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Fundada há 40 anos pelo em-
presário Guilherme Paulus, a
CVC foi o primeiro investi-
mento do fundo de private
equity americano Carlyle no
País, que pagou cerca de R$
700 milhões por uma fatia de
63,6% da empresa, no início de
2010. Há dois anos, a operado-
ra deu os primeiros passos em
direção à esperada abertura de
capital, movimento que inves-
tidores como o Carlyle usam
para sair da companhia com

lucro sobre o capital investi-
do. No entanto, com a crise
europeia, desistiu da oferta
inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês). Com a entrada de
Luiz Eduardo Falco, a CVC
terá o seu quarto presidente
em 40 anos. Paulus foi o pri-
meiro a comandar a empresa,
após passar o bastão para seu
homem de confiança, Valter
Patriani. Este foi sucedido por
Francisco Lopes, que saiu no
início do mês passado.

PARA LEMBRAR

ANDRE DUSEK/ESTADÃO–12/1/2011

Falco, ex-Oi,
assume
presidência
da CVC
Para executivo, abertura de capital é natural,
pois não existe empresa de turismo na bolsa

Novos tempos. Falco afirma que a CVC terá facilidade em investir em vendas online, caso o mercado caminhe nessa direção

Fernando Scheller

Dois anos após deixar a presi-
dência da Oi, Luiz Eduardo
Falco está de volta ao coman-
do de uma grande empresa
brasileira: o fundo americano
Carlyle anunciou ontem que
ele foi escolhido para coman-
dar a operadora de turismo
CVC. Falco, que tem uma lon-
ga passagem pela TAM no cur-
rículo, vê uma clara oportuni-
dade de abrir o capital da com-
panhia em bolsa: “O consumo
está crescendo no País, e hoje
o brasileiro não tem a chance
de investir no turismo.”

A CVC chegou a pedir autori-
zação da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) para chegar
à BM&FBovespa, mas desistiu
do processo no início do ano pas-
sado, depois do agravamento da
crise europeia. Em 2012, segun-
do fontes, a empresa cresceu 7%,
patamar inferior ao que vinha ex-
perimentando na última década,
quando avançava de 10% a 15%
ao ano. O crescimento menor e
problemas no processo de reor-
ganização das 740 lojas da em-
presa no País foram citados por

fontes como razões para a saída
do executivo Francisco Lopes da
CVC, no início de fevereiro.

Após a saída de Lopes, o funda-
dor da companhia, Guilherme
Paulus, voltou ao comando da
CVC durante um mês. A passa-
gem de Paulus pelo cargo serviu,
segundo funcionários da CVC,
para acalmar os ânimos dentro
da companhia. A mudança ante-
rior de comando coincidiu com a
saída de vários executivos, in-
cluindo veteranos que migra-
ram para a concorrência. “Foi co-
mo se, de repente, tudo o que o
Guilherme havia feito não vales-
se nada”, disse uma fonte.

Segundo o Estado apurou, Fal-
co chegou ao cargo depois de
quase fechar sua entrada na
CVC no ano passado. O executi-
vo, no entanto, afirmou que só
havia sido convidado anterior-
mente para participar do conse-
lho de administração da empre-
sa, e não para ser seu presidente.
Depois de um dos piores anos pa-
ra a operadora na história recen-
te, o executivo disse que sua in-
tenção é motivar a equipe para
melhorar as vendas. “Nos servi-
ços, a motivação é muito impor-
tante para atingir resultados. Eu
não quero que as pessoas quei-
ram apenas um emprego.”

Como o cenário atual oferece
desafios, tanto macroeconômi-
cos quanto de concorrência, Fal-
co disse que saber usar a criativi-
dade será essencial. O setor de
turismo, disse ele, terá de estar

preparado para oferecer pacotes
que caibam no bolso do consumi-
dor e, ao mesmo tempo, se encai-
xem em seu estilo de vida. “Hoje,
muita gente trabalha em home
office (por conta própria) e não

consegue tirar um mês de férias
de uma só vez”, exemplificou o
executivo. “Por isso, precisamos
estar preparados a oferecer paco-
tes menores para que o cliente
possa viajar três vezes por ano.”

