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Educação Ensino a distância deve
impulsionar número de alunos

FMU planeja
quase dobrar
de tamanho
até 2015
Beth Koike
De São Paulo

Uma das faculdades mais co-
biçadas por investidores, a FMU
(Faculdades Metropolitanas
Unidas) entrou no segmento de
ensino a distância e tem planos
ambiciosos de crescimento para
os próximos anos.

A meta do grupo educacional
é chegar em 2015 com 170 mil
alunos, o que equivale a quase
dobrar de tamanho. Hoje, são 90
mil estudantes distribuídos em
40 prédios na capital de São
Paulo. A mola propulsora dessa
expansão será o ensino a distân-
cia. “Dos 170 mil alunos, cerca
de 50 mil serão de ensino a dis-
tância. Somente entre dezembro
de 2012 e março deste ano, ma-
triculamos 3 mil alunos da pós-
g r a d u a ç ã o”, disse Arthur Spe-
randéo de Macedo, vice-reitor
executivo da FMU.

Outro fator que ajudará esse
crescimento é o Fies, financia-
mento estudantil do governo fe-
deral. Hoje, só 10% de seus alunos
tem o crédito, mas a previsão é
que esse percentual atinja 35% no
fim do próximo ano. Segundo o
executivo, com o Fies muitos alu-
nos migraram para a FMU, cujo tí-
quete médio é de R$ 650. Nos gru-

pos consolidadores, as mensali-
dades variam de R$ 400 a R$ 540.

Contratado em 2008, Macedo
foi chamado para reestruturar a
faculdade. Apesar de ser bastante
conhecida no mercado, o núme-
ro de alunos estava estagnado, na
casa dos 25 mil. Isso porque a
FMU era conhecida apenas pelos
seus cursos de direito e de saúde.

“Abrimos novos cursos de ni-
chos como gastronomia, design,
estética, comunicação. Esses cur-
sos representam só 10% da base
de alunos da graduação, mas
abriram espaço para cursos de
extensão e pós-graduação nessas
mesmas áreas. Também investi-
mos forte nas engenharias”, disse
o executivo. “Deixamos de ser co-
nhecidos apenas pelos cursos de
direito e saúde.” Assim, a base de
alunos saltou dos 25 mil para 90
mil nos últimos quatro anos.

Essa reestruturação da FMU
aconteceu em um momento em
que Anhanguera, Estácio e Kro -
ton se capitalizaram com suas
ofertas iniciais de ações (IPOs)
em 2007. Para não ser atropelada
ou até mesmo adquirida pelos
concorrentes, a faculdade paulis-
tana precisava se profissionalizar
e se posicionar no mercado.

Até hoje, a FMU tem resistido
às ofertas de investidores que,

segundo fontes do setor, não são
poucas. Recentemente, circulava
no mercado a informação de
que o gigante americano Apollo
bateu à porta do grupo de ensi-
no. “Não estamos à venda. Te-
mos inclusive um projeto de ex-
pansão orgânica”, afirmou Ma-
cedo. Mas o próprio executivo
admite que a FMU tende a ser
muito cortejada porque é um
dos últimos ativos de grande
porte em São Paulo, ao lado de
Unip e Uninove.

Fundada há 45 anos pelo pro-
fessor Edevaldo Alves da Silva, a
FMU é um grupo de ensino fa-
miliar. Sua esposa, Labibi Elias
Alves da Silva, é a reitora e seus
dois filhos também estão no dia
a dia da operação. Além da FMU,
o professor Edevaldo detém par-
ticipação de 50% na Uniceub -
Centro Universitário de Brasília.

Cade pode multar grupo Laureate
Thiago Resende e Juliano Basile
De Brasília

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) aprovou
ontem, sem restrições, a operação
em que o grupo Laureate elevou de
51% para 100% o controle na ISCP,
dona e administradora da Univer-
sidade Anhembi Morumbi. Mas o
órgão vai analisar ainda um auto
de infração contra a Laureate e a fa-
mília Rodrigues — que detinha os
49% na instituição — e poderá apli-
car multa de até R$ 5 milhões. A in-
formação foi dada pelo conselhei-
ro Ricardo Ruiz, relator do proces-
so que avaliou o negócio.

