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Presidente do Itaú Unibanco afirma que, antes de se expandir no
exterior, instituição deve aprender e investir nas operações que já detém

Ana Paula Ribeiro

Opresidenteexecutivodo Itaú
Unibanco, Roberto Setubal,
afirmou ontem que a institui-
ção ainda não tem condições
de atuar como um banco glo-
bal. De acordo com ele, ainda
falta experiência em coman-
dar operações à distância e,
por isso, será preciso primeiro
investir e aprender mais com
as subsidiárias já existentes
(na Argentina, no Chile e no
Uruguai).Setubal falouduran-
tea43ªConvençãodaAssocia-
çãoBrasileiradeSupermerca-
dos (Abras), realizada em São
Paulo.
Aprincipal justificativa para

a fusão, anunciada no início de
novembro do ano passado, era
odesejo de internacionalização
das operações. Poucos meses
depois, o próprio Setubal afir-
mou que isso só seria possível
após o término do processo de
integração, previsto para o fim
de2010.Agora,oexecutivoindi-
ca que esse próximo passo vai
ocorreremumavelocidademe-
nor. “Temos aindade aprender
e investir nas operações que já
temos”, disse.
Quandoesseprocessofor ini-

ciado, Setubal afirmou que o
Itaú Unibanco vai priorizar os
mercados do Mercosul e da
AméricaLatina.Posteriormen-
te, a instituição pretende avan-
çar na Ásia. O executivo vê co-
mobaixaaprobabilidadedeen-
trar nosmercados da Europa e
dos Estados Unidos. “Sãomer-
cadodebaixo crescimento que,

emgeral, são pouco atrativos.”
Por enquanto, o objetivo do

banco é o processo de integra-
ção, que deverá ser concluído
em2010.“Acreditamosque,até
o fim do ano que vem, a empre-
saestarátrabalhandodemanei-
ra uniforme em todo o Brasil.”
Em paralelo à integração, o

Itaú Unibanco deve abrir 150
novas agências no País em
2010, período emqueo executi-
vo espera a retomada do crédi-
to. Setubal estimou que os em-
préstimos do sistema financei-
rocrescerão10%nesteanoeen-

tre 15% e 20% a partir do ano
que vem, sem detalhar as pers-
pectivasespecíficasparaainsti-
tuição financeira.
Setubal travou recentemen-

teumapolêmicacomoministro
da Fazenda, Guido Mantega,
em torno do crédito. No início
de agosto, o presidente do Itaú
Unibancodisseacreditarqueal-
gumas taxas de juros cobradas
pelos bancos públicos eram in-
sustentáveis.
As instituições comandadas

pelo governo reduziram forte-
mente os juros após o aprofun-

damentodacriseglobalpara
tentaraliviaracrisedecrédi-
to. Mantega rebateu, dizen-
doque“opresidentedoItaú”
cometera umerro grave.
Emrelaçãoaoscartõesde

crédito, Setubal afirmou
que o faturamento desse se-
tor,ouseja,ovolumedetran-
saçõesfeitascomessesplás-
ticos, deve crescer 15% nes-
te ano. “Emagosto, o cresci-
mento foide20%,oquemos-
traarecuperaçãodocrédito
e do consumo”, afirmou o
executivo. ●

●●● O Itaú Unibanco assinou
ummemorando de entendi-
mentos para a venda da unida-
de Unibanco Saúde para a
TempoParticipações. O negó-
cio prevê pagamento de R$ 55
milhões e um adicional de R$
45milhões, condicionado ao
desempenho daUnibanco Saú-
de nos 12meses subsequen-
tes ao fechamento do negócio.
Em comunicado enviado à
CVM, o banco informa que a
Unibanco Saúde está entre as
principais seguradoras de saú-
de domercado brasileiro, com
cerca de 900 clientes corpora-
tivos. Já a Tempo é uma das
principais empresas do País
na prestação e administração
de serviços de saúde. ●

