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Internacional

Cúpula das Américas vira inconveniente para os EUA
Sergio Leo
De Brasília

Criada nos anos 90 como parte
do esforço dos EUA para criar uma
Área de Livre Comércio das Améri-
cas (Alca), projeto enterrado em
2005, a Cúpula das Américas reu-
nirá líderes do continente ama-
nhã, na cidade colombiana de Car-
tagena, dominada por dois temas

inconvenientes a Washington: a
pressão pela incorporação de Cu-
ba e o reconhecimento do fracasso
na guerra ao tráfico de drogas.

É o anfitrião, o presidente da Co-
lômbia, Juan Manual Santos, que,
junto com um grupo de países
centro-americanos, quer que a Cú-
pula aprove um “texto para refle-
x ã o” com o balanço — negativo —
do combate ao narcotráfico e a su-

gestão de descriminalização das
drogas. O tema é acompanhado de
longe pelo governo brasileiro, que
não inclui a descriminalização em
sua agenda, apesar do engajamen-
to nessa proposta de um ex-presi-
dente, Fernando Henrique Cardo-
so. Os diplomatas brasileiros lem-
bram que são drogas legais, a bebi-
da e o fumo, o maior problema ho-
je para o sistema público de saúde.

Reflexo da desorientação das
cúpulas de governantes das Amé-
ricas após o fracasso da Alca, a últi-
ma dessas reuniões, em 2009, em
Trinidad e Tobago, terminou sem
que os países conseguissem con-
cordar com uma declaração final.
O único texto que saiu, um docu-
mento “da presidência”, sugeriu
tomar providências para que Cuba
fosse readmitida na Organização

dos Estados Americanos (OEA) e
passasse a participar das reuniões
dos governos do continente.

Cuba é um dos principais assun-
tos levados à reunião pela presi-
dente Dilma Rousseff, embora sai-
ba-se que não há nenhuma condi-
ção de receber a concordância do
governo dos EUA, imerso em cam-
panha eleitoral. A questão das dro-
gas também não tem chance de re-

sultar em algo prático, pela forte
oposição dos EUA e do México.

Os colombianos procuraram,
porém, dar alguma objetividade
aos debates incluindo temas prá-
ticos, como combate à pobreza e
estímulo à integração das infra-
estruturas dos países da região. A
declaração final deve trazer me-
tas e propostas para que os países
troquem experiências.

Petróleo Mídia argentina diz que governo já preparou projeto e assumiria 50,01% da empresa

Possível estatização da YPF gera
tensão entre Argentina e Espanha
Agências internacionais

A possível estatização pela Ar-
gentina da petrolífera YPF, con-
trolada pela espanhola Repsol,
está gerando tensão entre os go-
vernos dos dois países. Jornais
argentinos e espanhóis davam
ontem como certa a operação.

Segundo o site do jornal “Cla -
rín”, a presidente Cristina Kirch-
ner já tem pronto para enviar ao
Congresso um projeto de lei para
que o governo fique com 50,01%
do controle da YPF, a maior pe-
trolífera da Argentina, com a ale-
gação de que a operação é de “in -
teresse público”. Desde o final do
ano passado, o governo está em
atrito com a YPF, acusando-a de
não investir o suficiente na pro-

dução de petróleo, o que teria fei-
to o país passar de exportador a
importador da commodity.

Pelo projeto, o governo irá com-
prar 100 milhões de ações perten-
centes ao Grupo Petersen, da famí-
lia argentina Eskenazi, equivalen-
tes a 25,5% do controle acionário
da empresa, e outros 96,6 bilhões
da Repsol. O valor das indeniza-
ções será determinado por um tri-
bunal especial e pela Secretaria de
Energia. Com isso, o grupo espa-
nhol passaria a ter em torno de
20% da YPF, em vez dos atuais
57,4%. As reservas da YPF represen-
tam 42% das reservas totais da Rep-
sol, que são estimadas em 2,1 bi-
lhões de barris de petróleo.

