativo à Oferta, a ser disponibilizado
ao público após análise dos documentos da Oferta pela ANBID e pela CVM.

São Paulo, 1º de setembro de 2009.
Cássio Elias Audi

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 set. 2009, Economia & Negócios, online.




