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América Central Impulsionado por grandes investimentos, país tem o crescimento mais veloz das Américas
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Panamá revive o “milagre brasileiro”
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governamental. O governo disse
que se tratar de um caso de sonegação de impostos e negou a
ligação com os textos.
A aprovação de Martinelli
caiu de 73% a 33% no último
ano. Autoridades reconhecem
problemas, mas dizem que eles
representam as “dores de crescimento” de uma economia jovem
e veem o futuro com otimismo.
No fim das contas, o Panamá
apresenta a característica de
qualquer entroncamento bem
sucedido: a localização.
O setor de navegação segue
sendo crucial. Mas autoridades
apontam também para as multinacionais, como Procter & Gamble e SABMiller, que fizeram do
Panamá sua base regional. Não
há, no país, as tediosas restrições
de vistos, como em Miami.
Cinco cabos submarinos de fibra ótica atravessam o país. A
bem administrada empresa aérea
local, Copa, tem um número tão
grande de passageiros que, sozi-
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Central, mais frequentemente
associada à violência do narcotráfico e ao desespero econômico. Ainda assim, e apesar dos
bons tempos, os panamenhos estão preocupados com a corrupção, a sustentabilidade do crescimento e com uma atitude arrogante e autoritária de Martinelli.
Recentemente, a comunidade
indígena de Ngäbe-Buglé paralisou o país ao bloquear a rodovia
pan-americana depois que o governo acelerou planos de construir uma usina hidrelétrica e
uma mina de cobre em suas terras. Três pessoas morreram em
confrontos com a polícia.
Martinelli e seu governo são
acusados por alguns de tratar o
país como uma companhia privada e de intimidar a imprensa.
Roberto Eisenmann, fundador
do jornal “La Prensa”, diz que o
diário foi alvo de uma fiscalização tributária e de uma multa de
US$ 1,5 milhão após ter publicado reportagens sobre corrupção

Sul conservador dividido nos EUA

Fed está mais otimista
com economia dos EUA
A economia dos EUA prossegue
em seu lento processo de reação.
Ontem, o Departamento do Comércio anunciou um aumento nas
vendas do varejo em fevereiro, que
foi o maior dos últimos cinco meses, e o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) elevou a sua
previsão sobre as perspectivas para a maior economia do mundo.
O Fed agora vê um “moderado
crescimento econômico” para os
próximos trimestres — uma mudança em relação ao comunicado
de janeiro, que falava em crescimento apenas “modesto”. Em sua
avaliação, os integrantes do Fomc
(Comitê Federal de Mercado
Aberto, equivalente ao Copom),
destacaram as melhoras no mercado de trabalho, mas alertaram
que ainda há riscos econômicos e
que a inflação pode ter uma alta

temporária devido ao aumento
recente dos combustíveis.
O comunicado do Fed não ofereceu pistas sobre a adoção de futuros programas de afrouxamento quantitativo. Para Scott Brown,
economista-chefe da consultoria
Raymond James, o Fed parece estar numa atitude de “esperar e
ver” antes de decidir seus próximos passos. “[A avaliação] obviamente é um pouco melhor, mas
ao mesmo tempo eles estão dizendo que ainda não é o bastante
para recuperar o terreno perdido
no mercado de trabalho”, disse.
Segundo o Departamento do
Comércio, as vendas no varejo subiram 1,1% em fevereiro ante janeiro. A alta foi impulsionada por
automóveis, gasolina e vestuário.
Também ontem, o governo anunciou um crescimento de 0,7% nos
estoques das empresas em janeiro
na comparação com dezembro.

