
Adriana Barra, a colorida esti-
lista paulistana, que já assina
cadeados e ladrilhos, acaba de
aumentar sua linha de produ-
tos para casa com tecidos de
decoração. “Antes tudo era
muito segmentado, cada um fa-
zia uma coisa e pronto. Hoje, is-
to mudou e os estilistas fazem
produtos de decoração por que
as clientes querem se expres-
sar não só por meio de sapatos
e bolsas mas também pelo esti-
lo de suas casas”.

Nesta primeira fase Adriana
criou uma base de algodão on-
de ela estampa novos desenhos
e também alguns de seus clássi-
cos. Chamada de Tea,see...do!,
a estilista quer deixar as clien-
tes com liberdade para fazer
com eles o que elas quiserem,
seja na mesa, na cama ou na sa-
la. “Hoje, quase ninguém quer
comprar 25 metros para reco-
brir um sofá inteiro. As pessoas
querem um puf, uma almofada
diferente”, diz ela. O preço do
metro é R$ 580. “Não é nem ca-
ro nem barato é a média do
mercado”, afirma.

“As pessoas começaram a fi-
car muito em casa, principal-
mente por conta da violência e
do caos urbano”, diz ela que
lança no inicio do próximo ano
tecidos com base em seda e ve-
ludo e uma nova linha de teci-
dos colantes de parede.

Adriana não está sozinha.

Alexandre Herchcovitch assi-
na séries de grande sucesso tan-
to de cama, mesa e banho para
a cadeia de lojas Zêlo como de
objetos de decoração e utensí-
lios domésticos para a Tok
&Stok. Ronaldo Fraga e Amir
Slama são outros nomes que
criam para a Tok & Stok e são
sucessos nacionais.

Isabella Capeto e Marcelo
Sommer também entraram na
onda. Isabella lançou este ano a
Casa Capeto, com almofadas,
banquetas, serviço de chá e ca-
fé, cúpula de abajur, porta-
guardanapos e até sacos organi-
zadores e jogos americanos que
estão a venda na loja carioca da
estilista. Assim como os tecidos
de Adriana, os objetos da Casa
Capeto passaram a competir di-
retamente em sucesso de ven-
das com as roupas. Design é a
nova moda. ■ A.F.

Decoração
vira moda
entre estilistas
nacionais
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Parece até
Melissa,
mas é Kartell

Absolut Vodka lança coleção de roupas

“

Divulgação

Adriana Barra, que já assina de cadeados
a ladrilhos, lança linha de tecidos para casa

Em 2008, a gerente de marke-
ting da Kartell, Lorenza Luti, fi-
lha de Claudio Luti, teve a idéia
de criar uma coleção de sapatos
femininos para a marca. Desde
então são lançados novos mode-
los assinados a cada estação. “A
Kartell não é apenas uma empre-
sa de design, mas uma lider
mundial em experimentação
em plástico por mais de 60
anos”, diz. Os modelos atuais
são assinados pela Moschino.

EDP Renováveis Brasil S.A.
CNPJ/MF 09.334.083/0001-20 - NIRE 35.300.351.789
Ata da 28ª Reunião do Conselho de Administração 

