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Internacional

Cúpula Ibero-Americana Empresários proporão a Dilma aliança para investimentos de longo prazo

Espanha mira negócios com o Brasil
FRANCISCO SECO/AP

Convocação à greve em Lisboa se repete também na Espanha, Itália e Grécia

Assis Moreira
De Cádiz

Empresários espanhóis querem
pedir à presidente Dilma Rousseff
medidas que favoreçam alianças
entre empresas da Espanha e do
Brasil para produzirem juntas vi-
sando os mercado latino-america-
no e europeu e dando impulso ao
combate à crise global.

Com essas associações, preten-
dem ampliar comércio, investi-
mentos e ter acesso a financiamen-
tos de bancos públicos, como BN-
DES e Banco do Brasil. A ideia é in-
vestir no longo prazo, endividan-
do-se em moeda local e evitando
riscos de câmbio, ainda mais em
meio à instabilidade do euro. Com
sua economia passando uma das
piores crises da história, mais com-
panhias espanholas pavimentam
terreno para uma nova onda de

Greve geral para quatro países na UE
De Cádiz

Os delegados que desembarca-
rem hoje em Cádiz para a Cúpula
Ibero-Americana terão um sério
problema: onde comer. A cidade
tem a mais alta taxa de desempre-
go da Espanha, de 37%, contra a
média nacional de 25%, e adere ho-
je a uma greve “continental”. Os
donos de restaurantes alertaram
ontem os visitantes a não aparecer,
pois as portas estarão fechadas.

Pela primeira vez na história da
União Europeia, uma greve deve
paralisar quase totalmente quatro
países ao mesmo tempo: Espanha,
Portugal, Grécia e Itália. Em outros
21 países, estão previstas manifes-
tações de protesto contra os cortes
de salários, aposentadorias, servi-
ços sociais e outros benefícios, tu-
do isso somado à alta de impostos.

Na Espanha, a paralisação coin-
cide com a tramitação no Parla-
mento do Orçamento, pelo qual o
governo de direita de Mariano Ra-
joy quer cumprir o objetivo pro-
metido à UE: déficit público de
6,3% do PIB neste ano, 4,5% ano
que vem e 3% em 2014. Na primei-
ra greve geral, em março, houve
um fracasso sindical evidente pela
falta de seguimento nos protestos,
segundo observadores espanhóis.

Em Cádiz, uma das mais antigas
cidades da Europa, beleza de ar-
quitetura e culinária requintada,
os avisos de greve eram dados on-
tem, mas também era difícil iden-
tificar sinal de crise. Na verdade,
essa região da Andaluzia tem re-
gistrado desemprego maior do
que a média nacional por décadas,
sem grande agitação. Para analis-
tas, o relativo conforto, em plena

crise e com dramáticas cifras de
desemprego, se deve a um comple-
xa rede de proteção social, que in-
clui o apoio familiar, a economia
informal e, até recentemente, sub-
sídios governamentais.

“Crise? Bom, sim, tem um pou-
q u i n h o”, diz Ramón, garçom de
um dos melhores restaurantes da
cidade, que parecia quase perple-
xo com a pergunta sobre crise.

As manifestações serão genera-
lizadas na Europa contra a austeri-
dade. Com 25 milhões de pessoas
sem emprego, os movimentos têm
simpatia inclusive de certos seto-
res do empresariado.

A presidente Dilma Rousseff de-
ve chegar a Cádiz na sexta-feira ce-
do, já sem ameaça de greve nos res-
taurantes, mas com a mensagem
que tem repetido contra austeri-
dade e por políticas de estímulo.

negócios com o Brasil, à margem
da Cúpula Ibero-Americana, sexta-
feira e sábado em Cádiz.

“Por detrás do Brasil.” É como in-
titula o “Diário Cádiz” um artigo
sobre a nova relação de forças, com
o Brasil surgindo como a primeira
economia ibero-americana, en-
quanto a Espanha se conforma na
segunda posição, pendente de no-
vo resgate por parte da União Eu-
ropeia e ameaçada pelo indepen-
dentismo catalão. Em entrevista ao
Va l o r , o presidente da Câmara de
Comércio Espanha-Brasil, José
Gasset, que é diretor internacional
da Iberdrola, disse que o Brasil “é
mais que uma oportunidade para
a Espanha, é um sócio estratégico”.