VANGUARDA AGRO S.A. CNPJ/MF sob nº. 05.799.312/0001-20 - NIRE nº. 35.300.380.657 - Ata da Reunião do Conselho de Administração em 29/02/2012 - 1. Data, hora e local: Realizada às 15h do dia 29/02/12, na sede da Companhia, localizada na Cidade de
SP/SP, na Av. Brig. Faria Lima n. 1461 - 4º and.- Torre Sul - Pinheiros, CEP. 01452-921. 2. Convocação e Presença: Convocação efetuada
na forma do art. 17 do Estatuto Social da Cia., reuniram-se os membros do Cons. de Adm. da Cia.: Srs. Katia Martins Costa, José Ferraz
Ferreira Filho, Rodrigo Geraldi Arruy, Otaviano Olavo Pivetta e Neusa Lucia Pivetta. 3. Mesa: A Reunião foi presidida pela Sra. Katia Martins
Costa e secretariada pelo Sr. Cristiano Soares Rodrigues. 4. Ordem do dia: (a) Autorizar a prestação de aval da Companhia na assinatura
do Compromisso de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios n. 001/12 e seus aditivos e demais instrumentos vinculados a esta operação
celebrados entre o Banco Pine S.A. e Maeda S.A. Agroindustrial, datados de 29.09.2010, tendo valor correspondente a R$ 35.000.000,00
e vencimento em 02.10.12. 5. Deliberações Tomadas pelos Presentes: Os membros do Cons. de Adm. aprovaram, por unanimidade a
operação, e consequentemente a (a) prestação de aval da Cia. na assinatura do Compromisso de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
n. 001/12 e seus aditivos e demais instrumentos vinculados a esta operação celebrados entre o Banco Pine S.A. e Maeda S.A. Agroindustrial, datados de 29.09.2010, tendo valor correspondente a R$ 35.000.000,00 e vencimento em 2.10.12. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que,
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 29/02/12. Mesa: Katia Martins Costa - Pres.. Cristiano Soares Rodrigues - Sec.. Conselheiros: Katia Martins Costa, José Ferraz Ferreira Filho, Otaviano Olavo Pivetta, Neusa Lucia Pivetta e Rodrigo Geraldi Arruy. Certifico com
o original lavrado em livro próprio. Katia Martins Costa- Pres.; Cristiano Soares Rodrigues - Sec. JUCESP 104.113/12-1 em 09.03.12.

Tudo isso transformou a Cidade do Panamá em um canteiro de
obras. Uma mega-hotel da franquia Hard Rock ficará pronto em
abril, com 1.500 quartos.
Críticos dizem que os gigantescos projetos de infraestrutura, incluindo um sistema metroviário
de US$ 2 bilhões, permitem que
autoridades ultrapassem os limites. Pelos planos do governo, uma
via elevada será construída ao redor dos bairros coloniais. O projeto, que levou a Unesco a ameaçar
retirar da zona o status de Herança
Mundial, circulará a região rumo
ao mar e ligará os arranha-céus a
leste da cidade velha com aqueles
que serão construídos a oeste.
Projetos superdimensionados e
investimentos ruins fazem parte
de qualquer boom. No Panamá, isso parece inevitável. Mais do que o
cuidadosamente calibrado crescimento de Cingapura, a grandiosidade de uma nova Dubai pode estar brotando nas selvas da
América Central.

Curtas
Sarkozy reage
A guinada à direita rendeu frutos à campanha à reeleição do presidente da França, Nicolas Sarkozy.
Após ameaçar restringir a imigração e de instar a União Europeia a
restringir os controles de fronteira, ele apareceu pela primeira vez
à frente do socialista François Hollande em uma pesquisa, ainda que
em empate técnico. O Ifop/Fiducial mostra Sarkozy com 28,5%
contra 27% do rival em primeiro
turno. No segundo, a vantagem de
Hollande caiu de 13 para 9 pontos.