O governo espanhol reagiu à
provável estatização antes mes-

mo de o anúncio oficial. Após o
jornal “Clarín” apresentar deta-
lhes do projeto de lei, o ministro
da Indústria espanhol, José Ma-
nuel Soria, disse que haveria
“consequências”. “Se em alguma
parte do mundo houver gestos
hostis contra os interesses de em-
presas espanholas, o governo irá
considerá-los como hostilidade
contra a Espanha”, afirmou.

Segundo o jornal espanhol “El
Pa í s ”, o próprio Soria vinha tra-
balhando discretamente para
debelar o conflito, e até o rei es-
panhol, Juan Carlos, tentou in-
tervir, sem sucesso. O presidente
da Repsol, Antonio Brufau, está
há dias na Argentina, fazendo
reuniões com ministros do go-
verno — a presidente Cristina te-

ria se recusado a vê-lo. De acordo
com outro jornal espanhol, o
“ABC”, Brufau apresentou novos
planos para a exploração da re-
serva de Vaca Muerta, mas obteve
como resposta apenas um “não é
s u f i c i e n t e”. Vaca Muerta tem po-
tencial de reservas de 22 bilhões
de barris de petróleo não con-
vencional (derivado de xisto).

Antes de anunciar a reestatiza-
ção, o governo de Cristina colocou
a YPF sob forte ataque. Desde 13 de
março, em reação a manifestações
da Casa Rosada exigindo o aumen-
to da produção, os governos regio-
nais de seis Províncias cancelaram
pelo menos 15 concessões para a
exploração de petróleo — soma -
das, elas representavam cerca de
16% da produção da empresa.

Criada em 1922, a YPF foi priva-
tizada em 1993, no governo Car-
los Menem. Em 1999, a Repsol ad-
quiriu o controle acionário. Se-
gundo informações da Repsol em
relatório para investidores, a YPF
teve em 2010 uma receita opera-
cional de € 1,4 bilhão — valor que
representou 18,4% da receita ope-
racional do Grupo Repsol. A pro-
dução total de hidrocarbonetos
da YPF em 2010 chegou a 197,4
milhões de barris de petróleo —
queda de 5,4% em relação a 2009.

A YPF não é a única sob pressão
para aumentar a produção. No dia
3, a Província de Neuquén cassou a
concessão da Pe t r o b r a s para ex-
plorar petróleo na área de Veta Es-
condida. Argenta e Te c p e t r o l tam -
bém perderam concessões.

Medidas podem dificultar exploração do xisto
Mateus Craze e Brian Swint
B l o o m b e rg

A Argentina terá dificuldades
em atrair investidores para ex-
plorar seus campos de xisto, que
contêm estimados 22 bilhões de
barris de petróleo equivalentes,
após ter revogado as licenças da
YPF e da Petrobras devido a uma
desavença sobre investimentos.

A exploração dos recursos na-
turais no campo de Vaca Muerta,
na Província de Neuquén, é de
“fundamental importância” pa -
ra que o país revitalize sua cen-
tenária indústria de petróleo e
gás, disse a YPF em fevereiro, ao
anunciar a descoberta. O país
poderá dobrar sua produção em
uma década, investindo US$ 25
bilhões por ano para explorar os
campos, disse a companhia.

A Argentina está buscando aju-
da para explorar os recursos numa
área que abriga cerca de metade
das reservas de 50 bilhões de barris
contidas no chamado pré-sal bra-

sileiro, após ter revogado licenças
da YPF e da Petrobras e congelado
o preço do petróleo em US$ 42 por
barril durante a década passada.

“Nenhuma das grandes compa-
nhias petrolíferas gostaria de en-
trar num campo expropriado de
outra grande petroleira”, disse Pe-
ter Hutton, analista da RBC Capital
Markets, de Londres. “O xisto está
no radar de todo mundo, mas há
incertezas, no momento.”

A YPF tornou-se pioneira na ex-
ploração de recursos petrolíferos
não convencionais em “tempo re-
c o r d e”, tendo aprendido com em-
presas americanas as técnicas ex-
ploratórias de depósitos que exi-
gem perfuração horizontal, em
um processo conhecido como fra-
turamento hidráulico, ou “fra -
cking”, disse a empresa.

