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Azul estuda operar aviões de maior capacidade
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

A Azul Linhas Aéreas, em pro-
cesso de fusão com a Tr i p, estuda,
em até cinco anos, operar aviões
com maior capacidade. Hoje, a aé-
rea voa com jatos da Embraer e tur-
bo-hélices da ATR , de 118 e 50 pas-
sageiros, respectivamente. Há a
perspectiva de a companhia passar
a operar no Aeroporto de Congo-
nhas, na cidade de São Paulo.

A Azul tem planos de voar a ca-
pitais a partir de Congonhas,
“mas ainda não há nada definido,
pois tudo vai depender do que va-
mos receber”, disse o diretor de
comunicação, marca e marketing
da companhia, Gianfranco Be-
ting, referindo-se a autorizações

de pousos e decolagens (slots, no
jargão do mercado). O executivo
participou ontem de evento or-
ganizado pela Panrotas

A Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) e a Secretaria de Avia-
ção Civil (SAC) propõem mudan-
ças nas regras para a redistribui-
ção de slots. As novas regras po-
derão resultar na migração de
slots de empresas que já operam
para novas competidoras.

As principais companhias aé-
reas brasileiras propuseram ao go-
verno o aumento do número de
autorizações de pousos e decola-
gens do Aeroporto de Congonhas
de 30 para 34 por hora. Hoje, o li-
mite é de 34, mas 30 slots são para
a aviação comercial e 4 para avia-
ção geral (basicamente táxi aéreo).

A ideia, segundo o presidente
da Gol Linhas Aéreas, Paulo Kaki-

noff, é reservar esses quatro slots
para as “novas entrantes” da avia-
ção comercial (como a Azul, por
exemplo). As operações de táxi
aéreo usariam o chamado “slot
de oportunidade” — que surgem
quando há cancelamento ou
atrasos de voos, por exemplo.

De acordo com Kakinoff, a su-
gestão foi encaminhada pelas
companhias por meio da Associa-
ção Brasileira das Empresas Aé-
reas (Abear). “O governo recebeu
bem a proposta e ficou de estu-
dar ”, disse o executivo, que tam-
bém esteve no evento da Panrotas.

O aumento dos slots de Con-
gonhas é uma alternativa das
grandes companhias aéreas à
proposta de redistribuição de
slots defendida pela Secretaria
de Aviação Civil (SAC), que prevê
a divisão dos slots existentes

considerando a participação de
mercado das empresas. Pelo cri-
tério da SAC, uma empresa nova
(“e n t r a n t e”) em um aeroporto
pode ficar com “slots” das maio-
res companhias, desde que ope-
re um voo entre uma capital e
uma cidade secundária.

Segundo Beting, neste ano
Azul e Trip vão receber 16 aviões
novos. No ano passado, as duas
companhias, receberam, juntas,
entre 20 e 25 aeronaves. “Acredi -
tamos que até o fim deste ano
deveremos estar 100% integra-
dos”, disse Beting. O executivo
acrescentou que já estão inte-
gradas as áreas de vendas, car-
gas, recursos humanos e admi-
nistração das duas companhias.
A Azul quer encerrar 2013 com
voos para 110 destinos, ante os
atuais 103.

.

Abilio espera ser eleito
para presidir conselho
da BRF no dia 9 de abril
Va re j o
Diogo Martins e Adriana Mattos
Do Rio e de São Paulo

O presidente do conselho de ad-
ministração do Grupo Pão de Açú-
c a r, Abilio Diniz, espera ser eleito
presidente do conselho da BRF na
assembleia de acionistas da em-
presa de alimentos no dia 9 de
abril. Ele entende que, caso ocupe
essa posição — como tudo indica
hoje —, não há problema em estar
no comando do colegiado das
duas empresas, atuais parceiras
comerciais. “Não existe em hipóte-
se alguma essa questão de conflito
de interesse. Não há legislação, re-
gulamentação ou lei que impeça
uma pessoa de ser presidente de
conselho de administração de
duas empresas”, afirmou ele, du-
rante palestra no Global Entrepre-
neurship Congress, no Rio.

