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C i g a r ro Contrato exclusivo para publicidade no varejo é proibido e Souza Cruz, que já firmou acordo, está sob suspeita

Cade veta venda exclusiva para cigarro
NECO VARELLA/VALOR

Sampaio, presidente da Philip Morris, pagará multa menor do que a Souza Cruz

Juliano Basile e Thiago Resende
De Brasília

A Philip Morris e o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica
(Cade) assinaram, ontem, um
acordo em que a empresa se com-
prometeu a deixar de firmar con-
tratos de exclusividade com os
pontos de venda para a propagan-
da de cigarros. Já a Souza Cruz, que
assinou um termo semelhante, em
julho de 2012, está sob suspeita de
descumprimento das condições.

A disputa entre a Philip Morris
e a Souza Cruz teve início, em
1998, quando a primeira recor-
reu ao Cade contra a segunda. Na
época, a Philip Morris alegou que
a Souza Cruz, que lidera o merca-
do de cigarros no país, tinha con-
tratos com os pontos de venda
para que apenas os seus produ-
tos fossem comercializados.

Após anos de análise do merca-
do, o Cade proibiu os contratos pa-
ra a venda exclusiva de cigarros
nos pontos de venda. O Cade tam-
bém vetou a exclusividade na pro-
paganda feita nesses pontos.

Em julho de 2012, a Souza Cruz
assinou um acordo com o Cade pa-

ra cumprir a decisão e pagou R$
2,9 milhões. Ontem, foi a vez da
Philip Morris. Esta empresa vai pa-
gar R$ 250 mil, um valor dez vezes
menor do que o da Souza Cruz,
pois o Cade entendeu que a Philip
Morris teve uma postura de cola-
boração ao entregar provas contra
seus concorrentes e contra si pró-
pria, além de ter uma participação
menor neste mercado no Brasil.

“Espero que esse acordo resol-
va todos os problemas de exclusi-
vidade no setor”, afirmou o rela-
tor do processo, conselheiro
Alessandro Octaviani. “Caso não
resolva, nós temos a possibilida-
de de impor multas”, advertiu.

Após ler o termo da Philip Mor-
ris e obter a aprovação do acordo
junto aos demais conselheiros,
Octaviani apresentou um relató-
rio da Procuradoria do Cade, que
aponta indícios de descumpri-
mento do acordo assinado entre
o órgão antitruste e a Souza Cruz.

Segundo o relator, a Souza
Cruz não apresentou o nome e a
razão social dos pontos de venda
que deveriam ser fiscalizados e
dificultou a obtenção de dados
sobre as práticas que exerce no

mercado por meio de call center
e de seu site na internet. Essas in-
formações são consideradas im-
portantes para que o Cade possa
monitorar se a prática de exclusi-
vidade continua sendo feita.

Se comprovada a irregularidade
por parte da Souza Cruz, esta sofre-
rá novas multas. “Faz seis meses e
19 dias que o termo foi firmado e
não há razão para não seja cumpri-
d o”, criticou Octaviani. Ele deter-
minou a realização de vistorias nos
pontos de venda de cigarros. “Isso
irá permitir a coleta de provas e nas
próximas sessões teremos como
avaliar em que grau o acordo foi
c u m p r i d o.” O conselheiro Ricardo
Ruiz também manifestou preocu-
pação com o eventual descumpri-
mento pela Souza Cruz. “Não é a
primeira vez que vemos algo desse
tipo com essa empresa”, advertiu.

A Souza Cruz informou ao Va l o r
que não teve acesso ao teor com-
pleto do despacho de ontem do
Cade. Acrescentou que “reserva-se
o direito de eventualmente rever
sua posição após uma análise acu-
rada dos documentos que ainda
serão levados ao conhecimento do
público em geral”. Sobre o acordo

assinado com a Philip Morris, ava-
lia que a medida eliminou a possi-
bilidade de a Philip Morris manter
ou firmar “qualquer espécie de ex-
clusividade, jurídica ou fática, com
os pontos de venda.”

Para o advogado José Del Chia-
ro que representou a Philip Mor-
ris no processo, esta empresa agiu
corretamente quando buscou o
Cade, em 1998, para combater a
exclusividade no setor. “A Philip
Morris sempre atuou de maneira
colaborativa com o Cade”, disse o
advogado. Essa contribuição aca-
bou, segundo ele, sendo reconhe-
cida pelo Cade que cobrou da
Philip Morris um valor bem me-
nor do que o da Souza Cruz.