FASEDEESTUDOS– ‘Ainda temosdeaprender’, disseSetubal

Internacionalizaçãovai
ser lenta, indicaSetubal

UTINGÁS ARMAZENADORA S.A.
CNPJ Nº 61.916.920/0001-49  -  NlRE 35.300.033.621 - Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2009, às 9h, na sede social, sita na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 1343, 6º andar, na
Cidade e Estado de São Paulo. Presença: Compareceram a Assembléia: (i) acionistas detentores de mais de 2/3 (dois terços)
das ações que compõem o capital social; (ii) do Diretor Superintendente da Sociedade, o Sr. Pedro Jorge Filho; e (iii) o repre-
sentante da Auditoria Independente. Publicações: Aviso aos Acionistas: Publicado nos jornais “O Estado de São Paulo” e
Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 31 de março de 2009. Edital de Convocação: Publicado no jornal “O Estado de
São Paulo” nos dias 18, 20 e 21 de abril de 2009 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 18, 23 e 24 de abril de
2009. Documentos a que se refere o Art. 133, da Lei nº 6.404/76 e/ou disponibilizados na sede da Companhia: foram publica-
das no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Estado de São Paulo”, no dia 24 de abril de 2009, demonstrações
financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, as quais foram disponibilizadas na sede da Compa-
nhia. Mesa: Presidente: Pedro Jorge Filho. Secretária: Sandra López Gorbe. Ordem do Dia: De acordo com o publicado no
Edital de Convocação. Deliberações: 1) Lavrar a ata desta Assembléia em forma de sumário, conforme dispõem o art. 130 e
seus §§, da Lei nº 6.404/76, e autorizar sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do § 2º do mesmo dispositivo.
2) Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, com as
modificações introduzidas pela Lei nº 10.303/01, pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008. 3) 3.1.
Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, alterando assim a proposta da
administração, no montante de R$ 10.628.937,56 (dez milhões, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e
cinqüenta e seis centavos) da seguinte forma: a) R$ 531.446,88 (quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis
reais e oitenta e oito centavos) serão destinados para a reserva legal; b) R$ 9.000.000,35 (nove milhões de reais e trinta e
cinco centavos), a razão de R$ 1.831,714 por lote de mil ações, serão pagos aos acionistas na forma de dividendos, sem
remuneração ou atualização monetária, até o dia 25 de junho de 2009: e c) R$ 1.097.490,33 (um milhão, noventa e sete mil,
quatrocentos e noventa reais e trinta e três centavos) serão destinados ao aumento do capital social tratado no item 5 adiante.
4) 4.1. Eleger, para membros da Diretoria, as pessoas abaixo qualificadas, com mandato até a realização da Assembléia Geral
Ordinária de 2010, que examinar os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social
em curso: Para Diretor Superintendente: Pedro Jorge Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
ldentidade RG nº 6.031.456 - SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 822.913.308-53; Para Diretor de Planejamento e Desen-
volvimento: Julio Cesar Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de ldentidade RG nº 18.240.564-3 -
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 110.501.188-71; Para Diretores: Plínio Laerte Braz, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de ldentidade R.G. nº 8.659.613/ SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 046.776.528-64; Ivan Luís Bonini,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de ldentidade R.G. nº 8.738.611 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº
035.555.818-13; e Paulo Cesar Chaves Furlanetto, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de ldentidade nº
02.160.568-8 - DETRAN/RJ e do CPF/MF nº 298.689.047-49, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1.842, 3º parte, 4,
5 e 6 andares - Condomínio Cetenco Plaza, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo. 4.2. Todos os Diretores, à exceção
de Paulo Cesar Chaves Furlanetto, possuem endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 1343, na Cidade e
Estado de São Paulo. 4.3. Fixar, a título de honorários dos administradores, o valor anual global de até R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinqüenta mil reais). A Diretoria deverá efetuar a distribuição dos honorários individuais entre seus membros. 5) Apro-
var o aumento do capital social, no valor total de R$ 29.174.514,88 (vinte e nove milhões, cento e setenta e quatro mil, qui-
nhentos e catorze reais e oitenta e oito centavos), passando o capital social de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de
reais) para R$ 57.174.514,88 (cinqüenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e catorze reais e oitenta e
oito centavos), com a emissão de 5.119.534 (cinco milhões, cento e dezenove mil, quinhentas e trinta e quatro) novas ações
ordinárias, correspondendo ao valor de R$ 5,6986 por ação. O aumento do capital social é totalmente integralizado mediante
a capitalização de: (i) totalidade dos lucros acumulados, no montante de R$ 28.077.024,55 (vinte e oito milhões, setenta e sete
mil, vinte e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos); e (ii) parte do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2008, no montante de R$ 1.097.490,33 (um milhão, noventa e sete mil, quatrocentos e noventa reais e trinta
e três centavos). As novas ações ordinárias assim bonificadas participarão em igualdade de condições com as ações ordiná-
rias existentes de todos os benefícios, dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados a partir
desta data, exclusive. A acionista Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, neste ato, renuncia a 3 (três) ações ordinárias
em favor dos demais acionistas da Companhia, de forma que todos os acionistas recebam ações por inteiro. 6) Tendo em vista
o aumento de capital nos termos deliberados no item “5” acima, aprovar a nova redação do Artigo 5º, do Estatuto Social, que
passa a vigorar de acordo com os seguintes termos: “Artigo 5º - O Capital Social e de R$ 57.174.514,88 (cinqüenta e sete
milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e catorze reais e oitenta e oito centavos), dividido em 10.032.965 (dez mi-
lhões, trinta e dois mil, novecentas e sessenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Observações: O
Presidente da Mesa informou que: (i) a acionista Liquigás Distribuidora S.A. fez constar seu voto contrário (Anexo 1 á presente
ata), às deliberações 3.1.c, 4.3, 5 e 6; (ii) os membros da Diretoria, ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos nesta
data, mediante a assinatura de termo de posse devidamente arquivado na sede da Companhia, e, consultados anteriormen-
te, declararam que não estão incursos em qualquer delito que os impeçam de exercer as atividades do cargo para o qual
foram designados, que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a
Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma, de acordo com o art. 147 da Lei nº 6.404/76, com as modifi-
cações introduzidas pela Lei nº 10.303/01. Nada mais havendo a tratar e não tendo sido solicitado o funcionamento do
Conselho Fiscal, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Acionis-
tas presentes, pelo Diretor da Companhia e pelo representante da empresa de Auditoria Independente. aa) Companhia
Brasileira de Petróleo Ipiranga; Liquigás Distribuidora S.A.; Pedro Jorge Filho - Diretor Superintendente da Compa-
nhia e Presidente da Mesa; Sandra López Gorbe - Secretária da Mesa; Alexandre Heinerman - CRC nº 1SP228175/O-0
- Auditor da KPMG Auditores Independentes. Declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Sandra
López Gorbe - Secretária. Secretaria da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o
número 303.713/09-4 em 28/08/09. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA
DE SÃO PAULO

