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LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
CNPJ nº 60.444.437/0001-46 - NIRE nº 3.330.010.644-8

Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª EMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os debenturistas da 7ª Emissão de Debêntures Simples da Light Serviços de 
Eletricidade S.A. (“7ª Emissão”) para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a 
ser realizada no dia 11 de setembro de 2012, às 14:00hs, na sede da Companhia, na Av. Marechal 
Floriano, nº 168, para deliberarem sobre:
(i) a alteração da metodologia de cálculo dos índices e limites financeiros (covenants), com a 
consequente modificação das cláusulas 6.26, XXVI e 6.26.4, III da Escritura da 7ª Emissão de 
Debêntures da Companhia;
(ii) a proposta de modificação da cláusula 6.26, XVIII da Escritura da 7ª Emissão de Debêntures da 
Companhia para incluir, como exceção à limitação de constituição de ônus ou gravames sobre os 
ativos relevantes da Companhia e/ou da fiadora (Light S.A.), a hipótese de constituição de garantia 
em contratos de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDES; e
(iii) o pagamento de prêmio extraordinário aos debenturistas no valor equivalente a 0,40% sobre o 
Preço Unitário (“PU”) das Debêntures, atualizado na data da realização da AGD.
Informações Gerais:
A instalação e as deliberações da AGD observarão os termos da Cláusula Nona da Escritura de 
Emissão.
Os procuradores dos debenturistas deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato na 
Av. Marechal Floriano, nº 168, A1, 1º andar, corredor D (FFO), Centro, Rio de Janeiro - RJ, com 72 
(setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGD.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2012.
Light Serviços de Eletricidade S.A.

João Batista Zolini Carneiro
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

LIGHT ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36 - NIRE Nº 33.3.0016560-6

COMPANHIA FECHADA
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples da Light Energia S.A.  
(“1ª Emissão”) para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada no 
dia 11 de setembro de 2012, às 15:00hs, na sede da Companhia, na Av. Marechal Floriano, n° 168, 
para deliberarem sobre:
(i) a alteração da metodologia de cálculo dos índices e limites financeiros (covenants), com a 
consequente modificação das cláusulas 6.26, XXVII e 6.26.4, III da Escritura da 1ª Emissão de 
Debêntures da Companhia;
(ii) a proposta de modificação da cláusula 6.26, XIX da Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da 
Companhia para incluir, como exceção à limitação de constituição de ônus ou gravames sobre os 
ativos relevantes da Companhia e/ou da fiadora (Light S.A.), a hipótese de constituição de garantia 
em contratos de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDES; e 
(iii) o pagamento de prêmio extraordinário aos debenturistas no valor equivalente a 0,40% sobre o 
Preço Unitário (“PU”) das Debêntures, atualizado na data da realização da AGD.
Informações Gerais:
A instalação e as deliberações da AGD observarão os termos da Cláusula Nona da Escritura  
de Emissão.
Os procuradores dos debenturistas deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato na 
Av. Marechal Floriano, n° 168, A1, 1° andar, corredor D (FFO), Centro, Rio de Janeiro - RJ, com 72 
(setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGD.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2012.
Light Energia S.A.

João Batista Zolini Carneiro
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
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Eletrônico para contratação da prestação de serviços de manutenção e de 
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» ANNA BEATRIZ THIEME

D iante das projeções de
aumento da produção
brasileira de petróleo
nos próximos anos, é

crescente o interesse de compa-
nhias noruegueses que buscam
se instalar no País, para aprovei-
tar as chances que já começam a
surgir neste potencial mercado.
São empresas das mais diversas
áreas, especialmente ligadas aos
segmentos de perfuração e sub-
sea, atividades que necessitam
de investimentos intensivos em
tecnologia de ponta, nos quais a
Noruega — um dos maiores pro-
dutores de petróleo do mundo
— possui grande expertise.

Segundo estimativas da In-
novation Norway — agência li-
gada ao Ministério de Indús-
tria e Comércio da Noruega,
que tem como objetivo pro-
mover o desenvolvimento in-
dustrial e internacionalização
das empresas do país —, cerca
de 90% das companhias no-
rueguesas que procuram o es-
critório da organização no Bra-
sil, localizado no Rio de Janei-
ro, são ligadas ao setor de pe-
tróleo e gás. Elas buscam, em
geral, auxílio para entrar no tão
promissor mercado brasileiro.

São companhias que mos-
tram-se confiantes de que o
Brasil será um dos países com
maior demanda dentro do mer-
cado petrolífero nos próximos
anos — demanda esta que se
estenderá por toda a cadeia
produtiva da atividade.

