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das reservas contabilizadas pela Moody’s estão nas mãos das cinco empresas
líderes do levantamento: Apple, Microsoft, Google, Pfizer e Cisco Systems

Fernanda Nunes / RIO

A Cemig, estatal mineira de
energia, está fazendo uma
aposta no gás de xisto para au-
mentar sua produção de ener-
gia, disse o diretor financeiro
da empresa, Luiz Fernando
Rolla, em conferência com
analistas.

“É essencial ter um adicional
de gás. A Petrobrás não conse-
gue atender à demanda. Tenho
de arranjar uma fonte alternati-
va. E a fonte que encontramos é
o gás de xisto, que tem uma ocor-
rência muito grande na bacia do
São Francisco”, disse.

Para dar conta do projeto, a
empresa negocia com investido-
res americanos, associados a em-
presas de exploração e produção
de gás de xisto nos Estados Uni-
dos, a venda de participações em
quatro blocos exploratórios que
possui em Minas Gerais.

Esses investidores poderão
ser sócios majoritários no negó-

cio, que deverá ser concluído no
segundo semestre, disse Rolla,
complementando que não irá
participar da próxima rodada de
blocos exploratórios da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP).

“Espero em algum tempo ter o
gás disponível para a produção
de energia”, disse. A expectativa
é que o gás contribua para a gera-
ção de caixa da empresa no hori-
zonte de dois anos.

Rolla destacou que a reserva
de gás no São Francisco está loca-
lizada próxima à rede de distri-
buição de gás da Gasmig, tam-
bém controlada pelo governo de

Minas Gerais, e próxima das li-
nhas de transmissão de energia
da Cemig, o que facilita o trans-
porte da eletricidade produzida
a partir do gás.

Assim como o gás de xisto, a
aquisição de uma parte da distri-

buidoraGas Brasiliano é conside-
rada prioritária. Já foram nego-
ciados com a Petrobrás a com-
pra de 40% do ativo, que agora
depende da aprovação pela ANP
para ser concluída.

A Cemig gostaria de adquirir
uma participação um pouco
maior, mas duvida que a estatal
esteja disposta a vender. “Se a
Petrobrás quiser vender uma
participação maior do que esta,
temos o interesse. Mas não hou-
ve nenhum movimento da Petro-
brás nesse sentido”, disse Rolla.

Revisão tarifária. A Agência
Nacional de Energia Elétrica

(Aneel) aprovou ontem a pro-
posta de terceiro ciclo de revisão
tarifária periódica para a Cemig,
com aumento médio de 2,99%.
Para as indústrias, a queda é de
4,83%. Para residências, o au-
mento é de 4,99%. As novas tari-
fas valem a partir de segunda-fei-
ra. A empresa atende 7 milhões
de unidades consumidoras em
805 municípios de Minas Gerais.

A proposta aprovada pela
agência reguladora em janeiro,
que passou por consulta públi-
ca, colocava aumento médio de
6,36%, sendo uma queda de
2,51% para indústrias e um au-
mento de 11,23% para residên-
cias. A revisão tarifária, prevista
nos contratos de concessão, é fei-
ta, em média, a cada quatro
anos.

Cemig quer usar gás de xisto para produzir energia

24%

DAVID GRAY /REUTERS

Empresas dos
EUA têm em caixa
US$ 1,45 trilhão
Volume vem crescendo desde o início da crise global, já que as
companhias passaram a ter mais receio em fazer investimentos

Altamiro Silva Júnior
CORRESPONDENTE
NOVA YORK

As grandes corporações dos Esta-
dos Unidos estão com dinheiro
sobrando. O caixa das empresas
americanas, excluindo o setor fi-
nanceiro, chegou a US$ 1,45 tri-
lhão no fim de 2012, um valor re-
corde que representa um cresci-
mento de 10% em relação ao ano
anterior, de acordo com estudo
divulgado ontem pela Moody’s
Investor Service, consultoria da
agência de classificação de risco
Moody’s.

Entre empresas individuais,
as líderes do levantamento da
Moody’s quando o assunto é o
estoque de caixa são Apple, Mi-
crosoft, Google, Pfizer e Cisco
Systems – essas companhias
têm, somadas, uma reserva fi-
nanceira de US$ 347 bilhões, ou
quase um quarto do total das em-
presas pesquisadas pela consul-
toria da agência de classificação
de risco.

Sozinha, a Apple tem US$ 137
bilhões em caixa. Caso mante-
nha o ritmo de crescimento apre-
sentado em 2012, a empresa fun-
dada por Steve Jobs deverá che-
gar ao fim de 2013 com US$ 170
bilhões reservados para investi-
mentos.

Segundo o estudo, do total de

caixa estocado pelos negócios
avaliados pela consultoria, cerca
de US$ 1 trilhão estão nas mãos
de empresas que receberam a ca-
tegoria de grau de investimento.

Entre os setores, a área de tec-
nologia lidera – até porque con-
centra quatro das cinco líderes
em caixa. Somente a área de tec-
nologia da informação (TI) tem
US$ 556 bilhões disponíveis, de
acordo com o levantamento. Ou-
tro setor que aparece nas primei-
ras posições do ranking é o far-
macêutico, seguido por energia
(que inclui as empresas de petró-
leo e eletricidade) e consumo.