Ao dar aval à aquisição, os con-
selheiros do Cade também decidi-
ram abrir um auto de infração pa-

ra investigar suposto engano ou
erro em relação às informações
prestadas ao órgão pelas compa-
nhias envolvidas na operação. O
conselheiro relator do caso vai in-
vestigar a questão e, então, apre-
sentar as conclusões ao plenário
do Cade, que tomará a decisão de
autuar ou não as partes.

Durante o julgamento do pro-
cesso, Ruiz disse que os envolvidos
não informaram todas as compa-
nhias detidas que são relaciona-
das, direta ou indiretamente, no
setor educacional. Após um pedi-
do de maior detalhamento feito
pelo Cade, a estrutura do grupo
Laureate no segmento “se manteve
preservada antes e depois da noti-
f i c a ç ã o”. Mas a família Rodrigues
teria adicionado novas compa-

nhias, o “que mudou substancial-
mente do ponto de vista concor-
rencial a análise do caso”, disse.

No entanto, o relator afirmou
que, se a autuação for aplicada,
será para a Laureate e para a famí-
lia Rodrigues. Eles teriam que ter
deixado claro ao Cade que havia
relação entre a família Rodrigues
e a Anhanguera Educacional, im-
portante empresa do segmento.
“Estão vinculados e afirmaram
d e s v i n c u l a ç ã o”, disse Ruiz.

Ontem, o Cade aprovou tam-
bém, sem restrições, o negócio
em que a Anhanguera Educacio-
nal comprou a Unifec, dona da
Universidade do Grande ABC. O
negócio é estimado em quase
R$ 56 milhões. A operação foi
anunciada em julho de 2011.

REGIS FILHO/VALOR

Arthur Sperandéo de Macedo, vice-reitor executivo da FMU, nega venda para investidores, mas admite que a faculdade é um dos últimos grandes ativos

Lupatech S/A
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43.3.0002.853-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas da Lupatech S/A (“Companhia”) que os documentos e
informações referidos nos incisos I, II e III do Art.133 da Lei nº 6.404/76 e instruções da CVM
nº 480/09 e 481/09, já se encontram à disposição na sede da Companhia e também
eletronicamente no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da
BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercados e Futuros (www.bmfbovespa,com.br)
e de relações com investidores da Companhia (http://www.lupatech.com.br/ri/) todos os
documentos e informações referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e nas instruções da
CVM nº 480/09 e 481/09. Comunicamos ainda, que a publicação dos documentos exigidos
pela legislação aplicável será realizada nos jornais costumeiros na data de 05/04/2013.

Caxias do Sul, 02 de Abril de 2013.
Thiago Piovesan - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.328.280/0001-97 - NIRE 35.300.153.570
Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada na sede social desta Companhia, na Rua Ary Antenor de Souza,
nº 321, Jardim Nova América, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, às 13:00 horas
do dia 17 de abril de 2013, a fim de examinar, discutir e votar as seguintes matérias, constantes
da Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2012, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente; 2. Aprovar a proposta
de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício de 2012; 3.
Ratificar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2012 e fixar a
remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013; 4. Ratificar a alteração
referente às publicações legais aprovada em Assembleia Geral Extraordinária de 23 de novembro
de 2012. 5. Retificar e alterar o estatuto social da companhia. 6. Eleição de membro suplente do
Conselho de Administração. Nos termos do artigo 13 do Estatuto Social, para participar da
Assembléia Geral, os acionistas deverão depositar na Companhia, com pelo menos 2 (dois) dias
bancários úteis de antecedência, contados da data fixada para a realização da Assembleia
Geral, comprovante de propriedade das ações, assim como o procurador e o representante legal
dos acionistas deverão, em igual prazo, depositar na Companhia o instrumento de mandato e os
documentos comprobatórios da representação. Nos termos do artigo 4 da Instrução nº 481 de
17 de dezembro de 2009, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o percentual mínimo de
participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 6% (seis
por cento). Os documentos pertinentes às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia
estão disponíveis aos acionistas no endereço eletrônico da Companhia (www.elektro.com.br) e
no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme
regulamentação em vigor, em especial a Instrução CVM nº 481/09. Tais documentos também
poderão ser consultados e examinados na sede da Companhia.