Confiança na Alemanha

AP

Agências internacionais

nha, perfaz 4% do PIB do país.
Em um caso sem similares na
América Latina, os britânicos são
os maiores investidores no país,
com 8 bilhões de libras (US$ 12,5
bilhões) comprometidos.
“Nós não podemos construir armazéns suficientemente rápido”,
disse Henry Kardonski, gerente geral da Panama Pacifico, um investimento de US$ 600 milhões da
companhia London & Regional
que transformará uma base aérea
americana em um parque industrial repleto de empresas de logística e de dados, além de um campo
de golfe. Autoridades da Colômbia
têm visitado o local para ver como
o projeto funciona.
Os sofisticados bancos panamenhos são parte da resposta,
com diplomatas sugerindo que o
negócio de lavagem de dinheiro
mudou-se para o Equador. “É
mais difícil abrir uma conta bancária aqui do que em Miami”, diz
Nicolas Barletta, da entidade supervisora do sistema bancário.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.
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Ela não resistiu à autopromoção. “O presidente do Panamá,
Ricardo Martinelli, e eu nos encontramos”, tuitou a apresentadora de TV americana Martha
Stewart durante visita a Simca,
uma ilha privada de propriedade do papparazzo e investidor
multimilionário Jean Pigozzi. “O
Panamá está crescendo e prosperando”, acrescentou.
O país tornou-se recentemente o destino de socialites indiscretas, aposentados americanos
em busca de um inverno ameno,
investidores venezuelanos fugindo do sonho socialista do
presidente Hugo Chávez e de
qualquer um em busca de um
mercado imobiliário com crédito fácil e em franca expansão.
O Panamá é a economia com
crescimento mais rápido das Américas. No ano passado, o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 10,6%

e, para este ano, espera-se um aumento de 7%. O desempenho se assemelha ao “milagre brasileiro” da
década de 1970. Quase do dia para
a noite, a Cidade do Panamá se
converteu de uma “Casablanca do
Pacífico” em um pedaço de Manhattan nos trópicos.
O boom deve-se, em parte, ao
Canal do Panamá, sob controle
do país desde 1999. Mais de 4%
do comércio mundial passa por
ele, número que deve dobrar
quando um plano de expansão
de US$ 5,3 bilhões se completar,
em 2014. “Isso será um marco
[para o país]”, diz Alberto Alemán, executivo-chefe da Autoridade do Canal de Panamá.
No entanto, Martinelli, um
magnata do setor de supermercados, eleito em 2009, foi adiante,
bombando o crescimento econômico com um programa de investimentos de US$ 13 bilhões —
equivalente à metade do PIB (Produto Interno Bruto) do país.
Esse quadro é raro na América

ut

John Paul Rathbone
Financial Times

Pesquisas de boca-de-urna
apontavam ontem uma disputa
apertada nas primárias republicanas
nos Estados sulistas de Mississippi e
Alabama, um teste para Mitt Romney
junto ao eleitorado conservador
americano. Favorito para disputar a

Presidência em novembro, Romney
venceria no Mississippi com 33% dos
votos, contra 31% de Rick Santorum e
30% de Newt Gingrich, segundo a
rede CNN. Santorum, por sua vez,
liderava no Alabama com 34%, contra
29% de Romney e 28% de Gingrich.

Ministério da
Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 050/7066-2012
Esse Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela internet. Objeto: Registro
de Preços, por 12 meses, para fornecimento de 100 Projetores Multimídia para entrega nas
unidades do DF e Entorno. Data de Credenciamento para o Pregão: até às 23h59, do dia
26/03/2012. Data e Horário do Recebimento das Propostas: até às 09h00m do dia 29/03/2012.
Data e Horário do Recebimento dos Lances: das 10h00m às 10h30m, do dia 29/03/2012.
Edital e informações no sítio www.caixa.gov.br, acessar a link Compras CAIXA na opção
SOBRE A CAIXA, Pregão Eletrônico, Editais. Contato: gilogbr18@caixa.gov.br.

Ao todo, ambos os Estados distribuem
84 delegados proporcionalmente
entre os candidatos. Até ontem,
Romney liderava com 409 delegados,
de um total de 1.144 necessários para
a convenção republicana de agosto.
Na foto, eleitor do Estado do Alabama.