Disputa. Do lado da concorrên-
cia, pesa a chegada maciça de em-
presas de viagens online, como a
Viajanet e a Decolar.com. Segun-
do fontes do setor de turismo,
essas empresas estão “compran-
do” mercado com preços muito
baixos e forte presença na mídia.
A Viajanet, por exemplo, viu seu
faturamento quadruplicar des-
de 2009, fechando em R$ 400 mi-
lhões no ano passado.

“Não vejo o canal online subs-
tituindo as lojas físicas. A CVC é
a maior empresa de turismo do
Brasil e poderá focar mais (a ven-
da pela internet), até porque é
muito simples crescer neste ca-
nal. Acho que é muito mais difí-

cil montar 740 lojas ao redor do
País”, disse o novo presidente da
operadora.

Para comandar a CVC, Falco
deixou cargos em três conselhos
de administração para evitar con-
flitos de interesse e repassou o
comando de sua empresa de táxi
aéreo, a Flexaero, para o sócio
Rui Thomaz de Aquino. O execu-
tivo contou que, mesmo aceitan-
do o cargo, permanecerá como
conselheiro em duas empresas.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SDA - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 20120065 - IG Nº 766575000 

A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, por intermédio do Pregoeiro 
e de membros da equipe legalmente designados, torna público para conhecimento dos 
interessados a REMARCAÇÃO da licitação acima citada, cujo objeto é: Contratação de 
empresa na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, cujos empregados sejam 
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades 
da área de tecnologia da informação – TI, da SDA, compreendendo 01 (um) – Suporte, 
Sistema e O&M (Negócios) III, 03 (três) - Suporte, Sistema e O&M (Negócios) I, 04 (quatro) 

- Programadores Pleno, 05 (cinco) – Técnico de Suporte peracional em Hardware e Software, 
02 (dois) – Técnicos em atendimento e 06 (seis) Técnicos em Teleprocessamento e Redes. 
MOTIVO: Resposta à Impugnação fora do prazo legal. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO 
PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - 
Edson Queiroz, no dia 02/04/2013 às 14:30h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO 
EDITAL: No site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 08 de 
Março de 2013. MARCOS ALEXANDRINO ALVES GONDIM - PREGOEIRO

HBOR3
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 49.263.189/0001-02 - NIRE 35.300.340.337

