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A Liquigás Distribuidora S/A, torna público que está instaurando licitação na modalidade de
Pregão Eletrônico nº. 272285, tendo como objeto à Contratação de Prestação de Serviços de
Movimentação Interna de Recipientes para GLP no Centro Operativo de Paulínia/SP. Envio das
propostas eletrônicas até o dia 05/11/2009 às 09h45 e sua abertura ocorrerá no dia 05/11/2009
às 10h00. O Edital está à disposição dos interessados pelo site www.licitacoes-e.com.br  -
Maiores informações pelo fone: (11) 3703-2778.

Elaine de Cassia Violla Carvalho - Gerência de Contratação de Serviços.

Remuneração deve crescer 20% e chegar a US$ 140 bilhões, apesar de
toda a polêmica envolvendo os ganhos dos executivos dos bancos

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE

NOVA YORK

Obônuspagoaos executivos
deWallStreetbateráorecor-
denesteano,emummomen-
to emqueaeconomia ameri-
cana ainda luta para sair da
recessão, com quase 10% de
desemprego, e pouco mais
de um ano depois do colapso
do banco LehmanBrothers.

O crescimento será de
20%emrelaçãoaoanopassa-
do e o valor de compensação
paraosexecutivostotalizará
US$ 140 bilhões, cerca de
US$ 10bilhões amais doque
em 2007 – recorde anterior
–,segundolevantamentorea-
lizado pelo jornalWall Street
Journal com os funcionários
de 23 instituições financei-
ras, incluindo bancos e fun-
dos de investimento.

O Goldman Sachs, consi-
deradoomaisbem-sucedido
banco dos EUA, deve pagar
US$ 743,112 em média para
seus empregados, 99,8% a
mais do que no ano passado.
Os funcionários do Jefferies
receberão US$ 514 mil. Al-
guns, comooBankofAmeri-
ca, devem conceder bônus
bemmaioresdoqueemanos
anterioresporcausadaaqui-
sição de outros bancos, co-
mo oMerrill Lynch, adquiri-
do em setembro de 2008.
Nas 23 instituições estuda-
das somadas, a média deve
ser deUS$ 143mil.

A elevada compensação de
executivos de bancos provo-
cou, no ano passado e no início
deste, uma onda de protestos
da população americana, que
os considera responsáveis pela
crise.Ocineastaeativistapolíti-
coMichaelMoorechegoua lan-
çar um filme, “Capitalism”,
com ataques aos funcionários
deWall Street e bancos como o
Goldman. O governo dos EUA
tevequeinvestirbilhõesdedóla-
resparasalvargigantescomoo
Citibank. Até mesmo o Gold-
man Sachs recebeu US$ 10 bi-
lhões em ajuda daCasa Branca
–obancojádevolveuodinheiro.
Hoje, o banco deve anunciar
quedestinaráUS$20bilhões, o
dobrodaajudagovernamental,

apenas para o pagamento dos
seus funcionários.

Os bancos argumentam que
“os talentos” custam caro e são
responsáveis pelos lucros das
instituições. Muitos executivos
qualificados teriam recebido
ofertas de outros setores ou
mesmode empresas estrangei-
ras, aumentandoa competitivi-
dade. Os críticos argumentam
o contrário e dizem que esses
mesmos executivos foram res-
ponsáveis pela crise financeira
do ano passado e apenas foram
salvos porque o governo inter-
veio para salvar os bancos.
Além disso, com o fechamento
do Lehman e de outras institui-
ções, profissionais experientes
ficaram desempregados, au-

mentandoademandaqualifica-
da por empregos em Wall
Street.Deolhonobônus,oCon-
gresso e a Casa Branca estu-
dam regras para conter paga-
mentos elevados para executi-
vos que coloquem em risco es-
sesbancos e, consequentemen-
te, a economia.

De acordo com oWall Street
Journal,bancoscomooMorgan
StanleyeoGoldmanSachsdes-
tinam cerca de 50% dos lucros
para o pagamento dos executi-
vos.OCitibank,assimcomoou-
tras instituições pesquisadas,
teveumdesempenhopiorneste
ano e os bônus serão inferiores
ao do ano passado – umaqueda
de32%,paraumamédiadeUS$
71,204 por funcionário. ●
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GAFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 - NIRE 35.300.147.952
CERTIDÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2009
CERTIDÃO - JUCESP nº 181.162/09-0 em 06.05.2009. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

Bônusaexecutivosde
WallStreetbaterecorde

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública tendo como objeto discutir com autoridades 
locais problemas relacionados com urbanização, educação, saúde, espaços culturais e esportivos no Jardim 
Paulistano, na Vila Brasilândia.
Data: 16 de outubro de 2009 - Horário: 19 horas.
Local: Centro Comunitário Enrico Giusti, na R. Santo Dias, nº 12, Jardim Paulistano.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO - SEDUR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA - CONDER

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 027/09

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados
que a CONCORRÊNCIA supracitada, que tem como objeto a
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES
HABITACIONAIS, PARA A COMUNIDADE ATINGIDA NA
IMPLANTAÇÃO DA VEPS, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA,
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tem sua
abertura ADIADA com data a ser marcada posteriormente, por força de
alteração na estrutura do Edital. A disponibilização do novo Edital e sua
abertura será comunicado aos interessados mediante publicação na
Imprensa Oficial. Salvador, 14 de outubro de 2009. A Comissão.