Cautela pós-crise. Esse dinhei-
ro sobrando é reflexo da melho-
ra da economia americana de-
pois da recessão causada pela cri-
se financeira mundial, deflagra-

da no segundo semestre de
2008, com a quebra do banco
Lehman Brothers. As empresas
também conseguiram se recupe-
rar e melhorar seus balanços. Se-
tores que antes davam prejuízo
conseguiram reverter as perdas
e dar lucro.

Mas, em uma atitude de caute-
la, boa parte das empresas vem
preferindo deixar os recursos
em caixa, principalmente depois
do trauma causado pela crise.
Com isso, se resguardam de uma
eventual piora da economia
mundial, que pode afetar a dispo-
sição dos bancos de dar crédito
ou a captação de recursos no
mercado de capitais, destacou o
vice-presidente da Moody’s, Ri-
chard Lane, que foi responsável
pelo levantamento.

Lane disse ainda que cerca da
metade do caixa das empresas es-
tá aplicado em países emergen-
tes, incluindo o Brasil, um indica-
tivo da força dessas economias.
Com isso, as empresas conse-
guem retornos mais atrativos
que os juros quase zero pagos pe-
los títulos do Tesouro dos EUA.

Os números dos caixas das em-
presas norte-americanas chama-
ram atenção do chairman da
Goldman Sachs Asset Manage-
ment, Jim O’Neill. Ele afirmou,
em um relatório distribuído a
clientes, o que pode acontecer

na economia norte-americana
se essas corporações começa-
rem subitamente a usar esse cai-
xa, seja no pagamento de divi-
dendos, recom[/TEXTO]pras

de ações ou aquisições. A econo-
mia seria inundada de dólares,
disse ele.

Para O’Neill, uma das conse-
quências para as corporações de

se ter um caixa muito elevado é
uma maior pressão dos acionis-
tas para pagamento de dividen-
dos, como já vem ocorrendo
com a Apple.

Reservas. Caso mantenha tendência de 2012, Apple terá US$ 170 bi em caixa no fim do ano

COOPERATIVA  DE  ECONOMIA  E  CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DE 
ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPENERG

Registrada no Banco Central do Brasil sob nº 729 - CNPJ 52.301.496/0001-37
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Funcionários das Empresas de Energia Elétrica do Estado de São Paulo - COOPENERG, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) Delegados Seccionais, para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 27 de abril de 2013, à Rua Prates, 
145 - Bom Retiro, na cidade de São Paulo - SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social, 
obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo 
o que determina o Estatuto Social: 1) em primeira convocação: às 14h00, com presença mínima de 2/3 
(dois terços) do número total de Delegados. 2) Caso não haja número legal para instalação dos trabalhos, 
ficam desde já convocados para a segunda convocação às 15h00, no mesmo dia e local com a 
presença de metade mais um do número total de Delegados. 3) Persistindo a falta de “quorum” legal, a 
Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local em terceira e última convocação, às 16h00, com a 
presença mínima de 10 (dez) Delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO 
DIA: ORDINÁRIA I. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2012, compreendendo o 
Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis e o Parecer do Conselho Fiscal; II. Destinação das Sobras apuradas; 
III. Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal; IV. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional  e Social - FATES; V. Apresentação dos Pareceres das Auditorias; VI. Outros Assuntos de 
Interesse Geral e Social. São Paulo, 06 de abril de 2013. Francisco Carlos Aranda - Diretor Presidente. 
Nota: Conforme determina a Resolução 3.859/2010 em seu artigo 30, as Demonstrações Contábeis do 
exercício de 2012 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes estão à 
disposição dos associados na Internet http://www.coopenerg.com.br e na sede da Cooperativa.

Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A.
CNPJ nº 07.394.616/0001-33  –  NIRE 35300322657