Ata da Reunião do Conselho de Administração
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 09 dias do mês de janeiro de 2013, às 14h00min, no escritório 
da Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”), na Avenida Paulista, nº 1.294, 13º andar, cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do 
Conselho de Administração da Companhia, dispensada, portanto, a convocação prévia, na forma do 
§ 2º do art. 25 do Estatuto Social. 3. Mesa: Sr. Henrique Borenstein; e Secretário: Henry Borenstein. 
4. Ordem do Dia: deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia decorrente do exercício 
de opções de compra de ações da Companhia. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade e sem quaisquer reservas, decidem aprovar os termos do aumento 
de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de 
R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), mediante a subscrição 
privada de 2.940.000 (duas milhões novecentas e quarenta mil) ações ordinárias, escriturais e sem 
valor nominal, ao preço de emissão de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) por ação, 
resultado do exercício de opções de compra de ações nos termos do Programa de Opção de Compra 
de Ações da Companhia aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de julho 
de 2011. 5.1. As ações ordinárias ora emitidas terão as mesmas características e condições e 
gozarão dos mesmos direitos e vantagens das ações ordinárias existentes na presente data, de 
acordo com o Estatuto Social da Companhia. 5.2. Por conseguinte, o capital social da Companhia 
passará de R$ 490.941.305,00 (quatrocentos e noventa milhões, novecentos e quarenta e um mil, 
trezentos e cinco reais) para R$ 506.376.305,00 (quinhentos e seis milhões, trezentos e setenta e 
seis mil, trezentos e cinco reais) integralmente subscrito e realizado, dividido em 198.230.721 (cento 
e noventa e oito milhões, duzentas e trinta mil, setecentas e vinte e uma) ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. 5.3. A Diretoria da Companhia foi autorizada a tomar 
todas as providências necessárias à conclusão da operação de aumento de capital ora homologada, 
em especial a sua averbação perante a junta comercial. 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 
assinada por todos os membros do Conselho de Administração e pelo Secretário desta Reunião. 
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 09 de janeiro de 2013. Henry 
Borenstein - Secretário. JUCESP nº 103.522/13-0 em 05/03/2013. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRÓ-SAÚDE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRÓ-PM
10ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Diretoria, nos termos do inciso IV, do Art. 40 do Estatuto, convoca os Associados da PRÓ-PM em pleno gozo de seus
direitos, para participarem no dia 25 de março de 2013, na Praça Cel Fernando Prestes, 115, 1º andar, Bairro da Luz - São Paulo - SP,
da 10ª Assembleia Geral Ordinária, às 17:30 horas em primeira convocação, com a presença de no mínimo a metade dos associados
ou às 18:00 horas em segunda convocação, com os presentes, para deliberarem sobre: a) Leitura, Discussão e Votação da Ata da 
9ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28/03/2012 e b) Aprovação das Contas do Exercício de 2012. 

São Paulo, março de 2013. 
Antonio Carlos Forte, Presidente da Diretoria.

O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, em obe-
diência à Resolução nº 1.252, de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional do Serviço 
Social, publicada na Seção III do Diário Oficial da União -  Edição nº 144 de 26/07/2012, 
torna pública a abertura das seguintes licitações:

1. Objetos: 
PE C 008/2013 - Pregão eletrônico com registro de preços para o fornecimento futuro e 
eventual de Cadeados, para diversas Unidades do Sesc no Estado de São Paulo. Abertura 
dia 02/04/2013, às 10h.
PP C 019/2013 - Pregão Presencial com Registro de Preços para o fornecimento futuro e 
eventual de impressos padronizados, para diversas Unidades do Sesc no Estado de São Paulo.
PP S 023/2013 - Pregão Presencial - Prestação de serviços de pré-impressão, impressão e 
fornecimento de peças gráficas e comunicação visual para programas corporativos do Sesc.

2. Consulta e aquisição do Edital: Download através da Internet no site sescsp.org.br 
no link licitações, mediante prévio cadastro para obtenção de senha de acesso ou, para 
verificação sem possibilidade de extração de cópia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 
e das 13h45 às 17h, na Av. Álvaro Ramos nº 991 - Belenzinho - São Paulo - Gerência de 
Contratações e Logística.

3. Data da entrega dos envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de 
habilitação, no endereço estabelecido no item 2 acima: 
PP C 019/2013 - dia 03/04/2013 às, 14h30; PP S 023/2013 - dia 26/03/2013 às, 12h30.

AVISO DE LICITAÇÃO

Y.C.D.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 16.575.825/0001-74 – NIRE 35.300.441.966