C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

Recebimento de Licença de
Operação

A CESP - Companhia Energética de
São Paulo, torna público que recebeu
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, no último dia 22 de setembro
de 2009 a Licença de Operação Nº
875/2009, com validade de 4 (quatro)
anos, relativo à operação da ponte
sobre o Rio Paraná, com as vias de
acesso que interligam as rodovias SP/
294 e MS/040, entre os municípios de
Paulicéia/SP e Brasilândia/MS. A ponte
apresenta comprimento total de 1705
m, sendo estaiada nos vãos centrais.
Na margem paulista, o acesso de
interligação da ponte com a SP/294 se
dá pelo trevo Paulicéia  Av. Paulista
seguindo pela estrada vicinal SPV/11,
atravessando a ponte até a margem
sul-matogrossense, seguindo pela MS/
040 (BR/158).

Departamento de Meio Ambiente

MAKRO ATACADISTA S.A.
C.N.P.J. nº 47.427.653/0001-15

NIRE 353.001.140-60
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 

DE AGOSTO DE 2009, ÀS 14:00 HORAS.
CERTIDÃO - JUCESP nº 366.489/09-4 em 
23/09/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy 
- Secretária Geral.

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP, para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada nos termos do art. 131, da 
Lei nº 6.404/76, às 15h, do dia 8 de outubro de 2009, na sua sede social, Rua da Mooca, 
1921, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a) Ratificação - Eleição de Conselheiro de Administração;

b) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CNPJ nº 60.889.573/0001-40 - Av. Miguel Stéfano, nº 4.241 - Água Funda - São Paulo - SP - Fone (0xx11) 5073-0811

CONCORRÊNCIA Nº 004/2009 - PROCESSO Nº 0959CP0908
Acha-se aberta na Fundação Parque Zoológico de São Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº 4241, nesta Capital,  a
Concorrência nº 004/2009, autorizada pelo Processo nº 0959CP0908, regida pelas Leis Estaduais nº 6.544/89 e
nº 13.121/08 e Lei Federal nº 8.666/93, e demais disposições aplicáveis à espécie, destinada à contratação de uma
empresa para Permissão de Uso para Exploração Comercial do Sistema Integrado II de Alimentação ao Público,
composto de 03 (três) Boxes nº 01, 03 e 06 no Parque Zoológico, com a obrigatoriedade da contratada construir
os Boxes nº 01 e 03, Quiosques em alvenária, e executar as reformas necessárias para ampliação do Box nº 06,
Lanchonete, mediante pagamento de retribuição mínima mensal. Recebimento dos Envelopes Até: 28/10/2009
às 09:45 horas. Abertura do Envelope “Documentação”: 28/10/2009 às 10:00 horas. As empresas interessadas
no certame deverão agendar à visita técnica com a Divisão de Engenharia da Fundação, pelo telefone 5073-0811,
ramais 2056, 2042 ou 2029, oportunidade em que poderão retirar o edital e seus anexos, sem custos, junto ao
Setor de Compras localizado no mesmo local da vistoria, ou seja, na Av. Miguel Stéfano, nº 4.241, Água Funda,
São Paulo, S.P., no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. 
O edital estará disponível nos sites: http://www.e-negociospublicos.com.br. e http://www.zoologico.sp.gov.br.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (11) 5073-0811, ramal 2046 ou pelo e-mail
mrevely@sp.gov.br. São Paulo, 24 de setembro de 2009. Departamento de Administração.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Aviso de Venda
1º Leilão Público nº. 008/2009 – GILIE/Campinas/SP

