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INVESTIMENTOS

Dufry do Brasil forma
18a turma do CTA

Cidade Nova pode
virar hub tecnológico

MARINHA DO BRASIL
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63128.001446/2012-87
Objeto: Fornecimento de 20 (vinte) Consoles de Antepara, incluindo
fabricação, montagem e testes de aceitação, que serão utilizados na
instalação Sistema de Controle e Monitoração (SCM) da Corveta Classe
INHAÚMA. Edital disponível a partir de 09/11/2012 de 08:00 às 11:00hs e
de 13:00 às 16:00hs. Endereço: Rua Ipiru nº 2, Jardim Guanabara - Ilha do
Governador - Rio de janeiro, RJ. Entrega das propostas: até 27/11/2012,
às 09:00h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: dia
27/11/2012, às 09:00h na site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
a) O Pregão estará disponível no site do IPqM – www.ipqm.mar.mil.br e
também no www.comprasnet.gov.br.
DAVID MARINHO AMANCIO DOS SANTOS
Capitão-Tenente (IM)
Encarregado da Divisão de Licitações e Contratos

na

cio

ca

ed
u

s

fin

pa
ra
clu
siv

a

A

ão

ex
é
go
ar
ti

de

a Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro
(Cedae). “Esta é uma das áreas
mais conectadas do estado”,
afirmou.

Laboratório
O investimento da Microsoft envolve o estabelecimento de um Laboratório de Tecnologia Avançada (ATL, na sigla em inglês) da Microsoft Research. Com a construção da
unidade, a quarta deste tipo
no mundo, o presidente da

A Microsoft estabelecerá ainda uma aceleradora de negócios. Batizada de Acelera Rio e
com vários parceiros da iniciativa privada, ela focará no desenvolvimento de novos negócios
de base tecnológica. Segundo
Levy, até 15 startups podem ser
selecionadas para serem incubadas, recebendo aportes de até
R$ 1 milhão cada.
Cepacs

Levy: até 15 start-ups podem ser selecionadas para a Acelera Rio
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região da Cidade Nova,
no Centro do Rio de Janeiro, deverá se tornar
um hub tecnológico e
de inovação com a inauguração de um centro de pesquisa
da Microsoft e a chegada de
uma aceleradora de startups
da qual a companhia é parceira, afirma o diretor executivo
da Rio Negócios, Marcelo Haddad. A empresa, que investirá
R$ 200 milhões no projeto, servirá como âncora para outros
investimentos na região. Durante coletiva realizada nesta
quinta-feira para falar da chegada da multinacional, Haddad destacou que a Microsoft
ficará ao lado da Cisco Systems, outra gigante do setor de
Tecnologia da Informação (TI).
“Temos um grande projeto
em frente a outro da mesma
magnitude”, comemorou Haddad. De acordo com ele, negociações estão em andamento
para a chegada de outras empresas de TI na região. O executivo chama atenção para o
fato de que, na Cidade Nova,
estão localizadas outra companhia e órgãos governamentais que utilizam tecnologia de
ponta, casos do Centro de Operações Rio, órgão da Prefeitura
de administração do trânsito, e
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AVISO DE EXTRAVIO
Vip Desenvolvimento de Sistemas e Representações em Informática
Ltda, Cnpj 02.793.858/0001-86, vem por meio deste comunicar à praça
em geral é à Secretaria Municipal de Fazenda que seu Cartão de Inscrição
Municipal n. 2.248.133-2 foi extraviado.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2012.
ALVARO MARCOS A. DE ARAUJO PISTONO
Administrador

FÁBIO COSTA/JCOM/D. A PRESS

» FÁBIO TEIXEIRA
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REQUERIMENTO DE LICENÇA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO CDURP, CNPJ nº 11.628.243/0001-95, torna público que requereu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 14/200.924/2012,
a Licença Municipal Prévia (LMP), para execução de escavação no terreno
situado à Av. Rodrigues Alves, entre a Rua Rivadavia Correia e a Rua da Gamboa.