Ata da AGE realizada em 05 de Outubro de 2012
1. Data, Hora e Local: em 05/10/2012, às 11:00 horas, na sede da Companhia, em São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Pamplona, 818, 9° andar, conjunto 92, CEP 01405-001. 2. Composição da Mesa: Presidente: Gabriel Monteiro. 
Secretário: Nilton Bertuchi. 3. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (a) a alteração da denominação social da Companhia; (b) a alteração do 
endereço da sede da Companhia; (c) a alteração da forma de administração e de representação da Companhia, para 
constar que a Diretoria será composta por até 3 membros; (d) o pedido de renúncia dos Srs. Sueli de Fátima Ferretti 
e Cleber Faria Fernandes dos cargos de Diretores sem designação específica da Companhia; e (e) a eleição dos Srs. 
Gabriel Monteiro, Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto aos cargos de Diretores sem designação específica da 
Companhia. 5. Deliberações: A Assembleia Geral, por deliberação unânime: 5.1. Aprovou a alteração da denominação 
social da Companhia para WG III Itupeva S.A.. Em face de tal deliberação, o Artigo 1º do Estatuto Social passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 1º - A sociedade anônima opera sob a denominação de WG III Itupeva S.A. e rege-se 
por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.” 5.2. Aprovou a alteração do endereço da sede social da 
Companhia, atualmente localizada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818, 9° andar, conjunto 92, CEP 
01405-001, para a mesma cidade, na Av. Chedid Jafet, nº 222, Edifício Millenium Park, Conjunto 41, sala 39, Bloco D, CEP 
04551-065. Em face de tal deliberação, o Artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - 
A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, nº 222, Edifício Millenium Park, 
Conjunto 41, sala 39, Bloco D, CEP 04551-065.” 5.3. Aprovou a alteração da forma de administração da Companhia, para 
constar que a Diretoria da Companhia será composta por até 3 membros. Em face de tal deliberação, os Artigos 7º e 10 do 
Estatuto Social passam a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 7 - A Companhia será administrada por uma diretoria 
composta por até 3 (três) membros. Parágrafo Único - OsDiretores serão leitos e terão as designações e as atribuições 
que lhe forem fixadas pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição.” “Artigo 10 - A Companhia 
obrigar-se-á quando representada: (a) conjuntamente por quaisquer 2 Diretores; ou (b) por um Diretor conjuntamente 
com um procurador, devidamente constituído com poderes especiais; ou (c) conjuntamente por 2 (dois) procuradores, 
devidamente constituídos com poderes específicos; ou (d) exclusivamente por 1 procurador com poderes específicos, 
para o fim de representação da Companhia em juízo e perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, 
conforme especificado nos instrumentos de mandato. Parágrafo Único - A Companhia, mediante assinatura conjunta 
de quaisquer 2 Diretores, poderá nomear e constituir procuradores, para quaisquer fins, devendo, todavia, constar do 
instrumento de mandato os poderes e seu prazo de vigência, que nunca será superado a 12 meses, exceto as que tiverem 
finalidade judicial.” 5.4. Aceitou os pedidos de renúncia aos cargos de Diretores apresentados pelo Srs. Sueli de Fátima 
Ferretti, brasileira, solteira, analista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7.743.932 SSP/SP, inscrita no CPFMF 
sob o nº 764.868.778-04; e Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 23.360.684-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, ambos residentes e domiciliados 
em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Pamplona, 818, 7º andar, conjunto 71, 
Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001. 5.5. Elegeu os Srs. Gabriel Monteiro, brasileiro, casado, contador, portador 
da Carteira de Identidade RG nº 1.723.581-2 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 605.677.839-87; Nilton Bertuchi, 
brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.292.880-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 
o nº 195.514.838-47; e Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 38.265.568-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 139.772.102-20, todos residentes e domiciliados 
em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920, 16º andar, cj. 
161, Market Place Tower I, Vila Cordeiro, CEP 04583-904, todos para os cargos de Diretores sem designação específica 
da Companhia, com mandato de 2 anos, sendo a Diretoria composta somente por estes membros. A remuneração anual 
global dos Diretores será de R$ 1.000,00. 6. Declaração dos Diretores Eleitos: Os Diretores eleitos declaram, sob as 
penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se encontrarem sob efeitos da condenação, 
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, a fé pública ou a propriedade. 7. Documentos arquivados 
na sede da Companhia: Termos de Renúncia dos Srs. Sueli de Fátima Ferretti e Cleber Faria Fernandes; e Termos de 
Posse dos Srs. Gabriel Monteiro, Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto. 8. Encerramento: nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia Geral e lavrada esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 
05 de outubro de 2012. Assinaturas: Gabriel Monteiro-Presidente da Mesa. Nilton Bertuchi-Secretário da Mesa. Acionistas: 
Real Properties S.A. e Wtorre L Desenvolvimento Imobiliário S.A. Diretores Eleitos: Gabriel Monteiro, Nilton Bertuchi e Paulo 
Remy Gillet Neto. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Gabriel Monteiro - Presidente; Nilton Bertuchi - 
Secretário. Jucesp nº 515.075/12-7 em 03/12/2012. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Z.D.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 14.836.567/0001-07 – NIRE 35.300.441.893

