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Dilma estreia amanhã em cúpula do Mercosul
Paraguai, anfitrião do encontro, e Uruguai vão reclamar das barreiras comerciais dos sócios grandes; reunião será aberta hoje pelos ministros

Associação do Sanatório Sírio - HCor, inscrita no CNPJ
sob nº 60.453.024/0001-28, torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia de Ampliação para a construção
de um Hospital, situado na Rua Desembargador Eliseu
Guilherme nº 130 - Paraíso - São Paulo.

SECRETARIADE ESTADO DOMEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
RIO GRANDE DO NORTE - SEMARH

Ivan Galhardo Junior

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADADE PREÇOS Nº 001/2011
ASecretaria deEstado doMeioAmbiente e dos RecursosHídricos doRioGrande doNorte - SEMARH,
órgão integrante da administração pública direta, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
MinistériodaFazenda -CNPJ/MFno01.066.896/0001-74, comsede àRua DonaMariaCâmara, 1884 -
CapimMacio,Natal/RN, torna públicoque, realizaráLicitação nº001/2011 - SEMARH, namodalidade
Tomada de Preços, do tipo menor preço, global, sob regime de empreitada por preço unitário, para
selecionar a proposta mais vantajosa quanto à execução das obras civis para manutenção da Barragem
Gargalheiras, nomunicípio deAcari, neste estado, conforme especificações constantes no Edital, a qual
se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, com as alterações introduzidas pela Lei nº
8.883/94, de 08.06.94, e Lei nº 9.648/98 de 27.05.98. O recebimento dos envelopes de Habilitação e
Proposta dePreços, dar-se-á nodia 19de julho de 2011, até as 10:00 (dez) horas, na Sala deReuniões, na
sede da Secretaria, no endereço acima. A documentação completa do Edital poderá ser examinada e
adquirida na sede da SEMARH, a partir desta publicação, no horário das 8:00 às 12:00, toda e qualquer
informações serão prestadas no endereço acima, ou através do Fone (84) 3232 - 2407, Fax (84) 3232 -
2412.Outras informações estão disponíveisna INTERNETnapágina: . OEdital
será entregue mediante a comprovação do depósito do valor de R$50,00(cinquenta reais), na Conta
Corrente 30.017-9,Agência 3795-8 -BancodoBrasil, emnomedaSEMARH.

www.semarh.rn.gov.br

Natal/RN, 27 de Junho de 2011
- PRESIDENTE DACPL/SEMARH

SECRETARIADE ESTADO DAEDUCAÇÃO E DACULTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEE

Tania Glícia da Costa

C

* Republicado por incorreção

PROCESSO: PGE Nº 44.758/2011-1
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2011 - CPL/SEEC

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura -
CPL/SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público que a empresa MÁRCIO A. DE LIMA,
impetrou recurso contra sua inabilitação. Dando provimento, a Pregoeira convoca as empresas: W.B.
COMÉRCIO E SERVIÇOS, CLARIT COMERCIAL LTDA., MÁRCIO A. DE LIMA e COMERCIAL
ZONASUL, para reaberturadoLOTE5dos municípios de S. JOSÉDEMIPIBÚeMONTEALEGRE, cuja
abertura se dará no dia às , na saladeLicitação da SEEC,noCentroAdministrativo -Bl.
1 Térreo -Natal/RN.

*30/06/2011 14:30h

Natal/RN, 27 de junho de 2011
Pregoeira - CPL/SEEC

AVISOAOS LICITANTES -

Ministério do
Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior

Pregão Eletrônico nº 16/2011
A Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 16/2011, que tem por objeto a contratação de empresa(s)
especializada(s) em eventos nacionais e internacionais, para organização e
montagem da VI FEIRA INTERNACIONAL DA AMAZÔNIA – FIAM 2011, conforme
descrição no Edital, Termo de Referência, Projetos Arquitetônico/Cenográfico e
Minuta de Contrato, com abertura das propostas prevista para o dia 08/07/2011,
às 10h30min (hora Brasília), no sítio www.comprasnet.gov.br, na forma do Decreto
Nº 5.450/2005, que regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico.
O Edital e a Minuta de Contrato estarão à disposição dos interessados no sítio
www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 28/06/2011 e em virtude do tamanho dos
arquivos, os Projetos Arquitetônico/Cenográfico e o Termo de Referência estarão
à disposição dos interessados no sítio www.suframa.gov.br na mesma data.
Quaisquer informações poderão ser obtidas pelos telefones (92) 3321-7225,
3321-7226 ou 3321-7000 ramais 7225 ou 7226.