Segundo Marcelo Haddad, chegada da Microsoft estimulará a vinda de outras
companhias para a região. Quem já está garantida é a gigante Cisco Systems

ut

O Centro de Treinamento
Administrativo (CTA), projeto social da Dufry do Brasil
para profissionalização de
jovens de comunidades carentes na Ilha do Governador, formou nesta quinta-feira sua 18ª turma. Os 30 formandos foram homenageados pelo presidente da companhia, Humberto Mota, e
pelo presidente da Empresa
Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero), Antonio Gustavo Matos do Vale.
Mota destacou ainda a importância do evento e da escolha do paraninfo da turma de
formandos. "Antonio do Vale
buscou o sucesso por meio de
concurso público no Banco do
Brasil e assumiu a presidência
da Infraero em um momento
extremamente complicado",
afirmou. O presidente da Du-

fry no Brasil elogiou a gestão
de Vale à frente da estatal e a
forma como foram conduzidas as concessões à iniciativa
privada dos aeroportos administrados pela Infraero.
Vale, por sua vez, lembrou
as mais de quatro décadas dedicados ao setor público e sua
trajetória pessoal. O executivo
afirmou que, como os formandos, não teve oportunidade de
cursar um ensino profissionalizante. "Fui também beneficiado pela generosidade de
uma empresa", disse ele.
O diretor de Recursos Humanos da Dufry do Brasil, Wagner Rezende, enfatizou que a
taxa de empregabilidade dos
jovens beneficiados pelo CTA é
superior a 90%. "Para a Dufry é
uma reafirmação do nosso
compromisso com a responsabilidade social, enquanto, para
os alunos, é o início de uma
nova fase na vida", disse.
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Microsoft no Brasil, Michel Levy, diz que a empresa contribuirá para ampliar a geração
de conhecimento no Brasil.
“Com este investimento temos
o portfólio completo dos produtos da Microsoft sendo desenvolvidos aqui.”
A previsão da Microsoft é
de que o restauro e construção dos anexos estejam finalizados até 2016, mas já em
2013 a companhia deverá se
mudar para uma sede provisória, no edifício vizinho ao
que será reformado

Embora esteja integrado à
região do Porto Maravilha,
projeto de revitalização da zona portuária do Rio para a
Olimpíada de 2016, o centro
da Microsoft não precisará
comprar Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) para erguer os
prédios anexos ao edifício histórico Barão de Mauá, que será restaurado pela empresa.
Segundo Haddad, a companhia está isenta da aquisição
por ter adquirido o terreno por
meio de cessão da Companhia
Estadual de Gás do Rio (CEG).
As Cepacs, compradas pela
Caixa Econômica Federal e
agora revendidas para a iniciativa privada por meio de leilões, são necessárias para a
construção de empreendimentos inseridos no projeto
Porto Maravilha.

Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9, 10 e 11 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.

SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA
CNPJ 04.954.351/0001-92
CONCESSÃO DE LICENÇA
SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA torna público que recebeu do Instituto
Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO - LPI nº
IN021369, com validade até 07 de novembro de 2015, aprovando a concepção,
localização para a Instalação de base para solda de tubos e manufatura de dutos
rígidos, produção de estruturas submarinas diversas, dotada de píer, e supressão de
14,28 ha de vegetação de restinga, na VIA 4 PROJETADA - DISTRITO INDUSTRIAL,
município de SÃO JOÃO DA BARRA. (Processo nº E-07/508823/2012).

REQUERIMENTO DE LICENÇA
ISAAC ISRAEL BENCHIMOL, CPF nº 175.259.267-00, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através
do processo nº 14/201224/12, a Licença Municipal Prévia (LMP) para
construção de grupamento residencial, composto por cinco blocos
residenciais multifamiliares, situado à Avenida Orlando Valverde
(Geógrafo), Lote 1, resultante do desmembramento do terreno onde
consta o prédio nº 1205, em Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ.
REQUERIMENTO DE LICENÇA
ISAAC ISRAEL BENCHIMOL, CPF nº 175.259.267-00, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através
do processo nº 14/201221/12, a Licença Municipal Prévia (LMP) para
construção de grupamento residencial, composto por cinco blocos
residenciais multifamiliares, situado à Avenida Orlando Valverde
(Geógrafo), Lote 1, resultante do desmembramento do terreno onde
consta o prédio nº 1205, em Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ.
REQUERIMENTO DE LICENÇA
ISAAC ISRAEL BENCHIMOL, CPF nº 175.259.267-00, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através
do processo nº 14/201223/12, a Licença Municipal Prévia (LMP) para
construção de grupamento residencial, composto por cinco blocos
residenciais multifamiliares, situado à Avenida Orlando Valverde
(Geógrafo), Lote 1, resultante do desmembramento do terreno onde
consta o prédio nº 1205, em Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ.