Neuquén, que abriga a maior
parte da formação petrolífera de
xisto de Vaca Muerta, continuará
a atrair investidores, mesmo em
meio a uma estatização da YPF,
disse o governador Jorge Sapag

em comentários postados no si-
te da Província, ontem. Ele reu-
niu-se no início desta semana
com representantes da Petro-
bras e também deverá encon-
trar-se com a norueguesa Statoil
ASA e a Apache nesta semana. As
empresas estrangeiras que se
comprometem a investir em re-
servas de petróleo na Província
são “bem-vindas”, disse Sapag.

A decisão governamental de as-
sumir o controle da YPF “esfriará o
interesse de outras empresas, e
não é uma boa maneira de atrair
investimentos quando o país ne-
cessita know-how estrangeiro”,
disse Andrea Williams, gestor de 1
bilhão de libras (US$ 1,6 bilhão)
em um fundo de ações europeias
na Royal London Asset Manage-
ment, em entrevista por telefone,
ontem. “O temor é de que eles re-
voguem mais licenças.”

Williams tem ações da Repsol
em sua carteira e, recentemente,
ampliou sua exposição aos papéis.

Cristina exigiu mais investi-

mentos das companhias petrolífe-
ras, numa tentativa de aumentar a
produção em queda e reduzir as
importações de combustíveis, que
dobraram, para US$ 9,4 bilhões,
no ano passado. A Província ar-
gentina de Santa Cruz revogou
três concessões de exploração pe-
trolífera da YPF, medida cuja efe-
tivação depende de aprovação le-
gislativa, disse ontem a Télam,
agência estatal de notícias.

Os investimentos petrolíferos
na Argentina caíram na última
década, depois que o governo im-
pôs um teto ao preço do petróleo
desde 2002. Os exportadores de
petróleo recebem US$ 42 por bar-
ril, e o governo fica com o restan-
te, ao passo que o petróleo vendi-
do no mercado interno é pago a
cerca de US$ 60. No ano passado,
o governo também ordenou que
os produtores de petróleo e as mi-
neradoras repatriassem todas as
receitas de exportações, como
parte da política de governo para
conter a fuga de capital.

A produção petrolífera ameri-
cana avançou por três anos con-
secutivos, quando os produtores
aceleraram a perfuração em de-
pósitos não convencionais.

“A Argentina tem a oportunida-
de de repetir a revolução que os hi-
drocarbonetos não convencionais
têm significado para os EUA, me-
diante a exploração de recursos
naturais na formação de Vaca
M u e r t a”, disse a Repsol numa de-
claração em 8 de fevereiro.

O governo argentino não dis-
põe do capital para explorar so-
zinho as reservas, disse Jason
Kenney, analista do Banco San-
tander SA, em Edimburgo, nu-
ma entrevista por telefone.

“A Argentina necessita que al-
guém invista em suas reservas
energéticas, tanto convencionais
como na oportunidade propor-
cionada pelo xisto”, disse Ken-
ney. “Quanto mais tempo isso se
prolongar, menor será a chance
de alguém fazer alguma coisa na
A r g e n t i n a .”

Novo dado
gera receio
nos EUA
Agências internacionais

Os pedidos de seguro-desem-
prego aumentaram em 13 mil
nos Estados Unidos, para 380 mil
na semana até o dia 7, informou
ontem o Departamento de Tra-
balho. Esse foi o maior aumento
semanal do número de pedidos
em quase um ano e causou apre-
ensão quanto ao vigor da recupe-
ração da economia americana.

A maioria dos analistas, po-
rém, espera que, nos próximos
meses, prossiga a melhora no se-
tor de empregos nos EUA. Econo-
mistas previam aumento de mil
pedidos, para 358 mil. O dado da
semana anterior foi revisado de
357 mil para 367 mil pedidos. A
taxa de desemprego entre os tra-
balhadores com direito ao bene-
fício permaneceu em 2,6%.