Ata da AGE realizada em 05 de Outubro de 2012
1. Data, Hora e Local: em 05/10/2012, às 12:00 horas, na sede da Companhia, em São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Pamplona, 818, 9° andar, conjunto 92, CEP 01405-001. 2. Composição da Mesa: Presidente: Gabriel Monteiro. 
Secretário: Nilton Bertuchi. 3. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (a) a alteração da denominação social da Companhia; (b) a alteração do 
endereço da sede da Companhia; (c) a alteração da forma de administração e de representação da Companhia, para 
constar que a Diretoria será composta por até 3 (três) membros; (d) o pedido de renúncia dos Srs. Sueli de Fátima Ferretti 
e Cleber Faria Fernandes dos cargos de Diretores sem designação específica da Companhia; e (e) a eleição dos Srs. 
Gabriel Monteiro, Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto aos cargos de Diretores sem designação específica da 
Companhia. 5. Deliberações: A Assembleia Geral, por deliberação unânime: 5.1. Aprovou a alteração da denominação 
social da Companhia para WG IV Nova Índia S.A.. Em face de tal deliberação, o Artigo 1º do Estatuto Social passa a 
vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 1º - A sociedade anônima opera sob a denominação de WG IV Nova Índia 
S.A. e rege-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.” 5.2. Aprovou a alteração do endereço da 
sede social da Companhia, atualmente localizada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818, 9° andar, 
conjunto 92, CEP 01405-001, para a mesma cidade, na Av. Chedid Jafet, nº 222, Edifício Millenium Park, Conjunto 41, 
sala 40, Bloco D, CEP 04551-065. Em face de tal deliberação, o Artigo 2º do Estatuto Social passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, 
nº 222, Edifício Millenium Park, Conjunto 41, sala 40, Bloco D, CEP 04551-065.” 5.3. Aprovou a alteração da forma de 
administração da Companhia, para constar que a Diretoria da Companhia será composta por até 3 membros. Em face de 
tal deliberação, os Artigos 7º e 10 do Estatuto Social passam a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 7 - A Companhia 
será administrada por uma diretoria composta por até 3 membros. Parágrafo Único - Os Diretores serão eleitos e terão as 
designações e as atribuições que lhe forem fixadas pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição.” 
“Artigo 10 - A Companhia obrigar-se-á quando representada: (a) conjuntamente por quaisquer 2 Diretores; ou (b) por um 
Diretor conjuntamente com um procurador, devidamente constituído com poderes especiais; ou (c) conjuntamente por 2 
procuradores, devidamente constituídos com poderes específicos; ou (d) exclusivamente por 1 procurador com poderes 
específicos, para o fim de representação da Companhia em juízo e perante repartições públicas federais, estaduais ou 
municipais, conforme especificado nos instrumentos de mandato. Parágrafo Único - A Companhia, mediante assinatura 
conjunta de quaisquer 2 Diretores, poderá nomear e constituir procuradores, para quaisquer fins, devendo, todavia, constar 
do instrumento de mandato os poderes e seu prazo de vigência, que nunca será superado a 12 meses, exceto as que 
tiverem finalidade judicial.” 5.4. Aceitou os pedidos de renúncia aos cargos de Diretores apresentados pelos Srs. Sueli 
de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7.743.932 SSP/SP, inscrita 
no CPFMF sob o nº 764.868.778-04; e Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador 
da Carteira de Identidade RG nº 23.360.684-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, ambos residentes 
e domiciliados em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Rua Pamplona, 818, 7º andar, 
conjunto 71, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001. 5.5. Elegeu os Srs. Gabriel Monteiro, brasileiro, casado, contador, 
portador da Carteira de Identidade RG nº 1.723.581-2 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 605.677.839-87; Nilton 
Bertuchi, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.292.880-0 SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº 195.514.838-47; e Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 38.265.568-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 139.772.102-20, todos residentes e domiciliados 
em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920, 16º andar, cj. 
161, Market Place Tower I, Vila Cordeiro, CEP 04583-904, todos para os cargos de Diretores sem designação específica 
da Companhia, com mandato de 2 anos, sendo a Diretoria composta somente por estes membros. A remuneração anual 
global dos Diretores será de R$ 1.000,00. 6. Declaração dos Diretores Eleitos: Os Diretores eleitos declaram, sob as 
penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se encontrarem sob efeitos da condenação, 
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, a fé pública ou a propriedade. 7. Documentos arquivados 
na sede da Companhia: Termos de Renúncia dos Srs. Sueli de Fátima Ferretti e Cleber Faria Fernandes; e Termos de 
Posse dos Srs. Gabriel Monteiro, Nilton Bertuchi e Paulo Remy Gillet Neto. 8. Encerramento: nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia Geral e lavrada esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 05 
de outubro de 2012. Assinaturas: Gabriel Monteiro - Presidente da Mesa. Nilton Bertuchi - Secretário da Mesa. Acionistas: 
Real Properties S.A. e Wtorre L Desenvolvimento Imobiliário S.A. Diretores Eleitos: Gabriel Monteiro, Nilton Bertuchi e Paulo 
Remy Gillet Neto. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Gabriel Monteiro - Presidente; Nilton Bertuchi - 
Secretário. Jucesp nº 475.208/12-2 em 01/11/2012. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A., torna público que fará 