O bastante observado índice do
Instituto Zew mostrou ontem que
a confiança do investidor na Alemanha subiu pelo quarto mês seguido, à máxima em 21 meses, em
mais um sinal de que a maior economia da Europa deve conseguir
evitar a recessão. O índice subiu a
22,3 pontos em março, de 5,4 em
fevereiro. A pesquisa reflete a perspectiva econômica dos investidores para os próximos seis meses.

Ministério da
Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO*
Pregão Eletrônico 047/7066-2012 – GILOG/BR
A CAIXA comunica o adiamento do Pregão 047/7066-2012, publicado em 29/02/2012, seção
3, pág.77, cujo objeto é o Registro de preços pelo prazo de 12(doze) meses para fornecimento
de Canetas Esferográficas. Data de credenciamento para o Pregão: até as 23h59min do dia
23/03/2012. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09h do dia 28/03/2012. Data
e horário do recebimento dos lances: das 10h às 11h do dia 28/03/2012. Disponibilização
do edital e informações no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/pregaoeletronico. Contato:
e-mail: gilogbr18@caixa.gov.br, fone: (61) 3448-6700 fax: (61) 3448-6561.

RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Fevereiro de 2012
1. Data, Hora e Local: 24/02/2012, às 10:00 hs, na sede social da Cia., localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Av. Roque Petroni
Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP. 2. Convocação: Edital de Convocação publicado nos termos do Art. 124 da Lei
nº 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 09, 10 e 11 de fevereiro de 2012, respectivamente nas páginas 26, 22 e 14; e no Valor
Econômico - Edição Nacional, nas edições de 09, 10, e 13, de fevereiro de 2012, respectivamente nas páginas A8, B7 e B7.
3. Presença: Presentes os acionistas representando o quórum legal para instalação e deliberação, conforme assinaturas constantes
do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Eduardo Bittencourt
Freitas, que convidou a Sra. Graciele Barbosa da Silva Lima para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: Conforme Edital de Convocação
mencionado no item 2 acima, o qual teve a sua leitura dispensada por ser de conhecimento de todos. 6. Deliberações: Instalada a
Assembleia, o acionista presente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida, deliberou, conforme art. 14 do
Estatuto Social da Companhia: 6.1. Aprovar a atualização do valor do capital social da Cia. e respectivo número de ações emitidas,
para: (a) consubstanciar as deliberações de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em: (i) 15/08/2011,
que aumentou o capital social de R$326.680.045,07 para R$326.743.770,59, mediante a emissão de 562.284 ações nominativas,
escriturais e sem valor nominal, sendo 187.428 ações ordinárias e 374.856 ações preferenciais; (ii) 17/08/2011, que aumentou o capital
social de R$326.743.770,59 para R$704.875.080,19 mediante a emissão de 53.108.330 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal, tendo sido considerada expressamente a possibilidade de homologação parcial de referido aumento;
(iii) 25/10/2011, que homologou parcialmente o aumento de capital social descrito no item 6.1(a)(ii) acima, para R$702.788.072,91
mediante a homologação da emissão de 52.815.211 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, e o consequente
cancelamento de 293.119 ações ordinárias remanescentes e não subscritas no âmbito do aumento de capital descrito no item 6.1(a)(ii)
acima; e (iv) 26 de janeiro de 2012, que aumentou o capital social de R$702.788.072,91 para R$702.795.855,51, mediante a emissão
de 68.670 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 22.890 ações ordinárias e 45.780 ações preferenciais;
e (b) observado o limite legal, fazer consignar que entre 30/05/2011 e a presente data foram convertidas 1.471.444 ações ordinárias da
Companhia em 1.471.444 ações preferenciais, mediante solicitação por acionistas da Cia. e de acordo com o disposto nos parágrafos
primeiro a terceiro do artigo 6º do Estatuto Social da Cia. 6.1.1. Em razão das deliberações do item 6.1 acima, aprovar a alteração do art.
5º do Estatuto Social da Cia., que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social da Cia., totalmente
subscrito e integralizado, é de R$702.795.855,51, dividido em 195.664.918 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, das
quais 145.072.203 são ações ordinárias e 50.592.715 são ações preferenciais.” 6.2. Aprovar a rerratificação do Anexo II à ata da
