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Rapper na corrida pelo Banco Mundial
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América Latina vai
priorizar ajuda ao Haiti

ai
s.

Nos próximos dias, o candidato do governo dos Estados Unidos
à presidência do Banco Mundial, Jim Yong Kim, visitará o Brasil e o
México, além de países na Ásia e na África. O americano, que também
atua como rapper em apresentações em escolas, disputa o cargo com
mais dois candidatos, ambos de países emergentes, José Antonio
Ocampo, da Colômbia, e Ngozi Okonjo-Iweala, da Nigéria. A escolha
do presidente do Banco Mundial será feita por consenso em abril.
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com sua bandeirinha e quer fazer do seu jeito, e isso faz com
que as contribuições não façam
a diferença”, ressaltou Graziano, ao concluir o encontro de
cinco dias que teve como tema
a segurança alimentar.
A FAO executou no Haiti projetos de quase US$ 40 milhões
em 2010-2011, sobretudo, em
planos de reflorestamento e para otimizar os recursos provenientes da União Europeia.
O brasileiro reiterou que os
governos da América Latina e
do Caribe reafirmaram durante
o encontro de Buenos Aires seu
compromisso de erradicar a fome antes de 2025 e destacou
que a região é a primeira a estabelecer este objetivo. ■ AFP
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países latino-americanos centrarão suas ações na coordenação dos programas existentes
junto ao governo da nação caribenha, mais do que em destinar recursos financeiros.
“Não é uma questão de recursos, claro que são necessários recursos, mas o Haiti talvez seja o
exemplo das dificuldades de
coordenação dos programas de
emergência”, ressaltou o brasileiro no encerramento da XXXII
Conferência para a América Latina e o Caribe da FAO.
O terremoto de 2010 no Haiti
deixou cerca de 250 mil mortos
e grandes danos no sistema produtivo, enquanto 1,5 milhão de
pessoas ainda vivem em acampamentos. “Cada um vai para lá

Graziano, da FAO: “ É um problema de reconstrução nacional”
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Altos funcionários de 32 países
da América Latina e do Caribe
reunidos em Buenos Aires, em
uma conferência regional da
FAO, decidiram priorizar neste
momento a ajuda para a reconstrução do Haiti, assolado por
um forte terremoto em 2010,
conforme informou o brasileiro José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO.
“Os países decidiram que o
Haiti não é apenas um problema de emergência, é de reconstrução nacional, de reconstrução de sua capacidade produtiva para implementar um programa de médio e longo prazo
que assegure a paz nessa região”, disse Graziano. O diretor
da FAO afirmou ainda que os
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Países vão centrar ações na coordenação dos programas existentes
junto ao governo, informou o diretor da FAO, José Graziano da Silva

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 37.
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PAPA NO BRASIL EM 2013

CONFLITO DIPLOMÁTICO

Cristina em ato por Malvinas
A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, participará hoje,
em Usuhaia, no extremo sul do
país, do principal ato pelos 30
anos da Guerra das Malvinas. O
discurso da presidente está programado para o meio-dia e será
assistido por veteranos do conflito e militantes políticos. O
evento ocorre em meio a uma
tensão diplomática com a GrãBretanha causada pela disputa
da soberania das ilhas.
Outras manifestações serão
realizadas ao longo do dia em
várias províncias da Argentina.
Intelectuais que se opõem ao

governo de Kirchner, entre eles
Beatriz Sarlo e o escritor Marcos
Aguinis, questionaram a comemoração oficial do dia 2 de
abril, lembrando “a tragédia dolorosa causada em 1982 por
uma ditadura inescrupulosa
exaltada hoje por um nacionalismo retrógrado”. O governo argentino canaliza todas as suas
reivindicações de soberania sobre as ilhas por via diplomática
e a sua principal exigência é que
a Grã-Bretanha cumpra as resoluções da ONU que incentivam
o início de um diálogo entre os
dois países. ■ Reuters

CPFL Energias Renováveis S.A.