O nome de Abilio faz parte de
uma chapa única — com nomes in-
dicados pelos fundos Ta r p o n , Previ
e Pe t r o s — a ser votada em assem-
bleia no dia 9. A Petros foi contra o
nome de Abilio, mas a favor da
composição de uma chapa.

O C a s i n o, sócio controlador do
GPA, defende o oposto: entende

que caso Abilio seja eleito para o
conselho da BRF, haverá conflito
de interesses, baseado na informa-
ção de que Sadia e Perdigão estão
entre os principais parceiros do
GPA. Até o momento, o Casino não
se movimentou para impedir que
Abilio ocupe as duas vagas.

“Por tudo aquilo que sou na vida,
eu nunca agiria de maneira que pu-
desse sair da ética, sair dos princí-
pios morais, dos princípios da ho-
nestidade. Não estou nem um pou-
co preocupado com isso, acho que
os dois cargos são perfeitamente
compatíveis. Vou continuar como
presidente do conselho do GPA e
presidente do conselho da BR Fo-
ods, se for eleito”, disse. “É uma em-
presa de complexidade imensa,
uma coisa maluca, mas estou feliz”.

O empresário disse que preten-
de contribuir “e n o r m e m e n t e” pa -
ra as duas companhias, “para me-
lhorar as relações entre fornecedo-
res e distribuidores, que sempre
têm atritos”. Abilio comentou ain-
da que o convite para integrar a
BRF lhe deu um “frio na barriga”.
“Sempre tive meu comércio, de re-
pente, vou para a indústria. É como
se eu passasse a vida jogando
squash e, chega no fim, a partida é
de tênis”, disse.

Educação Grupo matricula 161 mil alunos no 1º trimestre e expectativa é que anuncie projeções positivas para 2013

Número de alunos cresce 21% na Kroton
Beth Koike
De São Paulo

A Kroton atingiu a marca de
meio milhão de alunos neste co-
meço de ano. O grupo educacio-
nal conseguiu matricular 161
mil novos estudantes, o que re-
presenta um crescimento de 21%
sobre o mesmo período de 2012.
“Trata-se do maior crescimento
da história da companhia”, disse
Rodrigo Galindo, presidente da
Kroton. Em igual período do ano
passado, a expansão na base de
alunos foi de 15%.

O forte aumento na captação de
matrículas é um sinal positivo. Isso
porque 2012 foi um ano muito
bom para a Kroton e a dúvida que
pairava no mercado era se esse
mesmo desempenho se repetiria
neste ano. Diante dos bons resulta-
dos nessa captação, a expectativa é
que a companhia anuncie proje-
ções (de receita e lucro) de expan-
são expressivas para 2013.

Da carteira total de alunos da
Kroton, 156 mil são de ensino a
distância e 344 mil estudam em
cursos presenciais. No fim do
ano passado, a companhia con-
tava com 410 mil alunos de gra-
duação e pós-graduação.

No quarto trimestre, a receita lí-
quida da companhia atingiu
R$ 364,9 milhões, uma alta de
85,1% como reflexo, princialmen-
te, das aquisições de Unopar e
Uniasselvi, anunciadas em dezem-
bro de 2011 e maio do ano passa-
do, respectivamente. “O cresci-
mento orgânico da receita no tri-
mestre e acumulado do ano foi de
cerca de 30%”, disse Galindo.

O lucro líquido, entre outubro e
dezembro, foi de R$ 23,9 milhões,
No mesmo trimestre de 2011
houve prejuízo de R$ 7,2 milhões.
Na época, a companhia ainda
apurava resultados negativos por
conta de uma reestruturação que
vinha implementando. Também
não havia concluído as aquisições
das empresas de ensino a distân-
cia que transformaram a Kroton
em uma das maiores companhias
de educação do país.

No ano, o lucro líquido alcan-
çou R$ 202 milhões. Em 2011 o
lucro foi de R$ 38,3 milhões.