Assembleia Geral Extraordinária da Cia. realizada em 19/08/2011, de forma a corrigir o valor do capital social da Cia. e os números de
ações emitidas constantes do art. 5º do Estatuto Social da Cia. que compôs referido anexo à época, uma vez que as alterações do
capital social da Cia. descritas nos itens 6.1(a) (i) e (ii) acima foram deliberadas em Reuniões do Conselho de Administração da Cia.,
independentemente de reforma estatutária, de forma que onde constou “R$704.875.080.19, dividido em 195.889.367 ações
nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 146.813.876 são ações ordinárias e 49.075.491 são ações preferenciais”,
leia-se corretamente “R$326.680.045,07, dividido em 142.218.753 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais
93.518.118 são ações ordinárias e 48.700.635 são ações preferenciais”. 6.3. Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Jerson Kelman, ao
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Cia., datado de 03/01/2012 e recebido pelo presidente do Conselho de
Administração da Cia. em 09/01/2012. 6.4. Após tomarem conhecimento acerca do pedido de renúncia do Sr. Jerson Kelman, conforme
mencionado no item 6.3 acima, aprovar a eleição do Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade nº 29657 CREA/MG, CPF/MF nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com
endereço comercial na Av. Marechal Floriano, nº 168, Centro, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, em
substituição ao Sr. Jerson Kelman, para completar o mandato do conselheiro que renunciou, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária
da Cia. a realizar-se em 2014. 6.4.1. O Sr. Evandro Leite Vasconcelos declarou, para os efeitos legais, ter conhecimento do art. 147 da
Lei das Sociedades por Ações e, consequentemente, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no
referido artigo que o impeça de exercer a função de administrador da Cia. O Presidente da Mesa informou, ainda, que o Sr. Evandro
Leite Vasconcelos apresentou currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Cia., cumprindo com as formalidades exigidas
pela Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002. 6.5. Aprovar a ratificação da realização do aumento de capital, sem a emissão de novas
ações, da sociedade subsidiária da Cia. denominada Enerbras Centrais Elétricas S.A. (“Enerbras”) no valor de R$15.319.333,27
realizado em 16/12/2011, decorrente do vencimento do Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Irreversível
(“AFAC”) realizado em 18/03/2011. Ressalta-se que o AFAC irreversível foi realizado em decorrência de exigência do contrato de
distribuição de notas promissórias realizado com o Banco Votorantim S.A. que previa a obrigação de capitalização Enerbras para
quitação da Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco ABN AMRO Real S.A. (atualmente Banco Santander (Brasil) S.A.).
6.6. Aprovar a ratificação da realização dos aumentos de capital social ocorridos em 27/12/2011, nas controladas da Cia., a saber: Nova
Renova Energia S.A. no valor de R$11.900.000,00, Bahia Eólica Participações S.A. no valor de R$11.900.000,00, Centrais Eólicas
Igaporã S.A. no valor de R$4.000.000,00, Centrais Eólicas Licínio de Almeida S.A. no valor de R$2.700.000,00, Centrais Eólicas Ilhéus
S.A. no valor de R$1.400.000,00, Centrais Eólicas Pindaí S.A. no valor de R$2.700.000,00, Centrais Eólicas Candiba S.A. no valor de
R$1.100.000,00. 6.7. Aprovar a transferência do controle societário das Sociedades de Propósito Específico (SPEs): Centrais Eólicas
dos Araçás Ltda., Centrais Eólicas da Prata Ltda., Centrais Eólicas Ventos do Nordeste Ltda., Centrais Elétricas Tanque Ltda., Centrais
Elétricas Morrão Ltda. e Centrais Elétricas Seraíma Ltda., vencedoras do Leilão de Energia de Reserva - LER2010, atualmente detidas
pela Cia., para sua controlada indireta Renova Eólica Participações S.A., conforme anuência prévia da Agência Nacional de Energia
Elétrica (“ANEEL”), concedida por meio da resolução autorizativa nº 3.298 de 17/01/2012. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São
Paulo, 24 de fevereiro de 2012. Mesa: Presidente - Luiz Eduardo Bittencourt Freitas; Secretária - Graciele Barbosa da Silva Lima.
Acionistas Presentes: (i) RR Participações S.A., p.p. Luiz Eduardo Bittencourt Freitas. São Paulo, 24 de fevereiro de 2012. A presente é
cópia fiel de ata lavrada em livro próprio da Companhia. Graciele Barbosa da Silva Lima - Secretária. JUCESP nº 102.720/12-5, em
07/03/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MARCOPOLO S.A.