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o prefeito da capital, Eduardo Paes,
ambos do PMDB, tiveram ontem uma audiência com o Papa Bento 16 no Vaticano.
Depois de assistir à tradicional Missa de Ramos, na Praça de São Pedro,
a dupla entregou para o pontífice uma miniatura do Cristo Redentor. O Papa
estará no Rio de Janeiro em 2013 para a abertura da Jornada Mundial da Juventude,
que pretende reunir quatro milhões de jovens católicos na cidade entre os dias
23 e 28 de julho. “O Papa disse que o Rio vai receber os eventos mais importantes
nos próximos anos, como a Copa e as Olimpíadas, mas nenhum será tão marcante
para a cidade e também mais trabalhoso para organizar que a Jornada Mundial
da Juventude”, disse aos jornalistas o prefeito Eduardo Paes. Também estavam
na comitiva carioca o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame,
e o arcebispo da cidade, Orani Tempesta. Desde que assumiu o posto máximo
da Igreja Católica, Bento 16 esteve no Brasil umA vez, em maio de 2007,
quando visitou as cidades de São Paulo e Aparecida, no interior do estado.
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Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CPFL Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), na forma prevista no Art. 124 da Lei nº
6.404/76, para se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 13/04/2012, às 09h, na sede
social da Cia., na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 7º andar, V. Olímpia, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: AGO: (a) prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2011, acompanhado do Relatório Anual da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos
Auditores, publicados no DOE-SP e Brasil Econômico - Caderno São Paulo, em 07/03/2012; (b) destinação do lucro líquido do exercício
e a distribuição de dividendos da Cia., conforme Proposta da Administração; (c) fixação da remuneração global dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria; e (d) consignação da renúncia de membro de Conselho de Administração, bem como a eleição
de um novo membro. AGE: (i) proposta de alteração da redação do inciso XXVI do Art. 16 do Estatuto Social da Cia.; (ii) retificação das
tabelas dos itens 2.1.1 e 2.1.3 do Protocolo e Justificação de Incorporação da Smita Empreendimentos e Participações S.A., aprovado
na AGE da Cia., realizada em 24/08/11; e (iii) proposta da transferência do controle societário direto das controladas PCH Participações
S.A., CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda., Mohini Empreendimentos e Participações Ltda., Chimay Empreendimentos e Participações Ltda.
e Jayaditya Empreendimentos e Participações Ltda., para a SPE Turbina 15 Energia S.A. Instruções Gerais: 1. Poderão participar da
AGO/E os acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Cia., por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que o
nome de tal acionista esteja registrado no Livro de Registro de Ações Escriturais da instituição financeira depositária das ações - Banco
Bradesco S.A. Os acionistas deverão, nos termos do Art. 126 da Lei 6.404/76, observar os seguintes procedimentos: (a) A Cia. solicita
aos acionistas que desejarem ser representados por procurador o depósito do instrumento de mandato e dos documentos necessários,
em até 48 horas antes do horário marcado para a realização da AGO/E, em conformidade com o § 1º do atual Art. 11 do Estatuto Social
da Cia., para agilização dos procedimentos necessários à sua identificação. Os acionistas que comparecerem à AGO/E munidos dos
documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente; e (b) antes do início das
Assembleias: (i) no caso de acionistas pessoas físicas - documento de identificação; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento
de identificação do representante legal do acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original do seu ato constitutivo,
bem como da documentação de representação societária identificando o representante legal da pessoa jurídica (ata de eleição de
diretoria); e (iii) no caso de acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento - documento de identidade do representante legal
do administrador do Fundo de Investimento (ou do gestor do Fundo de Investimento, conforme o caso), acompanhado de cópia
autenticada ou original do Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador (ou gestor, conforme o
caso), juntamente com ata de eleição do representante legal. 2. Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na
AGO/E, conforme previsto no Art. 6º, da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede
da Cia. São Paulo, 29/03/2012. Wilson P. Ferreira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