O presidente da Philip Morris
Brasil, Amâncio Sampaio, avaliou
que a decisão do Cade é um marco
importante para assegurar a livre
concorrência no setor: “A decisão
resguarda o direito do adulto fu-
mante de receber informações so-
bre as opções disponíveis no mer-
cado e de escolher a marca de sua
preferência, além de garantir ao
varejista a liberdade de vender, ex-
por e comunicar os produtos que
desejar no seu ponto de venda”.

Companhia que não der informação será multada
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) vai co-
meçar a cobrar multas das em-
presas que se recusam a enviar
informações sobre fusões e aqui-
sições de suas próprias concor-
rentes. O mesmo vale para as
empresas que atrasam o envio
de dados para que o Cade possa
julgar esses negócios.

A orientação é nova. Tradicio-
nalmente, o Cade multa as em-
presas que atrasam a notificação
de fusões e aquisições e aquelas
que são condenadas por cartel ou
por condutas anticompetitivas
no mercado. Agora, resolveu dar
um passo adiante e vai punir até

as empresas que não fizeram uma
fusão, mas que foram requisita-
das a prestar informações a res-
peito de negócios feitos por suas
concorrentes. Ou seja, as chama-
das terceiras interessadas tam-
bém vão sofrer multas, caso se re-
cusem a cooperar com o Cade.

“Eu pretendo inaugurar em
meu gabinete a prática de apli-
car multas diárias superiores a
R$ 5 mil para quem se negar a
enviar informações ou atrasá-las
e recomendaria aos senhores
que fizessem o mesmo”, disse o
conselheiro Marcos Paulo Verís-
simo, na primeira sessão do Ca-
de neste ano, realizada ontem.

“Faço coro à sua observação”,
respondeu o presidente do Ca-

de, Vinícius Carvalho. “Se apenas
o senhor tomar a iniciativa, não
será suficiente. É um fato que
precisamos discutir enquanto
instituição, enquanto conselho”,
completou.

Imediatamente após a afirma-
ção de Veríssimo, Carvalho pediu
ao procurador-geral do Cade, Gil-
vandro Araújo, que defina pa-
drões para a imposição de multas
às empresas que não colabora-
rem. “É importante que a regra
seja coerente de modo a evitar
que um conselheiro aplique mul-
ta diária de R$ 5 mil e outro de R$
15 mil”, justificou o presidente.
Araújo advertiu que empresas
que prestam informações falsas
ao Cade podem ser punidas com

multas de até R$ 5 milhões. “A fal-
sidade na prestação de informa-
ções também é punida”, enfati-
zou o procurador-geral.

A nova multa do Cade chega
num momento em que o órgão
está sendo desafiado a decidir
sobre as fusões num prazo me-
nor de tempo. Com a aprovação
da nova Lei Antitruste (nº
12.529), os conselheiros são
obrigados a julgar as fusões pre-
viamente, antes de elas serem
realizadas no mercado. Para que
esse julgamento seja feito em
tempo hábil, o Cade ouve as em-
presas envolvidas no negócio,
distribuidores e fornecedores de
produtos e, em casos de fusão, as
concorrentes. (JB e TR)

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA COPEL SDT130002
OBJETO: execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, serviços comerciais e serviços emergenciais no
sistema de distribuição de energia elétrica, sob regime de empreitada por preço unitário de unidade de serviço - US.,
conforme abaixo: LOTE ÚNICO: 48.648 US - Abrangência da Agência de Sto. Antônio da Platina - Pr - 02(duas) equipes
de 02 elementos com camionete 4x4 com escada giratória - sendo 01 base em Joaquim Távora e 01 em Carlópolis .
Prazo de vigência: 12 meses. PREÇO MÁXIMO DE US: R$ 10,60. Data da sessão pública: 27/02/2013, às 09h00. Retirada
do edital: www.copel.com/licitacoes. Informações adicionais: (43)3293-2158/2313/2048.

Regional Controller
SÃO PAULO - SP • R$ 250.000 - 330.000/MONTH

Our client is a global company, leader in its sector, with more than 40,000 employees worldwide.

The successful candidate will report to the CFO and
and its key responsibilities will include:

• Managing the accounting team across the region
in the execution of US GAAP and local GAAP
accounting;

• Preparing monthly management financial
reporting packages;

• Providing analysis, accurate accounting,
reporting, balance sheet and income statement
reconciliation;

• Strong relationship with other company areas;

We are looking for a top candidate with an
accouting major (CPA required) and experience
in a multinational company. Business partnering,
leadership, negotiation skills and flexibility to adapt
to a constant changing environment complete the
profile. Fluency in English and Spanish is strongly
mandatory.