CNPJ nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 43 3 0000723 5

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
a ser realizada às 14:00 horas do dia 29 de março de 2012, na unidade da companhia localizada na
Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Adaptar o Estatuto Social da companhia ao novo Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa (vigente desde 10/05/2011), mediante adequação da redação dos
seguintes dispositivos: Parágrafos 1º e 2º, a serem incluídos no Artigo 1º; letras “d” e “e” do “caput” do
Artigo 10 e letra “c” do Parágrafo Único do Artigo 10; Parágrafo 2o. do Artigo 16; “caput” do Artigo 18 e
inclusão de novo Parágrafo 1º e 6º, com renumeração dos Parágrafos 1º a 4º para Parágrafos 2º a 5º;
letra “p” do Artigo 19 e inclusão da letra “w” no mesmo Artigo; Parágrafo 2º do Artigo 29 (anterior Artigo
28); Artigo 32, exclusão do Artigo 35 e consequente renumeração dos Artigos 35 a 47 para Artigos 34 a
46; “Caput” e Parágrafo 1º do Artigo 40 (anterior artigo 41), com exclusão dos demais parágrafos e transformando o Parágrafo 1º em Parágrafo Único; Artigo 41 (anterior Artigo 42); Artigo 42 (anterior Artigo 43);
Artigo 43 (anterior Artigo 44); “caput” e Parágrafo 2º do Artigo 46 (anterior Artigo 47); Artigos 48 e 51; e
inclusão dos Artigos 47 e 47-A;
b) Complementar a redação da letra “m” do Artigo 19 do Estatuto Social, adequando-o às disposições
introduzidas pela Lei 12.431/11;
c) Instituir o cargo e nomear o Presidente Emérito da Companhia, incluindo-se novo Capítulo IV no
Estatuto Social, e renumerando os atuais Capítulos IV a XII para Capítulos V a XIII;
d) Alterar a redação do Parágrafo Único do Artigo 19, dos Parágrafos 1º, 4º e 6º do Artigo 20, excluindo o Parágrafo 2º desse mesmo Artigo e renumerando os atuais Parágrafos 3º a 6º para Parágrafos 2º a
5º, e alterar o “caput” do Artigo 22;
e) Alterar a redação da letra “v” do Artigo 19, da letra “f” do Artigo 21, e do Parágrafo 1º do Artigo 27
do Estatuto Social;
f) Alterar a redação do Parágrafo Único do Artigo 25 do Estatuto Social;
g) Aprovar, em razão das alterações e modificações estatutárias acima propostas, a nova redação e
a consolidação do Estatuto Social da companhia, conforme projeto de estatuto social contido na Proposta da Administração de 13.03.2012, que se encontra a disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no website www.marcopolo.com.br;
h) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2011;
i) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos
já distribuídos;
j) Eleger os membros do Conselho de Administração para um mandato de dois anos, observando-se,
na sua composição, que 20%, no mínimo, de seus membros, deverão ser conselheiros independentes,
conforme definição constante no Regulamento do Nível 2;
k) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração;
l) Fixar a remuneração global mensal dos administradores.
INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Em cumprimento a Instrução CVM nº 165, de 11.12.1991, com as alterações introduzidas pela
Instrução CVM nº 282, de 26.06.1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital
votante da sociedade, necessário à requisição de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho
de Administração, é de 5% (cinco por cento);
2. Para que os acionistas ou seus representantes legais sejam admitidos na Assembleia, deverão
comparecer munidos dos seguintes documentos:
(i) se pessoa física: Documento de Identidade e, se for o caso, instrumento de procuração;
(ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato Social, com Ata de eleição dos administradores e, em
caso de ser representada por procurador, instrumento de procuração respectivo. Em ambos os casos,
deverá ser apresentado o comprovante da qualidade de acionista da companhia expedido pelo Banco
Itaú S.A. ou por agente de custódia;
2.1. Visando facilitar a representação de seus acionistas na Assembleia, a administração da Companhia está disponibilizando em seu site www.marcopolo.com.br/RI menu “Informação Corporativa” - “Atas
e Editais” - “2012” - “Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária” - “Modelo Procuração”, de forma que um
advogado da Companhia possa ser indicado para representar o Acionista, sem qualquer ônus, e com
estrita observância às instruções de voto e aos poderes que lhe forem outorgados;
2.2. Também se encontra disponibilizado no website da Companhia www.marcopolo.com.br/RI, menu
“Informação Corporativa” - “Atas e Editais” - “2012” - “Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária” - “Esclarecimentos adicionais” relativos as matérias a serem deliberadas na Assembleia e demais procedimentos;
3. Sempre que possível e para uma melhor organização dos trabalhos, a companhia solicita que os
mandatos e demais documentos de representação na Assembleia, sejam encaminhados à sociedade por
fax (54 – 2101.4655) ou e-mail (ivete.pistorello@marcopolo.com.br), ou depositados na sociedade, na
Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul, RS, Assessoria Jurídica, até às 14 horas
do dia anterior ao da realização da Assembleia.
4. Os documentos a que se referem o Artigo 133 da Lei 6.404/76 e o Capítulo III da Instrução CVM
481/09, bem como a minuta do novo Estatuto Social, contemplando todas as alterações propostas, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da companhia, na unidade descrita no preâmbulo deste edital, e nos website www.marcopolo.com.br, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br.
Caxias do Sul, RS, 13 de março de 2012. Paulo Bellini - Presidente do Conselho de Administração