A Kroton anunciou ontem a
sua primeira distribuição de divi-
dendos. Os acionistas receberão
R$ 60 milhões em dividendos, o
que representa 30% do lucro pas-
sível de distribuição. Um pouco
acima dos 25% obrigatórios.

Outro resultado positivo foi o
Ebitda ajustado (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amor-
tização), que somou R$ 387,6 mi-
lhões no ano passado. Esse valor fi-
cou 8% acima do projetado pela
companhia. A margem Ebitda foi
de 27,6% no acumulado do ano.

A geração de caixa após inves-
timentos (capex) alcançou R$
313,5 milhões, ou seja, 88% do
Ebitda (sem ajustes) do acumu-
lado do ano foi revertido para o
caixa do grupo educacional.

Uma das molas propulsoras
para o crescimento da compa-
nhia tem sido o Fies, financia-
mento estudantil concedido pe-
lo governo federal. A companhia
encerrou o ano passado com 60
mil pessoas estudando com o
Fies, o que representa 45% da ba-
se de alunos de cursos presen-
ciais de graduação.

A Kroton tem como principais
acionistas o fundo americano
Advent e integrantes das famílias
fundadoras, entre eles, o ex-mi-
nistro Walfrido dos Mares Guia.

A companhia também é dona
dos sistemas de ensino Pitágo-
ras, que registrou no ano passa-
do receita bruta de R$ 158 mi-
lhões, com alta de 10,7%

CLAUDIO BELLI/VALOR

Galindo, presidente da Kroton, fala sobre a captação de alunos: “Trata-se do maior crescimento da história da companhia”

Minoritários do GPA vão
à Justiça contra Wilkes
Adriana Mattos
De São Paulo

Uma associação criada em 2011
para representar minoritários do
Grupo Pão de Açúcar (GPA), com o
nome de Apampa, entrou com
uma ação na 3ª Vara Civil do Fó-
rum Central João Mendes, em São
Paulo, contra o C a s i n o, sócio con-
trolador do grupo, a Península Par-
ticipações (responsável pelos ne-
gócios da família Diniz), e repre-
sentantes do Grupo Pão de Açúcar.
A associação pede a dissolução da
Wilkes Participações, holding da
companhia, e também uma inde-
nização do grupo francês.

Integrantes da Apampa, que até
o ano passado era formada por
poucos associados (como Hamil-
ton Prado Junior, ex-cunhado de
Abilio Diniz), alegam ter sido pre-
judicados pela não conclusão da
fusão entre GPA e Carrefour, pro-
posta por Abilio em 2011. O juiz da

3ª vara é Domicio Whately Pache-
co e Silva. Não é algo muito dife-
rente da ação civil pública que a
mesma associação deu entrada, no
ano passado, na 12ª Vara Civil do
Fórum Central de São Paulo.

Na época, como antecipou o Va -
lor, a associação dizia ter sido afe-
tada pela interrupção no projeto
de união de Carrefour e Pão de
Açúcar. Por considerar, em 2012, a
associação dos minoritários pouco
representativa, o Ministério Públi-
co foi contra a ação, que acabou
não avançando. Advogados de
Abilio, naquele momento, se posi-
cionaram contra a ação dos mino-
ritários. Fontes próximas ao Casi-
no também consideravam a ação
despropositada na época.

Procurado, o advogado da
Apampa, João Bosco Maciel Junior,
não foi localizado, assim como Ha-
milton Prado Junior. Abilio e o Ca-
sino não se manifestaram ontem
sobre essa nova ação da Apampa.

AES TIETÊ S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27 - NIRE 35.300.170.555

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da AES TIETÊ S.A. para se reunirem em assembleia
geral ordinária e extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 13h00 do dia 04 de abril de
2012, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida
Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, para deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia: (A) em assembleia geral ordinária: (i) examinar, discutir e votar as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2012; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; (iii) eleger
3 (três) membros do Conselho de Administração; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal; (B) em
assembleia geral extraordinária: (i) fixar o montante da remuneração global anual dos
administradores e a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. Para participar na Assembleia
Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes
documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante
expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em
custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6404/76; e (iii) instrumento de procuração, devidamente
regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor
organização da Assembleia Geral, a Companhia recomenda o depósito na Companhia,
com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da Assembleia
Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos. Os documentos relativos às matérias a
serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive “Manual dos Acionistas”, encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://ri.aestiete.com.br), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(http://www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br)
na rede mundial de computadores, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76
e regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