realizar à Rua Pedro de Toledo, 360 - Taboão - Guarulhos - S/P.

Pregão Presencial nº 005/2013 - Registro de preços para louças sanitárias. Recebimento dos 

envelopes até 22/03/2013 às 10:00 horas. Processo Administrativo nº 020/2013

Pregão Presencial nº 006/2013 - Registro de preços para lubrifi cantes. Recebimento dos envelopes 

até 22/03/2013 às 15:00 horas. Processo Administrativo nº 1959/2012. OS EDITAIS deverão ser 

retirados no site: www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações Agendadas - Proguaru. Guarulhos, 11 

de março de 2013. Lilian G. C. Oliveira - Pregoeira.

CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35 - NIRE nº 35.300.348.206 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 5 DE FEVEREIRO DE 2013
CNPJ/MF n° 71.476.527/0001-35 - NIRE 35.300.348.206

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2013
1. Data, Hora e Local: No dia 7 de março de 2013, às 10 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19° andar. 2. Convocação e Presença: Presente a totali-
dade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, tendo-se verificado quorum de instalação e apro-
vação, e dispensando-se, portanto, a sua convocação. Presentes também representantes da administração 
da Companhia e representante da Directa, auditores independentes da Companhia, a fim de prestar 
esclarecimentos. Como secretária do Conselho Fiscal, Renata de Carvalho Fidale.  3. Deliberações: Pela 
unanimidade dos membros do Conselho presentes e, sem ressalvas, foram tomadas as seguintes delibera-
ções: 3.1. Os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se favoravelmente com relação aos documentos 
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012, a saber: Relatório de Administração e Demons-
trações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores 
Independentes, os quais emitiram opinião sem ressalvas sobre 2012. 3.2. Após análise sobre a perspectiva 
de realização do saldo ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos, calculada com base no 
Plano de Negócios de 2013, para os próximos 5 anos, conforme requerido pela Instrução CVM nº 371/02, 
apreciaram e recomendaram sua aprovação pelo Conselho de Administração. Observado, no entanto, que 
não haverá a apresentação da análise por conta da provisão de perda integral constituída sobre o saldo 
supracitado, conforme entendimento da Companhia em observância ao disposto no art. 3º da Instrução 
CVM nº 371/02, sendo apresentado somente o saldo do ativo de imposto de renda e contribuição social 
diferidos em 31 de dezembro de 2012 para conhecimento. 4. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho. Assinaturas: 
Renata de Carvalho Fidale, Secretária. Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior, Adriano Rudek de Moura e 
Dimitri Lopes Ojevan. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 7 
de março de 2013. Renata de Carvalho Fidale - Secretária