A Espanha é o segundo investi-
dor estrangeiro direto no país, de-
pois dos EUA, com estoque acu-
mulado de mais de US$ 80 bilhões.
Cerca de 13% dos investimentos es-

panhóis no exterior estão no Bra-
sil, só superados pelos volumes na
vizinha França. O comércio bilate-
ral está em torno de US$ 8 bilhões
por ano, com o Brasil obtendo su-
perávit recente em torno de US$
1,2 bilhão por ano. O comércio
cresceu 20% em 2011 em relação a
2010, e Gasset acha que o ritmo
tende a se manter. Para ele, mais
companhias nos setores de turis-
mo e infraestrutura, por exemplo,
querem tomar o rumo do Brasil.

Do lado espanhol, o governo
tem agora estimulado a interna-
cionalização de pequenas e mé-
dias empresas, por meio de acor-
dos estratégicos com outros gover-
nos, financiamento oficial e segu-
ros de crédito, na medida em que
pode o combalido Tesouro público
espanhol. Para Gasset, o importan-
te é que as PMEs querem ir para o
Brasil não apenas para vender pro-

dutos, mas para se instalar com só-
cios locais. A expectativa é que Dil-
ma aceite o convite de empresários
espanhóis e brasileiros para o al-
moço de encerramento de encon-
tro empresarial, em Cádiz.

Conforme Gasset, a mensagem
fundamental será pedir para o go-
verno brasileiro suavizar algumas
barreiras tarifárias ou travas buro-
cráticas que podem interferir no
comércio e investimentos bilate-
rais. Alem disso, “as espanholas
podem ter acesso a financiamento
de bancos espanhóis. Mas seria in-
teressante aceder a bancos locais,
como BNDES e Banco do Brasil, o
que ajudaria as joint ventures”.

Uma questão, para os ibéricos, é
que os juros são mais elevados no
Brasil. Na Espanha o financiamen-
to é em euro, mas está especial-
mente complicado no cenário
atual de retração economica.

Portugal prevê 3o ano de contração
B l o o m b e rg

A economia de Portugal se
contrairá pelo terceiro ano segui-
do em 2013, em meio a uma alta
de impostos e à queda nos inves-
timentos, disse o ontem banco
central do país europeu.

O Produto Interno Bruto (PIB)
cairá 1,6% no ano que vem, após
um declínio estimado em 3% em
2012, afirmou o Banco de Portugal
em seu boletim econômico trimes-
tral. Em julho, o banco havia esti-
mado crescimento zero para 2013.

“A contração aguda na deman-
da interna será parcialmente com-
pensada pela performance positi-
va da demanda externa”, disse a
instituição em um comunicado.

O premiê Pedro Passos Coelho
enfrenta um crescimento do de-
semprego e um aprofundamento

da recessão, enquanto corta gas-
tos e aumenta impostos para
cumprir os termos de um socorro
de € 78 bilhões da União Europeia
(UE) e do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI). Portugal já ga-
nhou um prazo maior para dimi-
nuir seu déficit orçamentário, de-
pois que a arrecadação de impos-
tos ficou aquém das expectativas.

“Uma eventual moderação da
intensidade do esforço de ajuste,
notadamente no nível orçamentá-
rio, está condicionada pela garan-
tia de condições de financiamento
para a economia portuguesa e im-
plica um maior acúmulo de dívi-
das, piorando as condições de sua
s u s t e n t a b i l i d a d e”, disse o banco.

O banco prevê que os investi-
mentos cairão 14% em 2012 e 10%
no ano que vem, enquanto o con-
sumo privado sofrerá um declínio

de 5,8% e 3,6%, respectivamente. A
instituição projeta uma inflação
de 2,8% neste ano e de 0,9% em
2013. As exportações crescerão
6,3% em 2012 e 5% em 2013.

Portugal vem crescendo, em
média, menos de 1% ao ano na últi-
ma década, uma das piores perfor-
mances da Europa. O governo pro-
jeta uma contração de 1% em 2013
e de 3% neste ano. O índice de de-
semprego atingirá 16,4% no ano
que vem, contra 15,5% em 2012.