Candidates must send CV through www.michaelpage.com.br, with the reference FRRO116943
CVs will be reviewed by Ricardo Rocha

Finance & Tax

Specialists in Finance & Tax Recruitment
www.michaelpage.com.br

• Identifying and resolving complex accounting
issues;

• Making appropriate improvements to internal
accounting processes to ensure that practices are
in line with the overall goals of the company.

TUPY S.A. - Companhia Aberta - CNPJ nº 84.683.374/0001-49
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Tupy S.A. (“Companhia”) a se reunir em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”),
que será realizada no dia 08 de fevereiro de 2013, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Albano Schmidt, nº 3.400, Bairro Boa
Vista, CEP 89206-900, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) conversão da
totalidadedasaçõespreferenciaisdeemissãodaCompanhiaemaçõesordinárias,de formaqueumaaçãopreferencial sejaconvertidaemuma
açãoordináriadeemissãodaCompanhia (“Conversão”),sendoqueaeficáciadestadeliberaçãodependerádeaprovaçãodeacionistas titulares
de ações preferenciais, em assembleia especial, nos termos do § 1º do artigo 136 da Lei 6.404/76;b) desdobramento das ações de emissão da
Companhia, de forma que uma ação ordinária de emissão da Companhia seja desdobrada em duas ações ordinárias de emissão da
Companhia, o que incluirá as ações ordinárias oriundas da conversão das ações preferenciais (“Desdobramento”); c) aumento do capital
autorizadoparaR$1.200.000.000,00;d) reformadoEstatutoSocial comvistasàmigraçãoparaoNovoMercadoesuaconsolidaçãopara refletir
as deliberações anteriores; e) declaração da qualidade de membro independente do Sr. Ricardo Reisen de Pinho, atual membro do Conselho
de Administração da Companhia; f) autorização aos Administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das
deliberações propostas que forem aprovadas pela assembleia geral. Instruções Gerais: Os documentos e informações relativos às matérias
aseremdeliberadas,bemcomoaqueles relevantesparaoexercíciododireitodevotonaAssembleiaGeraleosdemaisprevistosnas Instruções
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480 de 07/12/09, e nº 481 de 17/12/09, foram apresentados à CVM, por meio do Sistema
de Informações Periódicas e Eventuais, nos termos do artigo 6º desta última Instrução, e encontram-se à disposição na Rua Albano
Schmidt, nº 3.400, Bairro Boa Vista, CEP 89206-900, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, e nos sites da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.tupy.com.br), a partir desta data, em conformidade com as
disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM nº 481/09 e do Estatuto Social da Companhia. Poderão participar da
Assembleia Geral os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que
apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral, extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços
de ações escriturais ou pela instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 3 (três) dias
antes da realização da Assembleia Geral. Os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento deverão enviar à Companhia,
preferencialmente com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral: (i) cópia do documento que comprove a
qualidade de administrador da pessoa que irá representar o fundo na Assembleia Geral; (ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que
confira poderes ao representante que compareça à Assembleia Geral ou a quem tenha outorgado a procuração;e (iii) caso o representante ou
procuradorsejapessoa jurídica,osmesmosdocumentos referidosnaalínea(ii)deste item,aele relativos.Osacionistasque foremrepresentados
na Assembleia Geral por procurador deverão observar o disposto no art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, enviando à Companhia
a respectiva procuração até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral. Todos os documentos acima
mencionados deverão ser encaminhados aos cuidados da assessoria jurídica e/ou DRI da Companhia, para os endereços eletrônicos:
lia.valente@tupy.com.br e/ou dri@tupy.com.br.Joinville, SC, 24 de janeiro de 2013.Gabriel Stoliar - Presidente do Conselho de Administração.

Marcopolo S.A.
CNPJ 88.611.835/0001-29 - NIRE 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

Fato Relevante
A Marcopolo S.A. (BM&FBovespa: POMO3, POMO4), companhia brasileira líder na produção de
carrocerias para ônibus, informa que assinou, nesta data, contrato de investimento estratégico no
valor de C$116,4 milhões (dólares canadenses) para subscrever 11.087.834 novas ações ordinárias
a serem emitidas pela New Flyer Industries Inc., representando 19,99% do capital social dessa
companhia.

As ações ordinárias serão emitidas ao preço de C$10,50 por ação. Na primeira etapa a Marcopolo
subscreverá 4.925.530 novas ações ordinárias a serem emitidas em ou até 01 de março de 2013 pelo
valor de C$51,7 milhões, e as demais 6.162.304 ações ordinárias serão subscritas pela Marcopolo
pelo mesmo preço unitário em uma única parcela em até doze meses a partir desta data com base
na necessidade de investimento ou de financiamento da New Flyer. O investimento está sujeito à
aprovação da Bolsa de Valores de Toronto, Canadá.

