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Líder da oposição síria, Al-Khatib, renuncia

Israel se desculpou com a Tur-
quia na sexta-feira por ter mata-
do nove cidadãos turcos em um
ataque naval em 2010 contra
uma flotilha que seguia para Ga-
za. Os dois países concordaram
em normalizar as relações, em
uma surpreendente reviravolta
anunciada pelo presidente nor-
te-americano, Barack Obama.

A reaproximação pode ajudar
a coordenação regional a conter
o alastramento da guerra civil sí-
ria e amenizar o isolamento di-
plomático de Israel no Oriente
Médio, num momento em que o
país enfrenta desafios impostos
pelo programa nuclear do Irã.

Em um comunicado divulga-
do pela Casa Branca poucos mi-
nutos antes de Obama terminar
uma visita a Israel, o presidente
disse que o primeiro-ministro
israelense, Benjamin Ne-
tanyahu, e seu homólogo turco,
Tayyip Erdogan, tinham falado
por telefone.

“Os Estados Unidos valori-
zam profundamente nossas par-
cerias próximas com a Turquia
e Israel, e damos enorme impor-
tância à restauração das rela-
ções positivas entre eles a fim
de avançar na paz e segurança
regionais”, disse Obama.

A primeira conversa entre os
dois líderes desde 2011, quando
Netanyahu telefonou para ofere-
cer ajuda depois que um terre-
moto atingiu a Turquia, deu a
Obama um triunfo diplomático
em uma visita a Israel e aos terri-
tórios palestinos, na qual não
ofereceu nenhum plano para re-
viver as negocia-
ções de paz congela-
das há quase três
anos.

O telefonema de
30 minutos foi feito
em um trailer na pis-
ta do aeroporto de
Tel Aviv, onde Oba-
ma e Netanyahu se
reuniram antes de o presidente
subir a bordo do Air Force One
para a Jordânia, disseram autori-
dades norte-americanas.

Israel cedeu a uma exigência
antiga de Ancara, que já foi um

parceiro estratégico próximo,
de se desculpar oficialmente pe-
las mortes a bordo da embarca-
ção turca Mavi Marmara, abor-
dada por marines israelenses
que interceptaram a flotilha que

desafiava um blo-
queio naval israelen-
se à Faixa de Gaza
administrada por
palestinos.

“O primeiro-mi-
nistro Netanyahu ex-
pressou suas descul-
pas ao povo turco
por um erro que po-

de ter levado a muitas mortes, e
concordou em finalizar o acordo
para indenização”, disse um co-
municado oficial israelense.

Netanyahu e Erdogan “con-
cordaram em restaurar a norma-

lidade entre os dois países, in-
cluindo a volta dos embaixado-
res”, acrescentou a nota.

Ancara expulsou o embaixa-
dor de Israel e congelou a coope-
ração militar depois que um rela-
tório da ONU sobre o incidente
no Mavi Marmara, divulgado em
setembro de 2011, responsabili-
zou em grande parte o Estado ju-
deu. Israel já havia se recusado a
pedir desculpas aos turcos, di-
zendo que isso seria admitir a cul-
pabilidade moral e iria provocar
processos contra seus soldados.

Fonte no gabinete de Ne-
tanyahu disse que abrir um no-
vo capítulo com a Turquia “po-
de ser muito, muito importante
para o futuro, em relação ao que
acontece na Síria, mas não ape-
nas o que acontece na Síria”. ■

O líder da oposição síria, Moaz al-Khatib, renunciou ao cargo de chefe

da coalizão rebelde. "Anuncio minha renúncia da Coalizão Nacional

para que eu possa trabalhar com uma liberdade que não existe em uma

instituição oficial", disse al-Khatib, em um comunicado publicado na

sua página do Facebook. A Coalizão Nacional Síria rejeitou seu pedido

de demissão, pedindo al-Khatib "para voltar ao seu trabalho como

presidente" do grupo, de acordo com um comunicado. Bloomberg

Jeffrey Heller
Jerusalém, Reuters
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Com ajuda de Obama,
Israel e Turquia vão
normalizar relações
Laços entre os dois países estavam rompidos desde que o ataque
israelense a uma flotilha matou nove cidadãos turcos em 2010

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Terminais Portuários da Ponta do Felix S.A., a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 17 de abril de 2013, às 09:00 horas,
na sede social da Companhia, situada na rua Engenheiro LuizAugusto de Leão Fonseca, nº 1.520, na
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discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores
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Conselho de Administração.

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11

NIRE nº 41300014230

Investco S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93 - NIRE 17.300.000.914
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que
se realizará no dia 08 de abril de 2013, às 09 horas, na sede social, na Rodovia TO Miracema, Km 23,
s/n, Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras,
acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em
31/12/2012; (b) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referente ao
exercício de 2012; (c) eleger membros do conselho de administração para um novo mandato;e (d) fixar
a remuneração global dos administradores. Os documentos mencionados na ordem do dia estão
disponíveis para consulta dos Srs. Acionistas na sede da Companhia e foram encaminhados para a
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos da legislação aplicável. As pessoas que
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária deverão provar a sua qualidade de acionista mediante
apresentação de documento de identidade e/ou procuração outorgada por acionista da Companhia, na
forma e prazo do Art. 126, § 1° da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada. Miracema
do Tocantins, 20 de março de 2013. Ana Maria Machado Fernandes - Presidente do Conselho
de Administração.

Reaproximação
pode amenizar
o isolamento
diplomático
de Israel no

Oriente Médio
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LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº. 42.278.291/0001-24 - NIRE Nº. 3.330.026.074-9
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação: Ficam
convidados os Senhores Acionistas da Log-In – Logística Intermodal S.A. a se
reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia 25 (vinte e
cinco) de abril de 2013, às 16 horas, na Praia de Botafogo, nº. 501, Auditório, sala
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constantes da Ordem do Dia: 1. Assembléia Geral Ordinária: 2.1 - Tomada de contas
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para o exercício de 2013. 1. Assembléia Geral Extraordinária: 1.1 - Proposta da
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de Listagem da BM&FBOVESPA, conforme a seguir: (a) supressão dos arts. 37 e 38
do Estatuto, que dispõem sobre a saída da sociedade do segmento Novo Mercado,
para evitar eventuais divergências de interpretação sobre o tema que, em linha com
a BM&FBOVESPA, estaria tratado integralmente, e com maior conformidade ao
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do Estatuto Social. Instruções gerais: Os acionistas deverão apresentar, com,
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identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal,
conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo,
> R����
U ���� ����� �� ���� �� ����� ���
 �� *��������� X����# R��U ����������

�� ������
 �
� ���
�'�������
 �� ���� �
 
��
�����# �Y
� R���U �������������
aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
�
�����
 � ���7������ 7������7���
 ���
�8���� ������
 7��
 Z��
 �
�7������$ &�������
documentação deverá ser entregue nesta Cidade, na Praia de Botafogo, nº. 501, Torre
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no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco
por cento). Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 mar. 2013,  Finanças, p. 46.