Estimativas já divulgadas pe-
la Petrobras, por exemplo, apon-
tam que as reservas brasileiras
provadas estão em torno de 14
bilhões de barris de petróleo. A
perspectiva da estatal, entretan-
to, é que este número dobre nos
próximos anos e que, em 2030, o
Brasil alcance a posição de quar-
to maior produtor de petróleo
do mundo, com o óleo produzi-
do na região do pré-sal.

Para tanto, a Petrobras tem
planos de investir US$ 236,5 bi-
lhões (algo em torno de R$ 479
bilhões) até 2016. O montante

deverá somar-se aos US$ 58 bi-
lhões (aproximadamente R$
117,5 bilhões) de aportes, a se-
rem feitos pelas demais compa-
nhias que atuam nesta atividade
no Brasil pelos próximos anos. 

Neste contexto, é o Rio de Ja-
neiro o destino preferido de
muitas destas empresas norue-
guesas, já que é no estado onde
se concentram as maiores reser-
vas petrolíferas do País. Um des-
tes exemplos é a Advantec, com-
panhia que atua nos sistemas de
controle e automação para in-
tervenções em poços. A compa-
nhia, fundada em 2005, conta
com cerca de 200 funcionários e,
em 2011, registrou faturamento
de 250 milhões de coroas norue-
guesas (cerca de R$ 90 milhões).

Atualmente, a empresa —
que já tem contratos assinados
com a Petrobras, na área de sis-
temas de automação — possui
representação comercial no Rio
de Janeiro. Agora, a Advantec se
prepara para se estabelecer fisi-
camente no Brasil já no primei-
ro semestre de 2013, em Macaé,
na região Norte Fluminense.

“Recentemente, começa-
mos a entrar no comércio in-
ternacional e o mercado brasi-
leiro é um dos nossos escolhi-
dos”, afirma o diretor de De-
senvolvimento de Negócios da
companhia, Rolf Haldorsen. 

Expansão

Outro exemplo é o da NOV
(National Oilwell Varco). A em-
presa já opera cinco fábricas no
Brasil e prepara nova unidade
no Porto do Açu, complexo in-
dustrial que a LLX, braço logísti-

co do Grupo EBX, de Eike Batis-
ta, constrói em São João da Bar-
ra, no litoral norte fluminense.

Segundo divulgou a compa-
nhia de Eike, à época da obten-
ção da licença de instalação pela
norueguesa no Porto de Açu, a
unidade — que será de sua sub-
sidiária, a NKT Flexibles, terceira
maior fabricante de tubos flexí-
veis do mundo — terá capacida-
de para produção de 250 quilô-
metros do produto por ano e
atenderá às demandas das in-
dústrias offshore de petróleo e
química. O investimento é de
US$ 200 milhões (aproximada-
mente R$ 405 milhões), com ge-
ração de 400 empregos diretos.

Segundo o diretor-executi-
vo da NOV, Frode Jensen, a no-
va unidade fabril da compa-
nhia deverá fazer sua primeira
entrega em meados de 2013.
Será, segundo o executivo, a
encomenda de tubos flexíveis
para a Petrobras. A produção é
fruto de um contrato assinado
em maio de 2011, com valor
potencial de US$ 1,86 bilhão
(cerca de R$ 3,8 bilhão).

A NOV — que, em 2011, al-
cançou faturamento de US$ 14,7
bilhões (em torno de R$ 30 bi-
lhões) — já possui contratos as-
sinados de US$ 1,5 bilhão (apro-
ximadamente R$ 3,04 bilhões)
para fornecer equipamentos pa-
ra sete navios-sonda que o Esta-
leiro Atlântico Sul (EAS), locali-
zado no Porto de Suape, em Per-
nambuco, está construindo
também para a Petrobras.

“Além destes dois projetos, a
companhia trabalha, atualmen-
te, em mais alguns contratos no
Brasil”, afirmou o executivo.

Outra importante compa-
nhia norueguesa que trabalha
para aumentar sua presença no
Brasil é a Aker Solutions, ligada
ao segmento de perfuração, que
anunciou recentemente investi-
mento de US$ 100 milhões
(aproximadamente R$ 203 mi-
lhões) na construção de um
complexo fabril também em
Macaé. Segundo a companhia,
o novo parque industrial, que
deverá começar a operar em
2014, permitirá aumento signifi-
cativo de produção e montagem
de equipamentos, além de ter
um laboratório de testes.

Faturamento

A empresa registrou fatura-
mento de US$ 6,5 bilhões (cer-
ca de R$ 13 bilhões) em 2011.
Atualmente, a Aker Solutions
atua em 32 países — entre eles,
o Brasil — e emprega mais de
25 mil funcionários. O novo
complexo anunciado pela em-
presa em Macaé será a quarta
unidade da Aker no País e fica-
rá localizado em uma área de
335 mil metros quadrados.