Ministério de
Minas e Energia

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2012

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. – ELETRONUCLEAR

AVISO DE LICITAÇÃO

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21 - NIRE 33.300.276.963
Data, Hora e Local: 30 de outubro de 2012, às 9h00m, na sede da TIM
Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
Presenças: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na
data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Manoel
Horacio Francisco da Silva, Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Andrea
Mangoni, Stefano de Angelis, Oscar Cicchetti, Maílson Ferreira da Nóbrega
e Adhemar Gabriel Bahadian, seja presencialmente ou por meio de áudio
ou vídeo-conferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo
25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justicada do Sr. Carmelo
Furci. Participaram, ainda, da presente reunião os Srs. Alberto Emmanuel
Carvalho Whitaker, Presidente do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da
Companhia, Claudio Zezza, Chief Financial Of¿cer, Lorenzo Federico
Zanotti Lindner, Chief Operations Of¿cer, Rogério Tostes Lima, Diretor de
Relações com Investidores, Roger Sole Rafols, Chief Marketing Of¿cer,
Daniel Junqueira Pinto Hermeto, Purchasing & Supply Chain Of¿cer, Ana
Cristina Oliveira, responsável pela Área de Qualidade, e Jaques Horn,
Diretor
Jurídico
e
Secretário. Além
do
representante
da
PricewaterhouseCoopers (“PwC”), auditores independentes da Companhia,
Sr. Andrea Costa. Mesa: Sr. Manoel Horacio Francisco da Silva - Presidente;
e Sr. Jaques Horn - Secretário. Ordem do Dia: (1) Tomar conhecimento
sobre relatório das Informações Trimestrais (“ITRs”) do terceiro trimestre de
2012; (2) Tomar conhecimento e avaliar os termos da carta da PwC,
informando que preenche os requisitos de independência; e (3) Outros
assuntos de interesse geral da Companhia. Deliberações: Após análise e
discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como do material
relacionado, que ca arquivado na sede da Companhia, os Srs. Conselheiros,
por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente
impedidos, registraram suas deliberações da seguinte forma: (1) O Conselho
tomou conhecimento do Relatório das ITRs da Companhia, levantadas
em 30 de setembro de 2012, conforme as informações fornecidas pela
administração da Companhia. Os Conselheiros foram informados dos
pareceres favoráveis do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria e dos
auditores independentes da Companhia, PwC. O referido relatório foi objeto
de revisão limitada pelos auditores independentes, PwC; (2) O Conselho
tomou conhecimento dos termos da Carta de Independência enviada pela
PwC, em atendimento à Regra 3526 do Public Company Accounting
Oversight Board - PCAOB, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
declaração de independência da PwC em relação à Companhia e sua
administração; e (3) Em outros itens de interesse geral da Companhia, o
Conselho tomou conhecimento do relatório de acompanhamento do plano
de qualidade da Rede, conforme os parâmetros apresentados à Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL. O relatório teve seu formato
aprovado pelos membros do Conselho e passará a lhes ser enviado
mensalmente, conforme denido na reunião ao Conselho de Administração
realizada em 05 de setembro de 2012. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata
na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme,
aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, Srs. Manoel
Horacio Francisco da Silva, Gabriele Galateri di Genola e Suniglia, Andrea
Mangoni, Stefano de Angelis, Oscar Cicchetti, Maílson Ferreira da Nóbrega
e Adhemar Gabriel Bahadian. Certico que a presente Ata é cópia el da via
original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 30 de outubro de 2012.
Jaques Horn - Diretor Jurídico e Secretário
JUCERJA nº 00002406758 em 05.11.2012.
Você, sem fronteiras.
Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Pregão Eletrônico nº GAA.A/PE-291/2012