Manaus, 24 de junho de 2011
FRANCISCO JOANES PAULA DE PAIVA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA,
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
DE SÃO PAULO - SECOVI-SP

ELEIÇÕES SINDICAIS
MANDATO DE 1/10/2011 A 31/1/2012

AVISO
Realizar-se-ão no dia dezoito de agosto de 2011, no período das 9 às 18h, na sede desta Entidade, na 
Rua Dr. Bacelar nº 1043, Vila Mariana, nesta Capital, as eleições para a composição de uma Diretoria 
Executiva com treze membros, sendo um Presidente e doze Vice-Presidentes; doze membros para a 
Diretoria Operacional; até doze membros para o Conselho Consultivo; três membros do Conselho Fiscal 
e dois Delegados Representantes no Conselho da Federação do Comércio do Estado de São Paulo,
bem como seus suplentes, para o mandato que irá de 1/10/2011 a 31/1/2012, devendo as chapas ser 
apresentadas à Secretaria Eleitoral do Sindicato, durante o período de 20 (vinte) dias, a partir desta 
publicação, no horário das 9 às 18h, na sede da Entidade. O Edital de Convocação encontra-se fixado 
na sede do Sindicato e nas Delegacias Regionais. Haverá voto por correspondência para os associados 
das Cidades que integram a base territorial do Sindicato, os quais serão informados quanto à forma de 
seu exercício, em tempo hábil.

São Paulo, 22 de junho de 2011.

João Batista Crestana
Presidente
SECOVI-SP

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA,
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
DE SÃO PAULO - SECOVI-SP

ELEIÇÕES SINDICAIS
MANDATO DE 1/2/2012 A 31/1/2014

AVISO
Realizar-se-ão no dia dezoito de agosto de 2011, no período das 9 às 18h, na sede desta Entidade, na 
Rua Dr. Bacelar nº 1043, Vila Mariana, nesta Capital, as eleições para a composição de uma Diretoria 
Executiva com treze membros, sendo um Presidente e doze Vice-Presidentes; doze membros para a 
Diretoria Operacional; até doze membros para o Conselho Consultivo; três membros do Conselho Fiscal 
e dois Delegados Representantes no Conselho da Federação do Comércio do Estado de São Paulo,
bem como seus suplentes, para o mandato que irá de 1/2/2012 a 31/1/2014, devendo as chapas ser 
apresentadas à Secretaria Eleitoral do Sindicato, durante o período de 20 (vinte) dias, a partir desta 
publicação, no horário das 9 às 18h, na sede da Entidade. O Edital de Convocação encontra-se fixado 
na sede do Sindicato e nas Delegacias Regionais. Haverá voto por correspondência para os associados 
das Cidades que integram a base territorial do Sindicato, os quais serão informados quanto à forma de 
seu exercício, em tempo hábil.

São Paulo, 22 de junho de 2011.
João Batista Crestana

Presidente SECOVI-SP

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20110146

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, visando 
atender as unidades hospitalares da SESA, conforme especificações contidas no Edital e seus 
Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, 
até o dia 12/07/2011 às 08:30 horas (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No 
endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br Procuradoria Geral do Estado, 
em Fortaleza, 24 de Junho de 2011 MARCOS ANTÔNIO FROTA RIBEIRO - PREGOEIRO

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
Av. Miguel Stéfano, nº 4241, Água Funda - São Paulo - SP - Fone (0xx11) 5073-0811

CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 - PROCESSO Nº 0341CP1103
AVISO DE ABERTURA