O vice-presidente da compa-
nhia, Terje Vedeler, cita alguns
obstáculos que empresas es-
trangeiras enfrentam para ope-
rar no País, como o velho conhe-
cido custo Brasil, e, entre eles,
destaca a pesada carga tributá-
ria. Outro problema, na visão do
executivo, diz respeito à falta de
mão de obra especializada, o
que obriga a companhia a trei-
nar profissionais em centros de
treinamentos próprios, de for-
ma a suprir suas necessidades.

Tais fatores são, contudo, in-
suficientes para ofuscar o pro-
missor mercado petrolífero do
Brasil, ele afirma. Vedeler desta-
ca ainda a política estável cons-
truída no País, bem como a atua-
ção de cerca de dez anos da em-
presa no mercado nacional que
a deixam em posição confortá-
vel para continuar investindo
em território brasileiro.

AA  rreeppóórrtteerr  eessttáá  nnaa  NNoorruueeggaa  aa  ccoonnvviittee  ddaa
IInnnnoovvaattiioonn  NNoorrwwaayy

Brasil entra na rota de
empresas norueguesas
Setor de petróleo e gás é o que mais atrai empresas da Noruega interessadas em
investir no Brasil, segundo agência ligada ao Ministério de Indústria e Comércio 

INVESTIMENTOS

Recentemente, começamos a entrar 
no comércio internacional e o mercado
brasileiro é um dos nossos escolhidos.”

Rolf Haldorsen
Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Advantec

Curtas

CHINA: PIB CAMINHA PARA META DE EXPANSÃO DE 7,5% 

A China prevê um aumento nos problemas econômicos em todo o
mundo, mas o país está a caminho de atingir a meta de
crescimento de 7,5% no Produto Interno Bruto (PIB) neste ano,
afirmou o ministro do Comércio, Chen Deming. De acordo com
ele, a segunda maior economia do mundo tomará medidas “de
política financeira prudentes” para evitar potenciais riscos gerados
pela desaceleração global. Chen acrescentou que, embora as
exportações da China para mercados tradicionais como União
Europeia e Japão tenham perdido força, as exportações para os
países do grupo chamado de Brics — Brasil, Rússia, Índia e África
do Sul, excluindo a própria China — e para os Estados Unidos
têm crescido. A China também tem um mercado doméstico
grande para contrabalançar o impacto negativo da desaceleração
do crescimento das exportações, afirmou Chen.

ESPANHA: ALTA DO PIB É REVISADA DE 0,7% PARA 0,4% 

A taxa de crescimento econômico da Espanha em 2011 foi menor
do que a calculada inicialmente, pois tanto a demanda interna
quanto a externa foram mais baixas do que as primeiras
estimativas, informou ontem o Instituto Nacional de Estatísticas
(INE). O INE revisou a expansão do Produto Interno Bruto (PIB)
do país em 2011 para 0,4%, em vez de 0,7%. Os números de 2010
também foram revisados para baixo, mostrando uma contração
de 0,3% no PIB, em comparação com a contração de 0,1%
calculada antes. O governo tem afirmado esperar que a economia
do país tenha queda de 1,7% neste ano e de cerca de 0,5% em
2013. A revisão dos dados foi feita antes da divulgação, hoje, do
PIB final do segundo trimestre, cuja expectativa é de que
confirme que a produção recuou 0,4% na comparação trimestral.

ÁSIA TERÁ PRINCIPAIS CENTROS FINANCEIROS EM 2022

Os melhores traders e negociadores do Reino Unido atingidos
pelas intensas oscilações bancárias acreditam que uma cidade
asiática se tornará o centro financeiro dominante do mundo em
dez anos, segundo uma pesquisa. Eles também rebaixaram
Londres da segunda para a terceira posição entre suas cidades
preferidas, atrás de Cingapura e Nova York, diz a pesquisa da
empresa de recrutamento Astbury Marsden. Quase dois terços
dos 450 profissionais de investimento britânicos pesquisados
disseram que Hong Kong, Xangai e Cingapura devem ser o centro
financeiro global em dez anos. Um quinto dos entrevistados
acredita que Londres será a líder mundial do ramo em 2022 e
um sexto disse que a posição será de Nova York. 

