
Ogoverno vai continuar estimu-
lando a expansão domercado in-
terno neste ano e, com isso, aju-
dar no crescimento da econo-
mia. A expectativa é de que o
consumo aumente entre 7% e
8%, segundo o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega.
O ministro também espera

que o Produto Interno Bruto
(PIB) cresça mais do que 4% em
2012. “O Brasil vai crescer neste
anomais de 4%. Esse é umdesa-
fio que nós poderemos alcançar

junto com os empresários, en-
contrando caminhos juntos e
discutindo soluções”, disse omi-
nistro Mantega.
O ministro disse ainda que o

crescimento da economia será
feito de maneira responsável,
sem acelerar a inflação.
Por outro lado, a expectativa

para a economia mundial é de
baixo crescimento, de um“pou-
co mais de 3% neste ano”, se-
gundo ele.
Ele afirmou tambémque o go-

verno continuará fazendo uma
política cambial para tentar evi-
tar uma valorização do real fren-
te ao dólar americano. ■ Abr

A presidente Dilma Rousseff
afirmou ontem que apenas a
adoção de políticas de consoli-
dação fiscal não será suficiente
para garantir a retomada do
crescimento econômico. Segun-
do ela, além de políticas fiscais
sólidas é fundamental o aumen-
to de investimento para retoma-
da do crescimento. Dilma deu
as declarações durante palestra
na Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos.
A presidente chegou aos EUA

na última segunda-feira (9). Ela
se encontrou com o presidente
americano, Barack Obama, pa-
ra discutir a possibilidade de
isenção de vistos para brasilei-
ros, reconhecimento da cacha-
ça comobebida legítima brasilei-
ra e a reabertura de dois consula-

dos no Brasil — Belo Horizonte
e Porto Alegre —, entre outras
questões bilaterais.
A viagem serviu também pa-

ra dar impulso ao programa
“Ciência sem Fronteiras” com a
assinatura de convênios com
dois centros de excelência aca-
dêmica e científica em nível
mundial: o Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT) e a
Universidade de Harvard, am-
bos em Cambridge, nos arredo-
res de Boston, nordeste dos Esta-
dosUnidos. “Para o Brasil émui-
to importante o que estamos fa-
zendo aqui. Abre um caminho
que eu estou certa de que irá ex-
pandir cada vezmais”, disseDil-
ma ontemna presença da presi-
dente do MIT, Susan Hockfield,
antes da assinatura de acordos

de cooperação para aumentar o
número de estudantes brasilei-
ros e o intercâmbio de conheci-
mentos tecnológicos.
Hockfield, presidente do MIT

desde 2004, expressou seu enor-
me entusiasmo com as portas
que se abrem hoje para uma no-
va era nas relações entre o Bra-
sil e esta instituição, que até
2011 tinha 77 ganhadores do Prê-
mio Nobel, incluindo gradua-
dos e professores, e 52 vencedo-
res de medalhas nacionais de
ciências.
Em um projeto conjunto

anunciado, a Escola de Enge-
nharia do MIT assinou um con-
vênio como Instituto Tecnológi-
co da Aeronáutica (ITA) de São
Paulo para explorar uma colabo-
ração que poderá dar lugar à

concepção, desenho e criação
de um Centro de Inovação. Re-
cebida por Hockfield, com
quem teve umencontro particu-
lar, Dilma conduziu uma mesa
redonda integrada por pouco
mais de dez pesquisadores e pro-

fessores, não só do MIT, como
tambémdeHarvard, daUniver-
sidade de Chicago e do Brasil. O
Ciência sem Fronteiras é um
programa do governo, que irá
conceder 75.000 bolsas ao lon-
go de quatro anos. ■ AFP
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Produçãodepetróleoalcança2,2milhões
debarrispordiaemfevereiro

Mantega: consumo
pode crescer até 8%

INDÚSTRIA

Produção industrial avançouemfevereiro
nametadedos locaispesquisados,diz IBGE

A produção de petróleo no país ficou acima de 2,2 milhões de barris
de petróleo em fevereiro. Este é o terceiro mês consecutivo que
a produção supera essa barreira. A Petrobras é responsável por 91,7%
da produção de petróleo e gás natural. A produção das demais empresas
concessionárias foi de 207 mil barris diários, informou a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). ABr

Roberto Stuckert Filho

MITnegocia para
ter sede no Brasil

Pedro Ladeira/AFP

A secretária discutirá
políticas multilaterais
com o ministro das
Relações Exteriores

Governo está otimista e diz
que economia poderá crescer
mais do que 4% neste ano

A produção industrial brasileira cresceu em sete dos 14 locais
pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
na passagem de janeiro para fevereiro. De acordo com dados da
Pesquisa Industrial Mensal Produção Física — Regional, a principal
expansão foi observada no Pará, que registrou aumento de 6,2% em
fevereiro, depois de queda de 13,3% um mês antes. ABr

Convite foi feito durante visita da presidente Dilma à instituição

A secretária
americana estará no
Brasil dias 16 e 17
de abril, para a
3ª Reunião do Diálogo
de Parceria Global