Ministério da
Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2012
REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012
Processo: 25410.003.642/2011
Abertura: 03/04/2012 às 09:00 horas
Objeto: Aquisição de fralda infantil e outros.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2012
REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2012
Processo: 25410.000.091/2012
Abertura: 03/04/2012 às 14:00 horas
Objeto: Aquisição de bolsa industrializada para nutrição.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2012
REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2012
Processo: 25410.004.572/2011
Abertura: 04/04/2012 às 09:00 horas
Objeto: Aquisição de reagente líquido álcool etílico absoluto.
Legislações aplicáveis: Lei 8.666/93, Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto
3.931/01, e suas alterações.
JAMES HENRIQUE MACEDO
Pregoeiro - INCA/MS

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação

ADENDO 01 AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2012
A CPL do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará comunica aos interessados que em
virtude de falhas na configuração no Edital, por ocasião de sua conversão de arquivo
do Word para formato PDF, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 01/2012 – “Registro
de preços para a contratação dos serviços especializados em Tecnologia da
Informação, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará (TJCE)” sofreu alterações alfanuméricas. Desta forma, todo o Edital com nova
configuração, encontra-se a disposição no site do Banco do Brasil na internet e na
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8:00 às 18:00h no Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará. Maiores informações por meio do site
www.tjce.jus.br e/ou pelos telefones: (85) 3207-7100 ou 3207-7098.
OBSERVAÇÃO: As novas datas para o referido certame são: RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS ATÉ: 29/03/2012 às 09:00horas (Horário de Brasília).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/03/2012 às 09:00horas (Horário de Brasília).
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 30/03/2012 às 09:00horas (Horário
de Brasília).
Fortaleza-CE, aos 13 de março de 2012.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