A New Flyer, sediada em Winnipeg, Canadá, é líder na produção de ônibus urbanos no Canadá e
Estados Unidos e registrou receita líquida de US$ 926,0 milhões com produção de 1.800 unidades
em 2011. É reconhecida por seu pioneirismo e inovação na aplicação de novas tecnologias, conta
com uma força de trabalho de mais de 2.200 colaboradores e oferece a mais ampla linha de
produtos nos Estados Unidos, incluindo sistemas de acionamento por diesel limpo, gás natural,
motores elétricos e híbridos. Já entregou mais de 32 mil ônibus no Canadá e Estados Unidos e conta
com uma ampla rede de assistência técnica e peças de reposição. A New Flyer possui três fábricas,
sendo uma em Winnipeg, Canadá, uma em St. Cloud, MN, e outra em Crookston, MN, ambas nos
Estados Unidos, além de uma fábrica de peças em Elkhart, nos Estados Unidos, e quatro centros de
distribuição. Para mais informações, acesse: www.newflyer.com

As empresas assinaram também um Memorando de Entendimento para explorar oportunidades de
cooperação em questões de engenharia, técnicas, de compra e operacionais, com foco na redução
dos custos de fabricação e pós-venda de peças da New Flyer. As empresas acordaram em avaliar a
introdução da tecnologia e dos produtos da Marcopolo nos mercados do Canadá e EUA por meio da
New Flyer, bem como a introdução da tecnologia e dos produtos da New Flyer em outros mercados.

O investimento está alinhado com a estratégia de crescimento da Marcopolo e marca a entrada
definitiva da Companhia nos mercados dos Estados Unidos e Canadá, dois dos mais sofisticados
do mundo.