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Gerência de Filial de Alienação de Bens Móveis
e Imóveis - GILIE/CP, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, discriminados no Anexo I do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do
qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período
de 15/09/2009 até 29/09/2009 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas no estado
de São Paulo, na GILIE/CP, Av. Francisco Glicério, 1424 – 11º andar – Centro – Campinas/SP e
no escritório do Leiloeiro ANTONIO HISSAO SATO JUNIOR – JUCESP 690, R. Rio Branco, 33 -
Bairro Fundação - São Caetano do Sul/SP – Fone (11) 4226-6444 e nos sites www.satoleiloes.com.br
e www.caixa.gov.br. Os interessados que desejarem contar com nanciamento, ou utilizar recursos
do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições
gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do prazo estipulado para realização do Pregão.
O Leilão realizar-se-á no dia 29/09/2009, às 15h na R. Av. Barão de Itapura, 610 –Botafogo -
Campinas/SP, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem ao Ato.

LEILÃO DE IMÓVEIS

Ministério da
FazendaBANCOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO
Autarquia Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  02/2009

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E DE OBSTETRÍCIA, AOS

BENEFICIÁRIOS INSCRITOS NO PLANO FAMILIAR GERAL BÁSICO - PFGB.  

O IMASF - Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo, com fundamento na Lei Federal 
n° 8.666/93 e posteriores alterações, considerando a Lei Municipal n° 5.078/02, torna público: Encontra-se 
aberta, nesta Autarquia Municipal, a Concorrência Pública n° 02/2009, na forma de execução indireta e 
regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na gestão e prestação de serviços médicos, ambulatorial, hospitalar e de obstetrícia, aos 
beneficiários inscritos no Plano Familiar Geral Básico - PFGB, com os seguintes prazos: retirada do Edital até
o dia 27/10/2009, entrega dos envelopes até às 14 horas do dia 28/10/2009 e abertura dos envelopes no dia
28/10/2009 às 14:30 h. Para a retirada do Edital, os interessados deverão dirigir-se ao expediente da Seção de
Licitações e Materiais, na Rua Dom Paulo Mariano, n° 236 - Bairro Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
- SP, munido de CD (compact disc) gravável, de boa qualidade. O Edital completo ficará também disponível 
no site www.imasf.com.br. Eventuais informações pelos telefones: (11) 3737-7045, 3737-7046 e 3737-7078.

São Bernardo do Campo, 23 de setembro de 2009.
OVÍDIO PRIETO FERNANDES
Diretor Superintendente - IMASF

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comunica que o processo SP.3045.2007.A.000154 no
qual o ex-empregado Marcelo Nabhan Costa – matrícula 067.621-7 encontra-se arrolado, está
pautado para julgamento em reunião do Conselho Disciplinar da Matriz – Turma 4, a se realizar
no dia 30/09/2009, iniciando-se às 09h. O CDM funciona na sala de reuniões de Conselhos
Disciplinares, localizada no 7º andar do Edifício Matriz II da CAIXA, no SAS – Setor de Autarquias
Sul - Quadra 5, lote 9/10 - Brasília-DF. Alertamos quanto à possibilidade do referido empregado
em efetuar sustentação oral de defesa, para o que solicitamos comunicação à AUDRE com
antecedência mínima de 01 dia útil, da data de julgamento do processo, através do Fone (61)
3206-5368, Fax (61) 3206-5370 ou correio eletrônico para o endereço audre01@caixa.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

Ministério da
Fazenda

JONNE RORIZ/AE

CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA
DE SÃO PAULO

C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

ADITAMENTO Nº 1

Pregão Eletrônico nº ASC/OME/5003/
2009 - Prestação de serviços para
reforma de peças e componentes
eletromecânicos, com modernização
das Unidades Geradoras 01 e 02 da
Usina Hidrelétrica Jaguari, localizada
no município de São José dos
Campos – SP.  O novo edital com
alterações no item 5.3 – Qualificação
econômico financeira e no subitem 5.7
do Anexo I da Minuta do Contrato -
Especificação Técnica, estará
disponível a partir de 25/09/2009 no
site da CESP: www.cesp.com.br/
Licitações/Licitação/Pregão CESP On
Line. Envio das Propostas será a partir
de 00h00 de 21/10/2009 até as 9h00
de 22/10/2009 no site da CESP:
www.cesp.com.br/ Licitações/Pregão
CESP On Line. Às 09h00 será dado
início a Sessão Pública do Pregão. As
demais condições do Edital e seus
Anexos permanecem válidas e
inalteradas. Informações: Celso dos
Reis - Tel: 11 5613-3659, e-mail:
celso.reis@cesp.com.br

Departamento de Suprimentos pc591
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 set. 2009, Economia & Negócios, p. B21.