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de setembro de 2011, às 09:00 horas, na sede social da 
Companhia, na Rua Joaquim Floriano, 413, 17º andar, Itaim Bibi, Edifício Result Corporate Plaza, 
São Paulo SP. 2. Presença: A reunião foi instalada com a presença da Presidente do Conselho de 
Administração Dra. Ana Maria Machado Fernandes por teleconferência, do Vice-Presidente do Conselho 
de Administração Dr. António Manuel Barreto Pita de Abreu, e dos Conselheiros Drs. Miguel Nuno Simões 
Nunes Ferreira Setas; Luís de Abreu Castello-Branco Adão da Fonseca; e Rui Manuel Rodrigues Lopes 
Teixeira, os dois últimos por teleconferência. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Dra. Ana 
Maria Machado Fernandes, que escolheu o Dr. Fábio William Loreti para secretariá-la. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre (i) a aprovação da celebração, pela Companhia, de um Contrato de Compra e Venda de 
Ativos, na qualidade de compradora, com a Norvento Brasil Energias Renováveis Ltda., na qualidade de 
vendedora, e a Norvento Ingeniería S.L., na qualidade de garantidora; (ii) autorizar os Diretores da 
Companhia a tomar todas as providências necessárias e assinar todos e quaisquer documentos para a 
implementação da deliberação tomada nos termos do item (i) acima. 5. Deliberação: Os membros do 
Conselho de Administração, após prestados os esclarecimentos necessários, deliberaram o quanto segue: 
5.1 Aprovar a celebração, pela Companhia, na qualidade de compradora, do Contrato de Compra e 
Venda de Ativos, com a Norvento Brasil Energias Renováveis Ltda., na qualidade de vendedora, e a 
Norvento Ingeniería S.L., na qualidade de garantidora, tendo por objeto a aquisição pela Companhia de 
projetos de parques eólicos, detidos pela vendedora, denominados Aventura I, Baixa do Feijão I, Baixa do 
Feijão II, Baixa do Feijão III e Baixa do Feijão IV. 5.2 Autorizar os diretores da Companhia a tomar todas as 
providências necessárias para a assinatura de todos e quaisquer documentos para a implementação da 
deliberação tomada nos termos do item 5.1 acima, incluindo a outorga de procuração pela Companhia 
para fins de protocolo da referida operação junto ao Conselho de Administração de Defesa Econômica 
CADE, conforme minuta que fica arquivada na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, 
da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que, lida e aprovada, foi assinada por todos. 
Presidente da Mesa: Sra. Ana Maria Machado Fernandes. Secretário da Mesa: Sr. Fábio William Loreti 
Conselheiros: Sra. Ana Maria Machado Fernandes; e Srs. António Manuel Barreto Pita de Abreu; Luís de 
Abreu Castello-Branco Adão da Fonseca; Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira; e Miguel Nuno Simões 
Nunes Ferreira Setas. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Fábio William Loreti -
Secretário da Mesa. Registrada na JUCESP sob o nº 448.475/11-0 em sessão de 10/11/2011. 
Secretária Geral: Kátia Regina Bueno de Godoy.

A vodka Absolut fez ontem à noite em São Paulo o lançamento
da primeira coleção mundial de roupas e acessórios. Todos os itens
são inspirados na nova edição limitada da garrafa Absolut Mode
e estarão à venda na multimarca Surface to Air, em São Paulo.
Estilistas brasileiros como Juliana Jabour e as cariocas
Ana Beatriz e Juliana Suassuna (da Muggia) criaram camisetas,
vestidos, saias e jaquetas. O preço vai de R$ 600 a R$ 2500.

As clientes querem
se expressar não
só por meio de
sapatos e bolsas,
mas também pelo
estilo de suas casas

Claudio Luti

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 85/2011 - SRP

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PREGÃO E COTAÇÃO ELETRÔNICA

Objeto: Aquisição de licenças permanentes para softwares da marca Adobe, 
mediante Sistema de Registro de Preços. Sessão Pública: 02/12/2011, às 11 
horas. Local: sítio www.comprasnet.gov.br. Edital à disposição dos interessados 
no mencionado endereço ou no sítio www.tcu.gov.br, opção “Licitações”.

RENATO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE
Pregoeiro

EDP Renováveis Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 09.334.083/0001-20 - NIRE 35.300.351.789

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Outubro de 2011
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de outubro de 2011, às 10:00 horas, na sede social da EDP 
Renováveis Brasil S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim 
Floriano, 413 - 17º andar - Itaim Bibi, Edifício Result Corporate Plaza, CEP: 04534-010 - São Paulo/SP. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a Convocação nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei 6.404/76 
e alterações posteriores, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos 
trabalhos o Dr. António Manuel Barreto Pita de Abreu, que escolheu a Dra. Andréa Mazzaro 
Carlos De Vincenti para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente da mesa informou que a 
presente Assembléia tinha por finalidade deliberar sobre a modificação da letra “d” do Artigo 24 do 
Estatuto Social da Companhia, bem como ratificar os atos praticados anteriormente em consonância com 
a nova redação do Estatuto Social. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os acionistas, por 
unanimidade: 5.1 Aprovaram a alteração da letra “d” do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, 
visando o aperfeiçoamento de sua redação, para melhor dispor sobre a representação da Companhia 
perante terceiros. Assim, o Artigo 24 passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 24 - 
A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; 
(b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente 
constituído; (c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; 
e (d) por 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo 
instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a prática de atos específicos. § 1º -
As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo 
especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no parágrafo segundo deste artigo, terão 
período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. § 2º - As procurações para fins judiciais poderão 
ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula 
contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.” 
5.2 Ratificaram todos os atos praticados anteriormente em consonância com a nova redação do Estatuto 
Social da Companhia. 6. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como 
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 
nº 6.404/76, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, 
achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Presidente da Mesa: Dr. António Manuel 
Barreto Pita de Abreu. Secretária da Mesa: Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Acionistas:
EDP Renováveis S.A., representada por seu procurador Dr. António Manuel Barreto Pita de Abreu; 
EDP Energias do Brasil S.A., representada por seu Diretor Vice-Presidente de Distribuição Dr. Miguel 
Nuno Simões Nunes Ferreira Seta; Ana Maria Machado Fernandes; António Manuel Barreto Pita de 
Abreu; Luís de Abreu Castello Branco Adão da Fonseca; Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira; e 
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do 
original. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti - Secretária da Mesa. Registrada na JUCESP sob o 
nº 448.433/11-4 em sessão de 10/11/2011. Secretária Geral: Kátia Regina Bueno de Godoy.