Acha-se aberta na Fundação Parque Zoológico de São Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº 4241, 
nesta Capital a Concorrência nº 001/2011, autorizada pelo Processo nº 0341CP1103, 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 empresa especializada para Construção de 
duas edificações, uma denominada “cabine de medição” e a outra “cabine de rebaixamento de 
energia elétrica”, conforme “Projeto Elétrico de Implantação de Cabine Primária Convencional”, 
com a instalação de todos os equipamentos constantes do projeto além da execução do 
posteamento e cabeamento entre as duas cabines, inclusive SPDA. A implantação e a execução 
será nas dependências da Divisão de Produção Rural da Fundação Parque Zoológico de São 
Paulo - FPZSP, sito à Estrada Jundiaquara, nº 33 - Município de Araçoiaba da Serra-SP, com 
área de 241,40 metros quadrados, com a obrigatoriedade de elaboração de projeto complementar 
de estruturas (fundações, vigas, pilares, laje de cobertura em concreto armado e piso em 
concreto armado), inclusos todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, 
necessários para a execução dos serviços. Recebimento dos Envelopes Até: 02/08/2011 às 
09:45 horas. Abertura do Envelope “Proposta”: 02/08/2011 às 10:00 horas. Local da 
Licitação: Fundação Parque Zoológico de São Paulo - Avenida Miguel Stéfano, nº 4241, Água 
Funda, São Paulo - SP - Setor de Compras - Sala das licitações. Os interessados em participar 
do certame deverão agendar a vistoria com os Engenheiros Sérgio Esper Saliba ou Geraldo 
Magela Ferreira ou com o Sr. Tiago Petri, da Divisão de Produção Rural da Fundação Parque 
Zoológico de São Paulo, através do telefone (015) 3202-9299, de segunda a sexta-feira, das 
10:00 às 16:00 horas, para comparecerem, no máximo duas pessoas por licitante à referida 
Divisão, na Estrada do Jundiaquara, nº 33, no município de Araçoiaba da Serra-SP, que 
expedirá o comprovante de vistoria e entregará o Edital na íntegra. O edital também estará 
disponível nos sites: http://www.e_negociospublicos.com.br e http://www.zoologico.sp.gov.br.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (011) 5073-0811, ramal 2142 e 2114 ou 
pelo e-mail ariovaldo@sp.gov.br e rlemes@sp.gov.br.

São Paulo, 22 de junho de 2011
Departamento de Administração
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

EDITAL
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, Presidente 
do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES 
TORNA PÚBLICO que se encontra nesta Secretaria, para análise, o Estudo de 
Viabilidade Ambiental (EVA) relativo à Implantação de Viaduto e Complexo 
Viário na Interligação da Avenida Aricanduva com a Avenida Ragueb Chohfi .
O referido EVA está à disposição dos interessados para consulta, no horário 
das 09:00 às 16:00 horas, nos dias úteis, na sala do CADES, junto à Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, à Rua do Paraíso, 387 - 7º andar - Paraíso
- São Paulo. Maiores informações pelo telefone: 3396-3309/3315.

SECRETARIA DO VERDE
E MEIO AMBIENTE

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE/ BUENOS AIRES

A 41.ª Cúpula do Mercosul co-
meça hoje em Assunção, Para-
guai, quando ministros dos
países sócios sentarão à mesa
de discussões para avaliar o an-
damento do bloco comercial
do Cone Sul, criado há 20
anos. A reunião de presiden-
tes, que será amanhã, contará
com a presença da presidente
Dilma Rousseff, que debutará
em sua primeira cúpula do
Mercosul.

A cúpula será o primeiro en-

contro tête-à-tête entre Dilma e
a presidente Cristina Kirchner
desde que surgiu o conflito co-
mercial bilateral Brasil-Argenti-
na no início de maio, transfor-
mando-se no pior confronto en-
tre os dois países desde a “Guer-
ra das Geladeiras” em 2004.

O estopim da crise foi uma sé-
rie de medidas protecionistas ar-
gentinas aplicada a partir de feve-
reiro. O Brasil reagiu em maio
com a aplicação de licenças não
automáticas contra a entrada de
automóveis de todo o mundo, in-
clusive da Argentina. Semanas
depois, os governos consegui-

ram colocar panos quentes na
tensão e permitiram uma flexibi-
lização nas barreiras mútuas.

No entanto, os governos do
Brasil e da Argentina deverão ou-
vir as reclamações dos sócios pe-
quenos – isto é, o Uruguai e o
Paraguai – que protestam contra
uma série de barreiras do mais
amplo leque que afetam as expor-
tações de seus produtos para os
mercados argentino e brasileiro.