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 028/09

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados
que a CONCORRÊNCIA supracitada, que tem como objeto a
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES
COMERCIAIS, PARA OS EMPRESÁRIOS ATINGIDOS NA
IMPLANTAÇÃO DA VEPS, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA,
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, tem sua
abertura ADIADA com data a ser marcada posteriormente, por força de
alteração na estrutura do Edital. A disponibilização do novo Edital e sua
abertura será comunicado aos interessados mediante publicação na
Imprensa Oficial.

Salvador, 14 de outubro de 2009.
A Comissão.

DERBA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

SEMLIMITE-OBankofAmericadevepagarbônusmaiorespor causadacompradoMerryll Lynch

INTERNACIONAL

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
MARCO AURELIO ABRAHÃO, portador da cédula de identidade RG nº 11.114.638 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 279.438.248-90. DECLARA sua intenção de exercer cargo de Diretoria
na Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A e que preenche as condições
estabelecidas no art. 2º da Resolução  3.041, de 28 de novembro de 2002. ESCLARECE que, nos
termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração devem ser
comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias
contados da data da publicação desta, por meio formal em que  os autores estejam devidamente
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes
podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. BANCO
CENTRAL DO BRASIL - DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO -
DEORF - AVENIDA PAULISTA, 1804 - 5º ANDAR - CEP 01310-922 - SÃO PAULO - SP.

BRASCOLA LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob Nº.
61.105.060/0001-63, fabricante do adesivo COLA MADEIRA
informa a seu público consumidor que os próximos lotes do
referido produto serão vendidos em embalagens individuais de
90 g/ml, em substituição a anterior, de 100 g/ml, com redução
proporcional do preço. As demais características do produto,
bem como sua finalidade, serão integralmente mantidas.

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que acha-se aberta na Secretaria
da Fazenda, Licitação na Modalidade Pregão
(Eletrônico) NCC nº 96/2009, que tem por objeto
a Prestação de Serviços de Suporte a
Produtos da Fabricante Cisco Systems para
Realizar a Reestruturação do Ambiente de
Rede Existente na SEFAZ/SP, 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 29/10/2009, às 09:00 horas.
Os interessados em participar do certame,
deverão acessar a partir de 16/10/2009, 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.

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
CNPJ nº 61.065.751/0001-80 – NIRE 35.300.108.078

Companhia Aberta – Registro CVM nº 01630-6
Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 14 de outubro de 2009
Data, Hora e Local: 14 de outubro de 2009, às 8h00, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, nº 5.200, Edifício Miami, Bloco C, conjunto 31, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: a totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração da Companhia. Mesa: João Rossi Cuppoloni, Presidente, e Maria Regina 
Jimenez Eichenberger, Secretária. Convocação: dispensada a convocação prévia em face da 
presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do 
artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. Deliberação: Os Srs. Conselhei-
ros tomaram, por unanimidade, e sem reservas e ressalvas: (1) aprovar o aumento do capital 
social da companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de 8.250.000 
(oito milhões e duzentas e cinqüenta mil) ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 12,50 
(doze reais e cinqüenta centavos), representando um aumento de R$ 103.125.000,00 (cento e 
três milhões, cento e vinte e cinco mil reais), todas nominativas, escriturais e sem valor nomi-
nal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), em decorrência do 
exercício, pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., da opção de lote suplementar 
cuja outorga foi aprovada em reunião do Conselho de Administração de 1º de outubro de 2009, 
destinada a atender excesso de demanda constatado no decorrer da oferta pública primária 
realizada pela Companhia. Em função do aumento de capital ora aprovado, o capital social da 
Companhia passou de R$ 1.420.117.141,30 (um bilhão, quatrocentos e vinte milhões, cento e 
dezessete mil, cento e quarenta e um reais e trinta centavos), para R$ 1.523.242.141,30 (um 
bilhão, quinhentos e vinte e três milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e um 
reais e trinta centavos), representado por 266.436.388 (duzentos e sessenta e seis milhões, 
quatrocentas e trinta e seis mil, trezentas e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escri-
turais e sem valor nominal; (2) o aumento de capital foi realizado com a exclusão do direito de 
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei nº 6.404/76 
e de seu Estatuto Social; (3) as Ações deverão ser integralizadas à vista, em moeda corrente 
nacional, nesta data; e (4) as Ações farão jus ao recebimento integral de dividendos e outros 
proventos que forem declarados pela Companhia a partir desta data e a todos os demais bene-
fícios que forem conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia a partir de 
então, em igualdade de condições com as demais ações ordinárias de emissão da Companhia, 
nos termos da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia. Encerramento e Lavra-
tura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo neces-
sário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos 
os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: (aa) João Rossi Cuppoloni, Edmundo Rossi 
Cuppoloni, Rafael Rossi Cuppoloni, Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni e Eduardo Alfredo Levy 
Júnior. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião 
do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 14 de outubro de 2009.

(aa) Maria Regina Jimenez Eichenberger – Secretária

ECOURBIS AMBIENTAL S/A - EST. DE TRANSBORDO DE RES. SOL.
DOM., torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação n°
30004219 e requereu a Licença de Operação para TRANSFERÊNCIA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DE ORIGEM DOMÉSTICA (TRANSBORDO), sito
à AV. SAPOPEMBA, 23.325, TERCEIRA DIVISÃO, SÃO PAULO/SP.

GAFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 - NIRE 35.300.147.952
CERTIDÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GAFISA S.A. (“COMPANHIA”) 
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2009, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

CERTIDÃO - JUCESP nº 372.689/09-7 em 23.09.2009. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

CHRIS KEANE /REUTERS–17/7/2009
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 out. 2009, Economia & Negócios, p.B14.