O Conselho de Administração

Eucatex S/A - Indústria e Comércio
Companhia Aberta

CNPJ/MF 56.643.018/0001-66 - NIRE nº 35.300.028.015
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada no dia 15 de Março de 2013
Data, Hora e Local - Dia 15 de março de 2013, às 10:00 hs, no escritório principal, sito na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre I
- 11º andar - Itaim Bibi - cidade de São Paulo - Estado de São Paulo. Presença - A totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. Composição da Mesa - Presidente - Sr. Otávio Maluf, Secretário - Sr. Flávio Maluf. Convocação - O Sr. Presidente do Conselho
de Administração convocou a reunião na forma do Estatuto Social. Ordem do Dia - (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de
administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de
2012; (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido
do exercício encerrado em 31/12/2012; (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; (5) Outros assuntos de interesse da Companhia.
Deliberações - Item (1) da Ordem do Dia. O Sr. Presidente, distribuiu aos conselheiros o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2012, tendo
em seguida prestado os devidos esclarecimentos, e após amplo debate a matéria restou aprovada por unanimidade dos presentes. Item (2)
da Ordem do Dia - Os Senhores Conselheiros deliberam por unanimidade fixar a remuneração global anual dos administradores da
Companhia no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), “ad referendum da Assembléia Geral Ordinária. Item (3) da Ordem do Dia.
Após exame e debates os membros do Conselho de Administração deliberam, por unanimidade de votos dos presentes, aprovar a Proposta
de Destinação do Lucro Líquido constante das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2012. A proposta é que o montante do lucro
líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, correspondente a R$ 88.379.419,88 (oitenta e oito milhões, trezentos e
setenta e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), tenha a seguinte destinação: (a) Constituição de Reserva Legal
no importe de R$ 4.418.970,99 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos);
(b) Pagamento de Dividendo Mínimo obrigatório na forma de juros sobre o capital próprio correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido no montante de R$ 12.812.505,13 (doze milhões, oitocentos e doze mil, quinhentos e cinco reais e treze centavos).
Foram creditados, em 31 de dezembro de 2012, juros sobre o capital próprio, calculado sobre o patrimônio líquido, limitado a variação pro rata
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, no montante bruto: R$ 17.010.000,00 (dezessete milhões e dez mil reais), sendo o valor bruto por
ação de R$ 0,173175 por ação ordinária e R$ 0,190493 por ação preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, excetuados
dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será
determinado pela Assembleia Geral Ordinária, sendo ex juros sobre o capital próprio com base na posição acionária de 28/12/2012, conforme
anteriormente divulgado; (c) ajuste de avaliação patrimonial e reserva de reavaliação no montante de R$ 26.379.396,89 (vinte e seis
milhões, trezentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos);e, (d) Constituição de reserva estatutária
para expansão e investimentos no importe de R$ 40.571.052,00 (quarenta milhões, quinhentos e setenta e um mil e cinquenta e dois reias).
Item (4) da Ordem do Dia - Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade convocar a Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no dia 22 de abril de 2013 às 9:00hs, em sua sede social na Av.Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 -Torre I - 11º andar - São
Paulo/SP, tendo a seguinte ordem do dia: (a) deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores
independentes, referente o exercício social findo em 31/12/2012; (b) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; (c) apreciar
e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o
capital próprio, conforme reunião do conselho de administração realizada no dia 27/12/12; (d) fixar a remuneração global anual dos
administradores da Companhia. Autorização - Fica autorizada a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos membros do Conselho
de Administração. Encerramento - Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) Otávio Maluf - Presidente da Mesa. (a) Flávio Maluf - Secretário da
Mesa.(a) Otávio Maluf; (a) Flávio Maluf; (a) Antônio Delfim Netto; (a) Marcelo Faria Parodi; (a) Miguel João Jorge Filho; (a) Heitor Aquino
Ferreira; e, (a) Dácio Antônio Pereira Oliveira. Certifica que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de março
de 2013. Flávio Maluf - Secretario da Mesa. JUCESP nº 125.796/13-4 em 28/03/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 003/2013-APPA

PROTOCOLO: 11.669.778-5

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NAS
ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL, E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE
CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL, EM CONFORMIDADE COM O
ESTABELECIDO NO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA DA APPA, de
acordo com o Termo de Referência e demais elementos anexos ao presente edital.