Barueri, 04 de março de 2013
Britaldo Pedrosa Soares

Vice-Presidente do Conselho de Administração

AES ELPA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.917.705/0001-30 - NIRE 35.300.191.749

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da AES ELPA S.A. (“Companhia”) para se reunirem em
assembleia geral ordinária e extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 16h00 do dia 04 de
abril de 2013, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo,
na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual 1, Bairro Sítio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, para deliberar a
respeito da seguinte ordem do dia: (A) em assembleia geral ordinária: (i) examinar, discutir e votar
as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2012; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (iii) eleger os membros do Conselho de
Administração; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal; (B) em assembleia geral extraordinária:
(i) fixar o montante da remuneração global anual dos administradores e a remuneração dos membros
do Conselho Fiscal. Nos termos da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM
nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à
requisição da adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros do conselho de
administração é de 5% (cinco por cento). Para participar na Assembleia Geral, os senhores
acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos:
(i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido
pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia,
na forma do artigo 126 da Lei nº 6404/76; e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado
na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor organização da
Assembleia Geral, a Companhia recomenda o depósito na Companhia, com antecedência de
72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da Assembleia Geral, de cópia simples
dos documentos acima referidos, nos termos do artigo 20, §§ 1º e 2º do estatuto social da
Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral,
inclusive “Manual dos Acionistas”, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta
na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.aeselpa.com.br),
da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br)
e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores,
em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 e regulamentação da Comissão de
Valores Mobiliários.

Barueri, 04 de março de 2013
Francisco Jose Morandi López

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10 - NIRE 35.300.183.550

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA
(“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária (“Assembleia
Geral”) a se realizar às 17h00 do dia 04 de abril de 2013, na sede da Companhia, localizada no
Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
nº 939, 5º andar, sala individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco
Office Park, CEP 06460-040, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) em assembleia
geral ordinária: (i) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) examinar, discutir e
votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2012 e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger 2 (dois) membros do Conselho de Administração;
e (B) em assembleia geral extraordinária: (i) fixar o montante da remuneração global anual dos
administradores. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar
originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do
acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária
das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76;
e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de
representação do acionista. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia
recomenda o depósito na Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da
data da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos.
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive
“Manual dos Acionistas”, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da
Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://www.companhiabrasiliana.com.br),
da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br)
e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores,
em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 e regulamentação da Comissão de
Valores Mobiliários.

Barueri, 04 de março de 2013
Andrés Ricardo Gluski Weilert

Presidente do Conselho de Administração

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CompanhiaAberta
CNPJ/MFnº61.695.227/0001-93 -NIRE35.300.050.274

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A. (“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária
(“Assembleia Geral”) a se realizar às 09h00 do dia 04 de abril de 2013, na sede da Companhia,
localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
(A) em assembleia geral ordinária: (i) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012;
(ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2012 e a distribuição de dividendos; (iii) eleger 1 (um) membro do Conselho de
Administração; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal; (B) em assembleia geral extraordinária:
(i) fixar o montante da remuneração global anual dos administradores e a remuneração dos
membros do Conselho Fiscal. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão
apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de
identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da
Lei nº 6.404/76; e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei,
na hipótese de representação do acionista. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral,
a Companhia recomenda o depósito na Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas
contadas da data da realização da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima
referidos, nos termos do artigo 21, § 2º do estatuto social da Companhia. Os documentos relativos
às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, inclusive “Manual dos Acionistas”,
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas
eletrônicas da Companhia (http://ri.aeseletropaulo.com.br), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em conformidade com as
disposições da Lei nº 6.404/76 e regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

Barueri, 04 de março de 2013
Vincent Winslow Mathis

Presidente do Conselho de Administração

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Empresas, p. B5.