Ministério de
Minas e Energia

CNPJ (MF) 42.540.211/0001-67
NIRE n.º 33300158006

EXTRATO DA ATA DA 1094ª REUNIÃO DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ELETROBRÁS
TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR,
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2012
1. Data, hora e local: No dia doze de setembro de 2012, às onze horas,
reuniu-se a Diretoria Executiva da ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. ELETRONUCLEAR, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, na Rua da
Candelária n. º 65 - 10º andar, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 2. Presentes: O
diretor-presidente Othon Luiz Pinheiro da Silva e os Diretores: de Administração
e Finanças, Edno Negrini; Técnico, Luiz Soares; de Planejamento, Gestão e
0HLR$PELHQWH3pUVLR-RUGDQL'HL[RXGHFRPSDUHFHUSRUPRWLYRMXVWL¿FDGR
o diretor de Operação e Comercialização, Pedro José Diniz de Figueiredo.
Compareceram como convidados, os assistentes do diretor-presidente,
Armindo D’Ascenção Silva e Leonam dos Santos Guimarães, e o assistente do
diretor de Operação e Comercialização, Sérgio Russ Fernandes. Secretário da
reunião: Carlos Augusto Soares Pantaleão. 3. Assunto Tratado: - Alteração do
Endereço Comercial do Estabelecimento Sede da ELETRONUCLEAR. Por
proposta do diretor de Administração e Finanças, Edno Negrini, e com base na
PRDE n.º DA-111/12, de 11/09/12, a Diretoria Executiva em sua 1094ª reunião
resolveu: “Resolução da Diretoria Executiva - RDE nº 1094.002/12, de
12/09/12. Aprovar a alteração do endereço comercial do estabelecimento sede
da ELETRONUCLEAR, passando da atual Rua da Candelária nº 65 - 2º ao
10º, 12º e 19º andares, para Rua da Candelária nº 65 - 2º ao 14º andares.
Tal alteração decorre da incorporação a este endereço do 11º, 13º e
14º andares e da desocupação do 19º andar, todos localizados no Edifício
Candelária Corporate, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.091-020. O
novo endereço do estabelecimento sede da Eletrobrás Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR passa a ser o seguinte: Rua da Candelária nº 65 - 2º ao
DQGDUHV&HQWUR5LRGH-DQHLUR5-&(3´&HUWL¿FRTXHD
GHOLEHUDomRDFLPDWUDQVFULWDpFySLD¿HOGDVTXHGHQWUHRXWUDVIRUDPWRPDGDV
na 1094ª reunião da Diretoria Executiva, realizada em 12 de setembro de 2012,
FXMDDWDHQFRQWUDVHDUTXLYDGDQD6RFLHGDGH5LRGH-DQHLURGHVHWHPEUR
de 2012. a) Carlos Augusto Soares Pantaleão - Secretário da Reunião. JUNTA
&20(5&,$/'2(67$'2'25,2'(-$1(,52&HUWL¿FRRGHIHULPHQWRHP
24/10/2012, e o registro sob o número 00002402006 e data de 24/10/2012.
a) Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

1 – A Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR, torna público que
realizará Licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para contratação
de serviços de locação de 01 (um) guindaste hidráulico, autopropelido, com
operadores, para utilização durante a Parada Técnica Programada 1P19 da Usina
Nuclear de Angra 1. 2 - Critério de Julgamento: Menor valor total proposto. 3 - O
Edital poderá ser baixado gratuitamente através do site www.comprasnet.gov.br, a
partir de 07/11/12, ou obtido em exemplar impresso, ao custo de R$ 10,00 (dez reais),
no horário de 09:00 às 11:30h e de 13:30 às 16:30h, na Rua da Candelária, nº 65
– 2º andar – Centro – Rio de Janeiro ou na Gerência de Aquisições Angra – GAA.A
– na Rodovia Governador Mário Covas (BR-101/ RJ Sul), Km 517,08 - Praia de
Itaorna – Angra dos Reis – RJ. 4 - Os interessados deverão, OBRIGATORIAMENTE,
realizar visita técnica ao local onde serão prestados os serviços (Angra dos Reis), no
período de 19/11/12 a 21/11/12, mediante agendamento prévio através do telefone
24-3362-9547 com Sr. Júlio Cesar Sant’anna ou através do telefone 24-3362-9238
com Sr. Luiz Guilherme. 5 - Entrega das Propostas: a partir de 07/11/12 no site
www.comprasnet.gov.br. 6 - A Sessão Pública do Pregão realizar-se-á às 15h00min
(quinze horas) do dia 03/12/12, no site www.comprasnet.gov.br.
José Paulo Franco de Aguiar
Gerente de Aquisições Angra