Caxias do Sul, 23 de janeiro de 2013
Carlos Zignani

Diretor de Relações com Investidores

ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10
NIRE: 33.3.0028205-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE
2013. 1. Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2013, às 17 horas, na
sede social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Embaixador
Abelardo Bueno, n° 199, 6° andar, CEP 22775-040, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. 2. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), conforme
assinaturas ao final desta ata. 3. Mesa: Sr. Eduardo Alcalay (Presidente) e Sr. João Baptista de
Carvalho Athayde - (Secretário). 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) a fixação e
justificativa do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
no âmbito da oferta pública de distribuição, inicialmente, de 15.914.795 ações ordinárias de emissão
da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo (i) a distribuição primária de 12.771.392
novas Ações (“Oferta Primária”) e (ii) a distribuição secundária de 3.143.403 Ações de titularidade
dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada no Prospecto Preliminar (conforme abaixo
definido) (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no
exterior, conforme aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de
novembro de 2012 (“Oferta”); (ii) o aumento do capital da Companhia dentro do limite do capital
autorizado nos termos do artigo 6º do seu Estatuto Social, mediante emissão de novas ações objeto
da distribuição primária no contexto da Oferta, bem como a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas ações, em conformidade com o disposto
no artigo 172, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”); (iii) a determinação de forma de integralização das ações a serem
emitidas, nos termos dos itens acima, bem como de seus direitos, vantagens e restrições; (iv) a
ratificação do Aviso ao Mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400” e “Aviso ao Mercado”, respectivamente)
e do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de emissão da Estácio Participações S.A. (“Prospecto Preliminar”), e aprovação dos
seguintes documentos relacionados com a Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao (a) Anúncio
de Início, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Início”); (b) Anúncio de
Encerramento, nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Encerramento”); (c)
Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias
de emissão da Estácio Participações S.A. (“Prospecto Definitivo”); (d) Formulário de Referência,
elaborado nos termos da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Formulário de Referência” e “Instrução CVM 480”, respectivamente); (e) Final Offering
Memorandum; (f) Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação
e Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Estácio
Participações S.A., (“Contrato de Colocação”); (g) Instrumento Particular de Contrato de Prestação
de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Estácio Participações
S.A. (“Contrato de Estabilização”); (h) Contrato de Colocação Internacional (Placement Facilitation
Agreement); e (i) Contrato de Prestação de Serviços firmado com BM&FBOVESPA; (v) a alocação
da totalidade dos recursos obtidos pela Companhia com a Oferta à conta capital da Companhia; e
(vi) a autorização para a Diretoria praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução da
Oferta. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou
restrições, deliberaram pela aprovação: (i) do preço de R$42,00 (quarenta e dois reais) por ação
ordinária (“Preço por Ação”), fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções
de investimento junto a investidores institucionais no Brasil, pelo Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”, “Coordenador Líder” e “Agente Estabilizador”), pelo Banco Itaú
BBA S.A. (“Itaú BBA”), pelo Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“BofA Merrill Lynch”)
e pelo Banco Bradesco BBI (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o Itaú
BBA e com o BofA Merril Lynch, os “Coordenadores da Oferta”), em conformidade com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400, e junto a investidores estrangeiros
no exterior, pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo Itaú BBA USA Securities, Inc., pelo Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e pelo Bradesco Securities, Inc. (em conjunto, “Agentes
de Colocação Internacional”) (“Procedimento de Bookbuilding”), e tendo como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding e a cotação das
ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA, justificada, na medida em que o
preço de mercado das ações a serem subscritas será aferido com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentarão suas ordens
firmes de subscrição das Ações e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações;
(ii) do aumento do capital social da Companhia, em decorrência da deliberação tomada no item
acima, dentro do limite do seu capital autorizado, que passará de R$369.320.363,42 (trezentos e
sessenta e nove milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e dois
centavos) para R$905.718.827,42 (novecentos e cinco milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos
e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), com um aumento, portanto, no montante de
R$536.398.464,00 (quinhentos e trinta e seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos
e sessenta e quatro reais), mediante a emissão de 12.771.392 novas ações ordinárias, ao preço de
emissão de R$42,00 (quarenta e dois reais) por ação, com exclusão do direito de preferência dos
acionistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo
172 da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do parágrafo 2º do artigo 6º do Estatuto Social
da Companhia. (iii) determinar que as ações deverão ser subscritas/adquiridas à vista, em moeda
corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, bem como conferirão aos seus titulares
os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado, a partir da data de liquidação ou data de liquidação das ações do
lote suplementar, dentre os quais se destacam os seguintes: (a) direito a um voto por ação ordinária
nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia; (b) observadas as disposições aplicáveis da
Lei das Sociedades por Ações, as ações darão direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada
exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações; (c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos
pagamentos relativos ao remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no
capital social da Companhia; (d) fiscalização da gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei
das Sociedades por Ações; (e) observadas as disposições aplicáveis do Estatuto Social da
Companhia, direito de preferência, quando for o caso, na subscrição de novas ações, conforme
conferido pela Lei das Sociedades por Ações; (f) direito de alienar as ações ordinárias no caso de
alienação do controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, observando as condições e os prazos previstos
na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar aos acionistas
minoritários tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante da Companhia,
observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo
Mercado; (g) direito de alienar as ações ordinárias em oferta pública a ser realizada pelo acionista
controlador, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de
listagem das ações no Novo Mercado por, no mínimo, seu valor econômico, apurado mediante laudo
de avaliação elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e independente
da Companhia, seus administradores e o acionista controlador, bem como do poder de decisão
destes, nos termos da regulamentação em vigor; e (h) receber, de forma integral, dividendos e
demais distribuições pertinentes às ações que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
data de liquidação e, no caso das ações suplementares, a partir da data de liquidação das ações
suplementares, e todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social da Companhia.
(iv) ratificar o Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar, e aprovar os seguintes documentos
relacionados com a Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao (a) Anúncio de Início, nos termos do
artigo 52 da Instrução CVM 400; (b) Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 29 da Instrução
CVM 400; (c) Prospecto Definitivo; (d) Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução
CVM 480; (e) Final Offering Memorandum; (f) Contrato de Colocação; (g) Contrato de Estabilização;
(h) Contrato de Colocação Internacional (Placement Facilitation Agreement); e (i) Contrato de
Prestação de Serviços firmado com BM&FBOVESPA; (v) aprovar a alocação da totalidade dos
recursos obtidos pela Companhia com a Oferta à conta capital da Companhia; e (vi) autorizar a
Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à
consecução da Oferta, bem como ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia
com vistas à consecução da Oferta. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata
lavrada, lida, conferida e assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 23 de janeiro
de 2013. Assinaturas: Eduardo Alcalay, Antonio Carlos Augusto R. Bonchristiano, João Baptista de
Carvalho Athayde, Eduardo Romeu Ferraz, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Maurício Luis Luchetti
e João Cox Neto. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada em livro próprio. Rio de
Janeiro, 23 de janeiro de 2013. João Baptista de Carvalho Athayde - Secretário.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 dez. 2012, Empresas, p. B5.
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