O objetivo do governo é reduzir
o déficit para 5% do PIB em 2012,
contra uma meta anterior de 4,5%,
disse o ministro das Finanças, Vi-
tor Gaspar, em setembro. Para
2013, pretende-se atingir um défi-
cit de 4,5% do PIB. Somente em
2014, o déficit deve ficar abaixo do
limite de 3% imposto pela UE, al-
cançando 2,5%, segundo Gaspar.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 018/2012 - SESA

PROTOCOLO Nº 10.925.632-3

O objeto desta licitação é a execução REFORMAS E MELHORIAS (SUBSTITUIÇÃO
DO TELHADO E EXECUÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO CIRÚRGICO)
NO HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE DO PARANÁ – WALTER ALBERTO
PECOITS, em FRANCISCO BELTRÃO - PR
Preço Máximo: R$ 1.436.458,74 (um milhão e quatrocentos e trinta e seis mil e
quatrocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos), compreendendo
65,60% (sessenta e cinco, virgula sessenta por cento) referente a materiais e 34,40%
(trinta e quatro vírgula quarenta por cento), referente a mão-de-obra. - Prazo de
Execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos - Retirada do Edital: a partir das 08:00
(oito horas) do dia 14 de novembro de 2012. - Abertura dos Envelopes: dia 20 de
dezembro de 2012, às 14:30 (catorze horas e trinta minutos) na Secretária de Estado
da Saúde do Paraná. Av. Pref. Lothário Meissner, 350, JD Botânico, Curitiba-PR,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
Fone: (41) 3264-6140 / 3263-1288/ 3360-6750
- Valor do Edital e Elementos Instrutores: R$ 10,00 (dez reais).
Publicação em Obediência ao disposto no Artigo 31, § 3º da Lei Estadual de Licitações
15.608/07.

Curitiba, 14 de novembro de 2012
Coordenadoria de Licitações

Caetano da Rocha

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FUNDO DE ESFORÇO FISCAL
PROFISCO/SC – PROJETO BR-L1206

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Aviso de Retificação nº 02 – Pregão Eletrônico nº 032/2012

A Secretaria de Estado da Fazenda – Fundo de Esforço Fiscal torna A comunica que,
em razão de trâmites processuais, fica prorrogado o prazo de abertura das propostas
do Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2012, que tem por objeto a aquisição de estações
de trabalho – microcomputadores, para o dia 29 de novembro de 2012, às 14h.

Protocolo SGPE: 16970/2012

LUPATECHS.A.
CompanhiaAbertadeCapitalAutorizado -NovoMercado
CNPJ/MFnº89.463.822/0001-12 -NIRE43.3.0002853-4

AtadaReuniãodoConselhodeAdministração022/2012
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 12 dias do mês de novembro de 2012, às 18h, na sede social da
Companhia, em Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201,
bairro Distrito Industrial. 2. Convocação e Presenças: Os membros do Conselho de Administração
foram devidamente convocados, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social. Presentes a maioria dos
membros do Conselho. 3. Mesa: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Presidente; Thiago Piovesan,
Secretário. 4. Ordem do Dia: Nos termos do artigo 23, inciso VII, do Estatuto Social da Companhia, (a)
examinar, discutir e manifestar-se sobre as informações financeiras referentes ao 3º trimestre do
exercício social de 2012 (3ºITR12). 5. Deliberações: Após discussão da ordem do dia, bem como da
análise do material disponibilizado pela Diretoria, que era de conhecimento de todos, os Conselheiros
presentes, por unanimidade e sem qualquer ressalva: (a) manifestaram-se favoravelmente às
informações financeiras referentes ao 3º trimestre do exercício social de 2012 (3ºITR12). O Presidente
colocou a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes à reunião, para discussão de
assuntos de ordem geral de interesse da Companhia, sem que dela nenhum dos Conselheiros
presentes quisesse fazer uso. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias
do Sul (RS), 12 de novembro de 2012. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Presidente; Thiago
Piovesan, Secretário. Conselheiros Presentes: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Caio Marcelo de
Medeiros Melo, Osvaldo Burgos Schirmer, Celso Fernando Lucchesi, Antonio Carlos Augusto Ribeiro
Bonchristiano, José Coutinho Barbosa, Wilson Santarosa e Nestor Perini. A presente é cópia fiel da
lavrada no livro próprio. Thiago Piovesan - Secretário.