A sensação em Montevidéu é
que o bloco do Cone Sul ficou
“esvaziado” de “conteúdos rele-
vantes”. O Uruguai assumirá nes-
ta semana a presidência pro-tem-

pore do Mercosul.
A cúpula também será o cená-

rio hoje da primeira reunião for-
mal de ministros da Indústria e
Produção dos países do Merco-
sul. Segundo os participantes, os
ministros “aprofundarão uma

agenda produtiva” do bloco.
Enquanto isso, os técnicos

dos países sócios tentarão apro-
fundar a coordenação macroeco-
nômica por intermédio da cria-
ção de grupos de trabalho desti-
nados a assuntos tributários, fis-
cais, monetários, financeiros e
de balança de pagamentos.

Os argentinos pretendem
aproveitar a cúpula para discutir
com os brasileiros a definição de
incentivos fiscais, com o objeti-
vo de identificar os produtos
que poderiam estar sendo favo-
recidos por subsídios ou políti-
cas fiscais que poderiam causar

as denominadas assimetrias.
Além disso, segundo Luis Ma-

ria Kreckler, secretário de Co-
mércio e Relações Econômicas
Internacionais da Chancelaria
argentina, será criado um grupo
de trabalho para resolver as assi-
metrias econômicas existentes.

Espera-se ainda a presença do
presidente do Equador, Rafael
Correa. Já o presidente venezue-
lano Hugo Chávez não participa,
porque está internado em Cuba.
Também estará presente na reu-
nião o chanceler japonês, Takea-
ki Matsumoto, na categoria de
convidado especial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EDITAL - Pregão Presencial

Edital: 109/11. Processo Administrativo: 1558/11. Pregão Presencial: 72/11. Objeto: Aquisição de
material esportivo para a Secretaria Municipal de Esportes. O Edital será fornecido aos interessados na
Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 28 de junho até o dia 12 de julho
de 2011, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de
Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo também poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até às 9 horas do dia 13 de julho
de 2011, na Seção de Comunicações, no endereço acima.

Pirassununga, 27 de junho de 2011.
Viviane dos Reis - Chefe da Seção de Licitação.

Toda sexta no Estadão.

Ministério de
Minas e Energia

FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que recebeu em 20/06/2011,
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), a Licença de Operação no 1036/2011, válida pelo período de 10 (dez)
anos, relativa à operação da Usina Hidrelétrica (UHE) Marimbondo, situada no
rio Grande, na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, composta por
oito máquinas unidades geradoras, totalizando 1.440 MW.

Assessoria de Licenciamento Ambiental

AVISO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

● Eleição argentina
A presidente da Argentina, Cristi-
na Kirchner, usará a cúpula para
obter o respaldo dos colegas à
sua reeleição presidencial em
outubro. Ela oficializou sua candi-
datura na quarta-feira passada.

Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Convênio, Cozi-
nhas Industriais, Restaurantes Industriais e Afins de Osasco e Região - Edital de Divulgação
de Resultado do Pleito - Eleições Suplementares - O Presidente do Sindicato dos Empregados
nas Empresas de Refeições Coletivas, Refeições Convênio, Cozinhas Industriais, Restaurantes In-
dustriais e Afins de Osasco e Região torna público que no dia 25 de junho de 2011, em assembléia
geral específica, foram realizadas as eleições suplementares neste órgão de classe, sendo eleitos os
associados Sueli Ribeiro Silva e Anderson Rabello Rocha para exercício dos cargos de suplentes do
Conselho Fiscal, que, em ato contínuo às eleições, foram empossados nos mencionados cargos.

Osasco, 27 de junho de 2011. Luiz Paulo Rocha - Diretor Presidente.

BAYER S.A.
C.N.P.J. n.º 18.459.628/0001-15 - NIRE n.º 35.300.338.413

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2011.