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”) abaixo assinados, no exercício 
da atribuição que lhes é conferida pelo Art. 163 da Lei nº 6.404/76, após examinarem o relatório de 
administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2012, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes (os “Docu-
mentos”), opinaram favoravelmente com relação aos Documentos e manifestaram-se favoravelmente pela 
sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia a ser convocada. O Parecer do 
Conselho Fiscal foi assinado por Olavo Fortes Campos Rodrigues Júnior, Adriano Rudek de Moura e Dimitri 
Lopes Ojevan. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 7 de 
março de 2013. Renata de Carvalho Fidale - Secretária

GAFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 - NIRE 35.300.147.952
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 8 DE MARÇO DE 2013

1. Data, Hora e Local: No dia 8 de março de 2013, às 18 horas, na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19° andar. 2. Convocação e Presença: Presente a 
totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, tendo-se verificado quorum de instalação 
e aprovação, e dispensando-se, portanto, a sua convocação. Presentes, também, representantes da 
administração da Companhia e representantes da Ernst & Young Terco, auditor independente da 
Companhia, a fim de prestar esclarecimentos. Como secretária do Conselho Fiscal, Renata de Carvalho 
Fidale. 3. Deliberações: Pela unanimidade dos membros do Conselho presentes e, sem ressalvas, foram 
tomadas as seguintes deliberações: 3.1. Os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se favoravelmente 
com relação aos documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2012, a saber: Relatório 
de Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas 
e do Parecer dos Auditores Independentes, os quais emitiram opinião sem ressalvas, datado de 8 de 
março de 2013. 3.2. Após análise sobre a perspectiva de realização do saldo ativo de imposto de renda 
e contribuição social diferidos, calculada com base no Plano de Negócios de 2013, para os próximos 5 
anos, conforme requerido pela Instrução CVM nº 371/02, apreciaram e recomendaram sua aprovação 
pelo Conselho de Administração. Observado, no entanto, que não haverá a apresentação da análise por 
conta da provisão de perda integral constituída sobre o saldo supracitado, conforme entendimento da 
Companhia em observância ao disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 371/02, está sendo apresentado 
somente o saldo não reconhecido do ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos em 31 de 
dezembro de 2012 em notas explicativas, para conhecimento. 4. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os membros do Conselho. Assinaturas: 
Renata de Carvalho Fidale, Secretária. Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior, Adriano Rudek de Moura 
e Luis Fernando Brum de Melo. São Paulo, 8 de março de 2013. Declaro que a presente confere com o 
original lavrado em livro próprio. Renata de Carvalho Fidale - Secretária

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Gafisa S.A. (“Companhia”) abaixo assinados, no exercício da atribuição 
que lhes é conferida pelo Art. 163 da Lei nº 6.404/76, após examinarem o relatório de administração e 
as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012, 
acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes (os “Documentos”), 
opinaram favoravelmente com relação aos Documentos e manifestaram-se favoravelmente pela sua 
aprovação em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia a ser convocada. O Parecer do 
Conselho Fiscal foi assinado por Olavo Fortes Campos Rodrigues Júnior, Adriano Rudek de Moura e Luis 
Fernando Brum de Melo. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São 
Paulo, 8 de março de 2013. Renata de Carvalho Fidale - Secretária
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B13.
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