LUPATECH S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43.3.0002853-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração 023/2012
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 12 dias do mês de novembro de 2012, às 19 horas, na sede social
da Companhia, em Caxias do Sul (RS), na Rua Dalton Lahn dos Reis, nº 201, bairro Distrito Industrial.
2. Convocação e Presenças: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente
convocados, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social. Tendo em vista a presença de membros
representando a maioria dos membros do Conselho de Administração, deu-se início à Reunião.3. Mesa:
Presidente: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretário: Thiago Piovesan. 4. Ordem do Dia e
Deliberações: Após a análise dos documentos pertinentes ao assunto em pauta, nos termos do
artigo 142 da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de
Administração, decidiu, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições: (a) aceitar o pedido de
renúncia ao cargo de Conselheiro Suplente apresentado pelo Sr. José Teófilo Abu Jamra; e (b) eleger,
nos termos do Estatuto Social da Companhia, para ocupar a vaga do renunciante, pelo mandato
remanescente ao cargo, ou seja, até 30 de abril de 2014, o Sr.Luis Fernando Perini, brasileiro, empresário,
solteiro, portador do documento de identidade RG nº 40561616911 (SSP/RS), e do CPF/MF
nº 936.431.950-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Baltazar
daVeiga, nº 500, apto.112, bairroVila Nova Conceição, CEP 04510-001.O Sr.Luis Fernando Perini, neste
ato eleito, fazendo-se presente à Reunião, declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer
a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do
Estatuto Social da Companhia, a posse do Sr.Luis Fernando Perini para o cargo de Conselheiro Suplente
está condicionada, ainda, (i) à celebração do termo de anuência dos administradores a que se refere o
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, e (ii) à assinatura de termo de posse
em livro próprio.5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul (RS), 12 de
novembro de 2012. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Presidente; Thiago Piovesan, Secretário.
Conselheiros presentes: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Caio Marcelo de Medeiros Melo,
Osvaldo Burgos Schirmer, Celso Fernando Lucchesi, Carlos Fernando Costa, José Coutinho Barbosa,
Wilson Santarosa e Nestor Perini. Declaro que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.
Thiago Piovesan - Secretário.

A Penta Comercializadora de Energia Ltda. torna público que alterou a data do Leilão de
Compra de Energia Elétrica Penta Energia nº 4.2012 para 14.11.2012. Os potenciais vendedores
interessados poderão solicitar a documentação pelo e-mail penta@pentaenergia.com.br.

Rominor - Comércio, Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ - 84.696.814/0001-00 - NIRE nº 35.300.135.237

Ata de Reunião do Conselho de Administração
1. Data e Horário: 23 de outubro de 2012, às 8h30. 2. Local: Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5,
em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. 3. Participação: A totalidade dos Membros do Conselho de
Administração. 4. Mesa Diretora: Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Eugênio Guimarães Chiti - Secretário.
5. Deliberações: 5.1. Nos termos do artigo 20, item 6, letra “a” do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada,
por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral dos Acionistas, a proposta da Diretoria para a antecipação
do pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, no valor de R$ 4.663.178,70 (quatro milhões,
seiscentos e sessenta e três mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos), oriundo de lucros apurados no 1º
semestre de 2012, findo em 30/06/2012, na proporção de R$ 0,7532 por ação. Os dividendos deverão ser pagos
no dia 16 de novembro de 2012, sem incidência de juros ou correção monetária. A Diretoria da Companhia fica
autorizada a tomar todas as medidas necessárias para a efetivação do pagamento aos acionistas. 6. A Conselheira
Adriana Romi proferiu seu voto favorável através de correspondência arquivada na Companhia, nos termos do artigo 18
de seu Estatuto Social. 7. Aprovação e Assinatura da Ata: Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os
participantes. (aa) Eugênio Guimarães Chiti - Secretário e Américo Emílio Romi Neto - Presidente e Adriana Romi.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa Bárbara d’Oeste, 23 de outubro de 2012. Eugênio Guimarães
Chiti - Secretário. JUCESP nº 497.280/12-7 em 12/11/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 019/2012 - SESA