ENBR3EDP - Energias do Brasil S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 03.983.431/0001-03 - NIRE 35.300.179.731
Ata da 157ª Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada dia 15 de junho de 2011, às 17:00 horas, na Sede Social da Companhia, 
na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - Ático, Bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP. 2. Presença: A reunião foi 
instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Dr. António Luis Guerra Nunes 
Mexia, do Vice-Presidente do Conselho de Administração Dr. António Manuel Barreto Pita de Abreu; e dos 
Drs(a). Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, Ana Maria Machado Fernandes, Francisco Carlos Coutinho 
Pitella, Pedro Sampaio Malan, e Modesto Souza Barros Carvalhosa, todos por teleconferência. 3. Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. António Luis Guerra Nunes Mexia, que escolheu o Dr. Fábio 
William Loreti para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aquisição da totalidade da participação 
societária da ECE Participações S.A., detentora de 90% (noventa por cento) do Consórcio Amapá Energia, 
o qual possui os direitos de exploração da UHE Santo Antônio do Jari. 5. Deliberação: Após prestados os 
esclarecimentos necessários, foi deliberado o quanto segue: 5.1 Considerando a estratégia de crescimento 
em geração do Grupo, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a aquisição 
por sua controlada Ipueiras Energia S.A. (“Ipueiras”), inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.581.989/0001-62,
e com sede na Rua Bandeira Paulista, 530, 8º andar - conjunto 82, Itaim Bibi, São Paulo/SP - 
CEP: 04532-001, da totalidade do capital social da “ECE Participações S.A.”, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 09.333.996/0001-21, e com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP - 
CEP: 04536-000, detentora de 90% (noventa por cento) do Consórcio Amapá Energia, o qual possui os 
direitos de exploração da UHE Santo Antônio do Jari, tendo ainda a EDP - Energias do Brasil S.A. como 
interveniente garantidora da referida aquisição. 5.1.1 Os membros do Conselho de Administração 
consignaram que a participação remanescente de 10% (dez por cento) do Consórcio Amapá Energia é 
detida pela “Jari Energética S.A.” (“JESA”), detentora original da concessão, a qual possui o direito de 
venda conjunta da sua participação à Ipueiras pelo mesmo preço e nas mesmas condições de pagamento, 
consoante demais condições contratuais. 5.1.2 Ainda, consignaram que o fechamento da aquisição 
depende do cumprimento de algumas condições suspensivas, que incluem autorizações regulatórias dentre 
as quais a anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. 5.2 Ao final, os membros do Conselho 
de Administração autorizaram a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer demais atos que sejam 
convenientes e/ou necessários à realização da referida aquisição. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou à 
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Os votos 
proferidos pelos Conselheiros nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 21 do Estatuto Social da 
Companhia serão juntados ao livro próprio logo após a transcrição da presente ata. Presidente da Mesa: 
Dr. António Luis Guerra Nunes Mexia. Secretário da Mesa: Dr. Fábio William Loreti. Conselheiros(a): 
Drs. António Luis Guerra Nunes Mexia; António Manuel Barreto Pita de Abreu; Nuno Maria Pestana de 
Almeida Alves; Ana Maria Machado Fernandes; Francisco Carlos Coutinho Pitella; Pedro Sampaio Malan; e 
Modesto Souza Barros Carvalhosa. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Fábio 
William Loreti - Secretário da Mesa. Registrada na JUCESP sob o nº 240.174/11-2 em sessão de 
22/06/2011. Secretária Geral: Kátia Regina Bueno de Godoy.
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