EMPRESAS CLASSIFICADAS
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA.
Valor: R$ 5.929.000,00

ACQUAPLAN TEC E CONSULTORIA AMB LTDA.
Valor: R$ 5.991.920,00

AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
Valor: R$ 6.519.612,78

ARCADIS LOGOS S/A.
Valor: R$ 6.894.793,00

HOLLUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Valor: R$ 7.166.957,10

TERRA CONSULTORIA EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.
Valor: R$ 7.265.685,00

AFM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.
Valor: R$ 7.399.150,93

CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA E AVISTAR
ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE & SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA.
Valor: R$ 7.528.500,00

ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Valor: R$ 7.625.686,87

STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.
Valor: R$ 7.844.947,21

ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.
Valor: R$ 7.948.000,00

GRI GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDL LTDA.
Valor: R$ 7.994.134,61

DTA ENGENHARIA LTDA.
Valor: R$ 8.043.739,04

PLANAVE S/A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA.
Valor: R$ 8.082.244,06

WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.
Valor: R$ 8.095.689,04

SHAW MEIO AMBIENTE E INFRAESTUTURA LTDA.
Valor: R$ 8.310.988,62

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A
Valor: R$ 8.389.375,87

TETRA TECH CONSULTORIA LTDA.
Valor: R$ 8.660.068,58

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Valor: R$ 8.726.213,00

Paranaguá,, 02 de abril de 2013.
Presidente da CEL-Ambiental

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 - SESA

PROTOCOLO Nº 11.719.721-2
O objeto desta licitação é a execução de REFORMA NOS PAVIMENTOS
TÉRREO, 1º ANDAR e 2º ANDAR DO PRÉDIO DA SESA , sito à Av. Marechal
Floriano Peixoto nº 250, , no Município de Curitiba/Pr, PARA INSTALAÇÃO DA
FARMÁCIA ESPECIAL DA 2ª REGIONAL DE SAÚDE.
Preço Máximo: R$ 3.603.530,52 (três milhões, seiscentos e três mil , quinhentos
e trinta reais e cinqüenta e dois centavos), sendo R$ 2.139.055,72 (dois milhões ,
cento e trinta e nove , cinqüenta e cinco reais e setenta e dois centavos), 59,36%
(cinquenta e nove vírgula trinta e seis por cento) referente a materiais e R$
1.464.474,80 40,64% (quarenta vírgula sessenta e quatro por cento), referente a
mão-de-obra para os serviços de reforma .
- Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Retirada do Edital:
a partir das 08:00 (oito horas) do dia 04 de abril de 2013. - Abertura dos Envelopes:
dia 09 de maio de 2013, às 09:30 horas, 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, 04 de abril de 2013
Coordenadoria de Licitações/em exercício

Karin Stopinski

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL - DEAM

BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.613.550/0001-98 - NIRE: 33.3.0028096-1

COMPANHIA ABERTA
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Ficam
os senhores acionistas da Brasil Brokers Participações S.A. (“BBRK” ou “Companhia”)
convocados, na forma do Estatuto Social da Companhia, para reunirem-se em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 19 de abril de 2013, às
11h00min, na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, nº 500, Bloco 19, Salas 303 e 304, Barra da Tijuca,
CEP 22640-904, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”): 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012;
2. Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; e 3. Deliberar acerca da fixação do montante
global da remuneração dos administradores no exercício social de 2013. Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”): 1. Deliberar sobre a homologação da aquisição das Sociedades;
(a) Bamberg Brokers Assessoria Imobiliária Ltda., (b) Miranda Brokers Consultoria Imobiliária
Ltda. e (c) LBR Brokers Negócios Imobiliários Ltda. Instruções Gerais: a) Os documentos
relativos ao item (1) constante da ordem do dia da AGO, incluindo aqueles previstos no artigo
133 da Lei nº 6.404/76, foram disponibilizados aos acionistas em 19 de março de 2013 através do
sistema IPE/CVM, e publicados em 20 de março de 2013 no Jornal Valor Econômico e no Jornal
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; b) Os instrumentos de mandato, para representação
na Assembleia, deverão ser depositados na sede social da Companhia com até 03 (três) dias de
antecedência à realização da Assembleia; e c) Os acionistas participantes da Custódia Fungível
de Ações Nominativas, que desejarem participar da Assembleia, deverão apresentar extrato
contendo a sua respectiva posição acionária, fornecido pelo órgão custodiante, com até 02
(dois) dias de antecedência a data da realização da Assembleia. Rio de Janeiro, 03 de abril de
2013. Ney Prado Junior - Presidente do Conselho de Administração.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Empresas, p. B10.
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