Segundo dados divulgados na
semana passada, houve a geração
de 120 mil vagas em março, abai-
xo do esperado, que era a criação
de cerca de 200 mil vagas. A taxa
de desemprego recuou de 8,3%
em fevereiro para 8,2% em março,
porém isso ocorreu menos por-
que vagas foram geradas e mais
pelo motivo de que menos pes-
soas estavam buscando trabalho.

Também ontem, o Departa-
mento de Comércio informou
que o déficit comercial do país
registrou seu maior declínio em
quase três anos em fevereiro, au-
xiliado por um recorde nas ex-
portações e pelo recuo nas im-
portações de petróleo e produtos
chineses. O déficit em bens e ser-
viços caiu 12,4% em fevereiro, no
maior recuo desde maio de 2009,
para US$ 46,03 bilhões.

A demanda americana por pe-
tróleo caiu, após as recentes altas
nos preços. O volume de petróleo
importado em fevereiro ficou no
nível mais baixo em mais de 15
anos, em 225,7 milhões de barris.
O déficit comercial com a China
recuou 25,6%, para US$ 19,36 bi-
lhões, no nível mais baixo em
quase um ano. As exportações
americanas para o país asiático
subiram 4,6%, enquanto as im-
portações recuaram 18,2%.
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Alteração do Cronograma de Eventos

A Comissão de Outorga da 3ª Etapa – Fase II da Concessão para 

Exploração do trecho de Rodovia Federal – BR-101/ES/BA – torna público que, 

a data do evento 10, publicação do julgamento dos recursos fica alterada para

o dia 20/04/2012. Em virtude desta alteração, as datas dos eventos de 11 a 14, 

passam a constar conforme disposição abaixo: 

Eventos Descrição do Evento Datas

11
Homologação do Resultado do Leilão pela Diretoria 

da ANTT
03/05/2012

12

Comprovação de atendimento, pela Proponente
vencedora, das condições prévias à assinatura do

Contrato de Concessão, conforme indicado no item 17.3.

Entre 

04/05/2012 

e 

18/06/2012
13 Publicação do Ato de Outorga. 9/07/2012
14 Assinatura do Contrato de Concessão 12/07/2012

Durval Antonio Guerra Valente
Presidente da Comissão

COMUNICADO RELEVANTE Nº 11, 
DE 11 DE ABRIL DE 2012

AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES

BR Properties S.A.
(Companhia Aberta)

CNPJ n° 06.977.751/0001-49 - NIRE 35.300.316.592
Aviso aos Acionistas - Direito de Recesso

BR PROPERTIES S.A. (“BR Properties” ou “Companhia” - BM&FBovespa: BRPR3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, 
nos termos do parágrafo 2º do artigo 256 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), eventuais acionistas dissidentes da deliberação que aprovar a 
operação de aquisição de controle da Ventura Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Ventura”) pela Companhia (“Operação”) terão o 
prazo de 30 dias para o exercício do direito de retirada, o qual inicia-se em 02/05/2012, data em que a ata da Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada em 30/04/2012 será publicada nos jornais de divulgação da Companhia e encerra-se em 01/06/2012, inclusive. O reembolso 
do valor das ações somente será assegurado em relação às ações de que o acionista seja, comprovadamente, titular, em 05/04/2012, na 
forma do art. 137 da Lei das S.A. O acionista dissidente que não exercer o seu direito de retirada no prazo fixado acima decairá de seu direito.
O valor de reembolso será apurado com base no valor de patrimônio líquido contábil da Companhia, o qual corresponde a R$ 20,51 por ação.
O valor do reembolso por ação de emissão da Companhia foi apurado com base no valor de patrimônio líquido contábil por ação de emissão 
da Companhia em 31/12/2011, conforme as demonstrações financeiras levantadas em tal data, as quais serão submetidas à aprovação da 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30/04/2012. Os acionistas deverão exercer o direito de retirada nas agências 
da Itaú Corretora de Valores S.A. especializadas no atendimento aos acionistas, localizadas nos seguintes endereços: São Paulo (SP): R.
Boa Vista, 176 - 1 Subsolo - Centro - CEP 01092-900; Rio de Janeiro (RJ): R. Sete de Setembro, 99 - Subsolo - Centro - CEP 20050-005; Belo 
Horizonte (MG): Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo - Centro - CEP 30130-180; Porto Alegre (RS): R. Sete de Setembro, 746 - Térreo - Centro - 
CEP 90010-190; Curitiba (PR): R. João Negrão, 65 - Sobreloja - Centro - CEP 80010-200; Brasília (DF): SCS Quadra 3 - Edif. D’Angela, 30 - 
Bloco A, Sobreloja - Centro - CEP 70300-500; Salvador (BA): Av. Estados Unidos, 50 - 2º Andar (Ed. Sesquicentenário) - Comércio - CEP 
40020-010. O pagamento do reembolso aos acionistas dissidentes da BR Properties está previsto para ocorrer no prazo de 10 dias úteis 
contados do término do prazo de 30 dias acima referido. São Paulo, 13 de abril de 2012. Pedro Marcio Daltro dos Santos - Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores.