Brasília-DF
por Luíz Carlos Azedo
luiz.azedo@correioweb.com.br

A greve dos servidores públicos federais chegou ao
limite de suas forças. O governo deu um ultimato aos
grevistas: pegar ou largar as propostas que estão na
mesa de negociação. São reajustes diferenciados pa-
ra cada categoria, com aumentos acima da inflação
para as que estão com salários realmente defasados
em relação ao setor privado. E, também, há a pers-
pectiva de pagamento dos dias parados àqueles que
fecharem o acordo, mediante reposição do trabalho
não realizado. Um metalúrgico veterano de lutas sin-
dicais diria: é melhor agarrar com as duas mãos. 

O tempo fechou para os grevistas do serviço públi-
co. O presidente da Comissão de Constituição e Jus-
tiça do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), coloca-
rá hoje em votação o projeto do senador Aloysio Nu-
nes Ferreira (PSDB-SP) que regulamenta o direito de
greve do funcionalismo público. O relator é o sena-
dor Pedro Taques (PDT-MT).

Não se trata de uma nova "lei celerada". "O meu
projeto trata dos limites que devem ser mantidos,
mas, também, e sobretudo, é inovador ao criar meca-
nismos de negociação necessários e formas de com-
posição via conciliação e arbitramento, que poderão
ser aplicadas para evitar a deflagração de greve", ex-
plica Aloysio Nunes. 

Direitos
Senador da oposição, Aloysio Nunes atribui a falta

de regulamentação não apenas ao Legislativo, que há
24 anos estabeleceu essa necessidade, mas, também,
à Presidência da República, que até hoje não editou
decreto que incorpore ao direito brasileiro os termos
da Convenção 151, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). A convenção foi um compromisso
assumido pelo Brasil em 1978, ratificada pelo Con-
gresso Nacional em 2010.

Anticlímax
Para não atrasar o julgamento, o ministro relator

do mensalão, Joaquim Barbosa, abriu mão da réplica
ao revisor do processo, ministro Ricardo Lewando-
wski, que absolveu o deputado João Paulo Cunha de
todas as acusações contra ele e reivindicava uma tré-
plica. Votaram ontem, pela ordem, Rosa Weber, Luiz
Fux, José Antônio Toffoli e Carmem Lúcia. Vida que
segue no Supremo Tribunal Federal (STF). 

Urnas
Mais de 500 mil urnas eletrônicas serão utilizadas

nas eleições municipais brasileiras deste ano. Desse
total, somente terão possibilidade de identificação
do eleitor pelas impressões digitais 35 mil urnas

Impasse
Mais uma reunião da comissão especial que anali-

sa a Medida Provisória (MP) que altera o Código Flo-
restal está marcada para hoje. O governo tenta um
acordo com os ruralistas, que já aprovaram algumas
emendas ao texto, entre elas, o fim das Áreas de Pre-
servação Permantente (APPs) nos rios intermitentes.

Estaleiro
O prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, do

PDT, foi operado ontem no Hospital Sírio-Libanês,
em São Paulo. A operação teve como objetivo deso-
bstruir artéria. Estava internado há uma semana e
deverá ficar dois dias na UTI se recuperando da ci-
rurgia.

Jogatina
O deputado Rubens Bueno, do PPS-PR, requereu a

convocação dos irmãos Raimundo Washington de
Souza Queiroga e Otoni Olímpio Queiroga Júnior,
além de Bruno Gleidson Soares Barbosa, pela CPI
mista do caso Cachoeira. Eles foram presos na Ope-
ração Jackpot da Polícia Civil do Distrito Federal por
exploração de jogos de azar. A quadrilha faz parte do
esquema de Carlinhos Cachoeira, que está no presí-
dio da Papuda, em Brasília.

Confronto
O Sindifisco, que representa a corporação dos au-

ditores da Receita Federal, refugou o reajuste salarial
oferecido pelo governo e programou uma operação-
padrão nos gabinetes e aduanas para hoje e amanhã.
Na sexta (24), 98,8% da categoria rejeitaram o acor-
do. São 3.903 auditores. 

Congresso
O líder do governo na Câmara, Arlindo China-

glia(PT-SP), representará o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva na cerimônia de abertura do I Congres-
so Internacional do Mercado Imobiliário, hoje, no
Rio de Janeiro.

Emplacou
Foi publicada ontem no Diário Oficial da União a

nomeação do novo presidente do Instituto de Pes-
quisas Econômicas Aplicadas (IPEA), o professor da
Fundação Getulio Vargas e pesquisador do órgão
Marcelo Neri. Substitui Vanessa Petrelli Correa. 

Desaparecidos
Parentes e amigos de mortos e desaparecidos du-

rante o regime militar realizam manifestação de pro-
testo hoje, a partir das 7h, na Praça Arariboia, em Ni-
terói, em frente à Estação das Barcas. Serão instala-
das 347 cruzes negras com os nomes das vítimas.
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