PROTOCOLO Nº 11.624.716-0
O objeto desta licitação é a Aquisição de VENTILADOR PULMONAR ADULTO/
PEDIÁTRICO/NEONATAL PARA O HOSPITAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,
com garantia, treinamento de operação , entrega ÚNICA, conforme especificações no
Anexo I deste Edital.
Preço Máximo: R$ 4.574.523,23 (quatro milhões quinhentos e setenta e quatro mil,
quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos). Retirada do Edital: a partir
das 08:00 (oito horas) do dia 14 de novembro de 2012. - Abertura dos Envelopes: dia
20 de dezembro de 2012, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) na Secretária de
Estado da Saúde do Paraná. Av. Pref. Lothário Meissner, 350, JD Botânico, Curitiba-
PR, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. Fone: (41) 3264-6140 / 3263-1288/
3360-6750
- Valor do Edital e Elementos Instrutores: R$ 10,00 (dez reais).
Publicação em Obediência ao disposto no Artigo 31, § 3º da Lei Estadual de Licitações
15.608/07.

Curitiba, 14 de novembro de 2012
Coordenadoria de Licitações

Caetano da Rocha

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA
DE CURITIBA - COMEC

AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE 01/2012
A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC torna público que fará
realizar licitação, na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, na forma a seguir
descrita:
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços contábeis,
compreendendo a elaboração, conferência e levantamento de custos de Desmobilização
de Pessoal das Empresas prestadoras de serviço do transporte metropolitano
(aproximadamente 4.000 funcionários dentre 16 empresas de transportes), com a
respectiva apuração dos cálculos de provisão da indenização para fins rescisórios,
que incluam as verbas de multa do FGTS, INSS e IRRF.
PREÇO MÁXIMO: R$ 59.960,00 (cinqüenta e nove mil novecentos e sessenta reais).
DATA DE ABERTURA: 28 de novembro de 2012 às 14:30 horas.
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da COMEC, na Rua Máximo João Kopp,
274, bloco 3, Santa Cândida, Curitiba – PR.
OBSERVAÇÕES: Informações, procedimentos e requisitos do presente certame
encontram-se no respectivo edital e seus anexo, cuja íntegra está à disposição na sede
da COMEC e no site www.comec.pr.gov.br. Informações também poderão ser obtidas
através do email licitacoes@comec.pr.gov.br.

Curitiba, 13 de Novembro de 2012.
Gil Fernando Bueno Polidoro

Diretor Presidente

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
CNPJ nº 83.878.892/0001-55

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. –
Celesc para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo
dia 30 de novembro de 2012 às 14 horas, na sede social da Empresa, na Avenida
Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia:
1. Prorrogação das concessões das usinas de energia elétrica da Celesc Geração
S.A., conforme contrato de concessão nº 55/99, abrangidas pela Medida Provisória
579/2012, de 11.09.2012, Decreto nº 7.805, de 14.09.2012, Portaria nº 578/MME, de
31.10.2012, e Portaria Interministerial nº 580/MME/MF, de 1º.11.2012.
Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas
de Valores que desejarem participar da Assembleia Geral deverão apresentar
extrato emitido até 2 (dois) dias antes da data da Assembleia, contendo sua posição
acionária, fornecido pelo órgão custodiante.

Florianópolis, 13 de novembro de 2012.
Pedro Bittencourt Neto

Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 234/2012 – Menor Preço por Item.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS. Abertura da Sessão: Às 09:00 horas do dia
28/11/2012. Local e cópia do Edital: Avenida Rio Branco, nº 1064, DALF, Centro,
CEP 88015-204, Florianópolis-SC, no horário das 13:00 às 19:00h, em dias úteis.
Site: www.pm.sc.gov.br – E-mail: licita@pm.sc.gov.br.

Florianópolis, 13 de novembro de 2012
JOÃO RICARDO BUSI DA SILVA – Cel PM Diretor DALF/PMSC

Nº CIG – PMSC 271/2012
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Primeiro caderno, p. A14.