DATA, HORA E LOCAL: aos 29 dias do mês de abril de 2011, às 08:00 (oito) horas, na sede social da Sociedade,
localizada na Rua Domingos Jorge, 1100, Socorro, CEP 04779-900, São Paulo, SP. PRESENÇA: acionistas
representando a totalidade do capital social, bem como os Diretores Executivos da Companhia, Srs.:Theodorus
Clemens Maria van der Loo e Hans-Christoph Albert Konrad Franz Freiherr von Podewils. CONVOCAÇÃO:
dispensada a convocação prévia, face ao que faculta o parágrafo 4º, artigo 124, da Lei n.º 6.404 de 15 de
dezembro de 1976. MESA: Presidente: Theodorus Clemens Maria van der Loo; Secretário: Joseph Edward
Steagall Person. DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA: (A) Assembleia Geral Ordinária: após exame e
discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade, deixando de votar os eventualmente impedidos: (1)
aprovar as Demonstrações Contábeis da Sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2010, publicadas no Diário Oficial Empresarial e no jornal “O Estado de São Paulo”, em 28/04/2011; (2)
aprovar a proposta de destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2010, no
valor de R$ 67.066.559,78 (sessenta e sete milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais
e setenta e oito centavos) à conta de Prejuízos Acumulados; (3) fixar a remuneração global anual da Diretoria
em até R$ 2.282.195,15 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e quinze
centavos) reajustáveis por índices econômicos oficiais ou, alternativamente, conforme os índices gerais de
correção salarial que vierem a ser praticados pela Companhia. Caberá à Diretoria deliberar sobre a forma de
distribuição dessa verba entre seus membros; (B) Assembléia Geral Extraordinária: após exame e discussão,
os acionistas deliberaram, por unanimidade, deixando de votar os eventualmente impedidos: (1) fixar os valores
previstos no artigo 18 do Estatuto Social, que vigorarão até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária,
nos seguintes limites totais: a) artigo 18, incisos I, II, III e IV: valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do
capital social da sociedade; e b) artigo 18, inciso V: R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais); (2)
conhecer a renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Theodorus Clemens Maria van der Loo,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.320.725-X SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob n.º 702.598.877-49, outorgando-lhe um voto de louvor por suas realizações; (3) eleger,
em virtude da deliberação acima, o novo Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, Sr. IAN
PATERSON, inglês, casado, portador do passaporte n.º 761313633, residente e domiciliado em Curt-Beckmann
Strasse 33, 40474 Duesseldorf, Alemanha, com mandato até 17.06.2012; (4) conhecer a renúncia do membro
do Conselho de Administração, Sr. Joseph Edward Steagall Person, brasileiro, casado, advogado, portador da
Carteira de Identidade RG n.º 8.574.571 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 011.750.038-08, outorgando-lhe
um voto de louvor por suas realizações; (5) eleger, diante da deliberação supra mencionada, o novo membro do
Conselho de Administração, Sr. THOMAS-KARL KASTNER, alemão, casado, portador do passaporte n.º
C7ZVJR4ZH, residente e domiciliado na em Carl-Rumpff-Str. 77 51373, Leverkusen, Alemanha, com mandato
até 17.06.2012; (6) ratificar, tendo em vista as alterações havidas, a composição do Conselho de Administração
da Sociedade, sendo o cargo de Presidente do Conselho de Administração ocupado pelo Sr. Ian Paterson,
anteriormente qualificado e os cargos de Conselheiros, ocupados pelos Srs. Thomas-Karl Kastner e Antonio
Saez Casas, este último, reeleito por meio da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17.06.2009,
devidamente arquivada na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) sob n.º 231.855/09-6, em sessão de
03.07.09, todos com mandato até 17.06.2012. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. MESA:
(ass.) Theodorus Clemens Maria van der Loo - Presidente da Mesa; Joseph Edward Steagall Person – Secretário;
ACIONISTAS: BAYER HISPANIA S.L. - pp. Joseph Edward Steagall Person; BAYER GESELLSCHAFT FUR
BETEILIGUNGEN MBH pp. Joseph Edward Steagall Person; IAN PATERSON - pp. Joseph Edward Steagall
Person; Thomas-Karl Kastner – pp. Rafael Cury Dantas, Antonio Saez Casas pp. Joseph Edward Steagall
Person. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. São Paulo, 29 de abril de 2011.
Theodorus Clemens Maria van der Loo - Presidente da Mesa, Joseph Edward Steagall Person - Secretário.
JUCESP nº 236.978/11-1 em 21/06/11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 jun. 2011, Economia & Negócios, p. B10.

Text Box
A utilização deste artigo é exclusivo para fins educacionais.