Plascar Participações Industriais S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF 51.928.174/0001-50 - NIRE 35.300.095.421
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Plascar Participações Industriais S.A. (“Companhia”) a reunirem-se, em primeira 
convocação, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2012, às 10 horas, na sede 
social da Companhia, na Avenida Pierre Simon de Laplace, 956, Techno Park Campinas, Condomínio Unic, sala 2 do módulo 
B1, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia
encerrado em 31 de dezembro de 2011, conforme publicadas, em 6 de março de 2012, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
no Valor Econômico, no Jornal de Jundiaí e no Correio Popular de Campinas; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no
exercício; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (v) fixar a remuneração global dos administradores e conselheiros da Companhia; (vi) deliberar 
sobre alteração do jornal para publicação das informações obrigatórias e periódicas da Companhia em razão da mudança de município da
sede social da Companhia; e (vii) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social, especificamente para alterar o Artigo 3º do referido Estatuto
(Objeto Social da Companhia); Para tomar parte na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas deverão comprovar essa
qualidade mediante extrato emitido pela instituição financeira depositária das ações de emissão da Companhia ou por agente de custódia,
além da apresentação do documento de identidade ou dos documentos societários aplicáveis, conforme tratar-se, respectivamente, 
de pessoa física ou jurídica. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária por procurador,
nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sendo necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato,
o qual poderá ser depositado antecipadamente na sede social, junto ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia.
Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia
e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(www.bmfbovespa.com.br), em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.
Jundiaí, 12 de abril de 2012. André Cambauva do Nascimento - Vice-Presidente do Conselho de Administração - Plascar Participações 
Industriais S.A.

Oi S.A.
CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43

NIRE 33.3.0029520-8
Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. Acionistas da Oi S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 
2012, às 11h30min, em sua sede social, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua General Polidoro, 
99, 5º andar, Botafogo, para tratarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
(i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o 

Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do parecer dos Auditores 
Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2011;

(ii) Examinar, discutir e votar a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e para distribuição de dividendos;

(iii)Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e
(iv)Fixar a verba global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
INSTRUÇÕES GERAIS:

1.A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está à disposição na sede da Companhia, 
na página de Relações com Investidores da Companhia (www.oi.com.br/ri), assim como no site da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na forma da IN CVM 481/2009, para exame 
pelos Senhores Acionistas.

2.Solicita-se ao acionista que desejar ser representado por procurador proceder ao depósito do 
respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/
ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, na Rua 
Humberto de Campos n.º 425, 5º andar, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, de 9h às 
12h e de 14h às 18h, até o dia 26 de abril de 2012, aos cuidados da Gerência Jurídica Societária 
e M&A. A medida destina-se a conferir celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas 
presentes à Assembleia.

3.O Acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que 
desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extrato emitido com data a partir do dia 26 
de abril de 2012, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2012.
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Presidente do Conselho de Administração
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