DilmaRousseff: convênioscomMITparaestimularaeducação

BRASIL

Menos de uma semana depois
de a presidente Dilma Rousseff
retornar dos Estados Unidos, a
secretária americana, Hillary
Clinton, visitará o Brasil.
Nos próximos dias 16 a 17 de

abril, Hillary participará da 3ª
Reunião do Diálogo de Parce-
ria Global, em Brasília. Antes,
ela conversa com o ministro
das Relações Exteriores, Anto-
nio Patriota, sobre políticas bi-
laterais e multilaterais, como a
paz no Oriente Médio.
A presidente Dilma encer-

rou ontem sua visita de dois
dias aos Estados Unidos, quan-
do esteve em Washington e em
Boston. Dilma se reuniu com o
presidente Barack Obama, em-
presários e pesquisadores das
universidades de Harvard e
Massachusetts. Nos encontros,
ela discutiu a crise econômica

internacional, as facilidades pa-
ra a concessão de vistos para
brasileiros que querem entrar
nos Estados Unidos e o progra-
ma Ciência sem Fronteiras.
Ela reiterou a necessidade de

fortalecer as parcerias em vá-
rias áreas para combater os efei-
tos da crise econômica interna-
cional. Dilma destacou que é
fundamental suspender as me-
didas protecionistas que impe-
dem o dinamismo do mercado
e bloqueiam avanços dos paí-
ses emergentes. A presidente
disse que quer incentivar 100
mil pesquisadores brasileiros
para vários países por meio do
Ciência sem Fronteiras. ■ ABr

Vanderlei Almeida/AFP

Hillaryviráaopaís
conversarcom
AntonioPatriota

MinistrodaFazendadizquemundocrescerámenosdoqueoBrasil

Log-In 
Logística Intermodal S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 42.278.291/0001-24 - NIRE 3.330.026.074-9

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de 
Convocação: Ficam convidados os Senhores Acionistas da
Log-In - Logística Intermodal S.A. a se reunirem em 
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia 26 (vinte e 
seis) de abril de 2012, às 16h, na Praia de Botafogo, nº 501, 
Auditório, sala Enseada, Botafogo, nesta Cidade, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem 
do Dia: 1. Assembléia Geral Ordinária: 1.1 - Tomada de contas 
dos administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 
31 de dezembro de 2011; 1.2 - Destinação do resultado do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; 1.3 - Eleição 
dos membros do Conselho de Administração; e 1.4 - Fixação da 
remuneração global dos administradores para o exercício de 
2012. 1. Assembléia Geral Extraordinária: 1.1 - Proposta da 
Administração de alteração do Estatuto Social, conforme a seguir: 
a) inclusão de Parágrafo Único do artigo 12, alteração do artigo 13 
e do Parágrafo 1º do artigo 15, inclusão da alínea “w” ao artigo 20, 
alteração do Parágrafo 2º do artigo 27, alínea “b” do artigo 34, 
inclusão de novos artigos 44, 45 e 46, ao Capítulo VII, e 49 e 50 ao 
Capítulo X, a fim de adaptá-los às modificações do Regulamento 
de Listagem do Novo Mercado; b) alteração do “caput” do artigo 15 
de forma a regular a fixação do número de membros do Conselho 
de Administração e excluir a necessidade de os membros serem 
acionistas, conforme Lei nº 12.431, de 27/07/11, e alteração do 
Parágrafo 2º a fim de excluir a eleição dos membros do Conselho 
de Administração pelos acionistas preferenciais; c) alteração do 
“caput” do artigo 32 de forma a excluir que a alienação do controle 
da companhia se faça com base no Parágrafo 1º, uma vez que o 
mesmo trata de significado de palavras; d) alteração no conceito 
de “Controle” do Parágrafo 1º do artigo 32 para substituir 
“Controlador” por “Acionista Controlador”; e) exclusão do conceito 
de Controle Difuso constante do Parágrafo 1º do artigo 32, do 
“caput” dos artigos 38, 39, 40 e 55 (antigo artigo 50), uma vez que 
o Regulamento de Listagem do Novo Mercado substituiu este 
termo como hipóteses “em que não há Acionista Controlador” 
para manter a consistência da definição de Acionista Controlador 
e simplificar a interpretação a ser dada nos itens específicos; 
e f) consequente renumeração dos artigos 44 a 50, em virtude das 
inclusões acima mencionadas. 1.2 - Consolidação do Estatuto 
Social. Instruções gerais: Os acionistas deverão apresentar, 
com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além 
do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes 
que comprovem a representação legal, conforme o caso: 
(i) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no 
máximo, 5 (cinco) dias antes da data de realização da Assembléia 
Geral; (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma 
do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes 
da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a 
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão 
competente. Referida documentação deverá ser entregue nesta 
Cidade, na Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, sala 703, 
Recepção, Botafogo, CEP: 22250-040. Em atenção ao disposto 
na Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, alterada 
pela Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, informamos 
que o percentual mínimo de participação no capital votante 
necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco 
por cento). Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da 
Companhia, na página de Relações com Investidores da Log-In 
(http://www.loginlogistica.com.br/ri) e na página da CVM 
(www.cvm.gov.br) toda documentação pertinente às matérias 
que serão deliberadas nas Assembléias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 
nº 481/09. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2012. Sonia Zagury - 
Presidente do Conselho de Administração em exercício. 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 10