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Realizada em 09/08/2012, às 16:00 hs., na sede da Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A. na Rua 
Cesário Galeno, nº 448/475 - 6º andar, sala 154 - Tatuapé, São Paulo/SP. Presença: A totalidade dos membros do Conselho 
de Administração. Mesa: Assumiu a Presidência o Sr. Paulo Soares de Oliveira Naddeo e como secretário o Sr. Rubens Lopes 
da Cruz. Ordem do Dia: a) aprovação do parecer do Conselho fiscal que aprovou os trabalhos da Auditoria Independente 
referente ao 2º Trimestre de 2012 findo em 30 de Junho de 2012; b) aprovação do Parecer do Conselho Fiscal que aprovou 
as demonstrações financeiras relativas ao 2º Trimestre de 2012 exercício findo em 30 de Junho de 2012; c) aprovação do 
Relatório de Administração referente ao 2º trimestre de 2012 findo em 30 de junho de 2012; d) aprovação da Declaração 
da Diretoria relativa às demonstrações financeiras ao 2º Trimestre de 2012 findo em 30 de Junho de 2012; e) aprovação da 
Declaração da Diretoria relativa ao Relatório dos Auditores Independentes ao 2º trimestre de 2012 findo em 30 de Junho de 
2012; f) aprovação do Balancete do 2º trimestre de 2012 findo em 30 de junho de 2012; g) aprovação do Livro Fiscal e do 
Livro Diário ao 2º trimestre de 2012; h) aprovação da gestão da Companhia. Deliberações: Após deliberação, os membros do 
Conselho de Administração, por unanimidade de votos aprovaram todos os itens da Ordem do dia. Encerramento: Concluído 
os trabalhos desta Assembleia, foi lavrada a presente Ata, que após ser lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
membros do Conselho de Administração: Paulo Eduardo Soares de Oliveira Naddeo, Sergio Augusto Soares de Oliveira Naddeo, 
Christina Maria Naddeo Lopes da Cruz, Rubens Lopes da Cruz, Sidonea Soares de Oliveira Naddeo, Leocadio Geraldo Rocha, 
Renata Cavaleiro Soares de Oliveira Naddeo Callia e Marcelo Lopes da Cruz Naddeo. Encerramento: Concluído os trabalhos 
desta Assembleia, foi lavrada a presente Ata, que após ser lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 
JUCESP nº 130.487/13-2, em 03/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando a inscrição de profissionais formados ou que
atuem nas áreas de comunicação, publicidade ou marketing, para compor subcomissão para
julgamento de propostas técnicas e seus eventuais recursos apresentados nas licitações para
contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade , durante 
os exercícios de 2013 e 2014 - Prazo de inscrição: de 08/04/2013 a 22/04/2013 - Informações:
o edital completo contendo todas as informações poderá ser baixado no site
www.camarasjc.sp.gov.br.

Em 05/04/2013 - Verª Amélia Naomi - Presidenta

25ª VARA CÍVEL CENTRAL DO FÓRUM JOÃO MENDES JÚNIOR 
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP.

25º OFÍCIO CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias. Processo n° 583.00.2008.177698-3 - ordem n° 1355/2008. O Dr. Gilson
Delgado Miranda, Juiz de Direito da 25ª Vara Cível Central do Fórum João Mendes Júnior da Comarca de São Paulo -
SP, nos autos da Ação Monitória que S/A O ESTADO DE SÃO PAULO promove em face de WORK LINE DISTRIBUIÇÃO
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 00.379.485/0001-76, Faz Saber à Work Line Distribuição e Serviços Ltda, na pessoa de seu
representante legal, que deverá efetuar o pagamento da condenação havida, no prazo de 15 dias, no importe de 
R$ 279.156,55 (atualizado até março de 2012), sob pena de multa, conforme o art. 475-J do CPC. Estando o réu em
lugar incerto e não sabido, foi deferida a Intimação por edital, para pagamento da quantia mencionada, no prazo de 15
dias, que fluirá a partir dos vinte dias supra. São Paulo, 15 de maio de 2012.
Eu, ___________, Escrevente, digitei.
Eu, ___________, Escrivã Diretora Substituta, subscrevi.

GILSON DELGADO MIRANDA
Juiz de Direito

● Cautela

Abril Comunicações S.A.
CNPJ/MF nº 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2010
Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2010, às 10 h, na sede da Abril Comunicações
S.A. (“Sociedade”), na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n° 7221,
22° andar, Setor A, Pinheiros. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital  social.
Mesa: Presidente - Roberto Civita; Secretário - Manoel Bizarria  Guilherme Neto. Convocação:
dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Aprovar: i) a 
reeleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade; e ii) a consolidação da atual 
composição do Conselho de Administração da Sociedade. Deliberações: Foram aprovados por 
unanimidade de votos dos acionistas: i) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da
Sociedade, a saber: o Sr. Roberto Civita, brasileiro, casado, editor, portador da Cédula de Identidade
RG nº 1.666.785 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.890.178-04, residente e domiciliado na Capital
do Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 24° andar,
Pinheiros, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Victor Civita, brasileiro,
casado, cientista político, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.166.935-0 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 040.666.138-37, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório
comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 22° andar, Pinheiros, para o cargo de membro do
Conselho de Administração, e o Sr. Thomaz Souto Corrêa Netto, brasileiro, casado, jornalista, portador
da Cédula de Identidade RG nº 2.254.403 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.807.018-20, residente 
e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida das Nações Unidas,
nº 7.221, 26° andar, Pinheiros, para o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme Termos
de Posse assinados nesta data, com mandato de 03 (três) anos até 30 de abril de 2013; e ii) a consolidação
da atual composição do Conselho de Administração da Sociedade, conforme segue abaixo: Conselho
de Administração: Presidente: Roberto Civita; Conselheiro: Victor Civita; Conselheiro: Thomaz Souto
Corrêa  Netto; Mandato: Até 30 de abril de 2013. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da ata na
forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a presente Assembléia, cuja ata vai
assinada pela totalidade dos acionistas. São Paulo, 30 de abril de 2010. Presidente da Mesa: Roberto
Civita; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria Guilherme Neto. Acionistas: Abril S.A. (por Douglas Duran e
Marcelo Vaz Bonini), Thomaz Souto Corrêa Netto, Roberto Civita e Victor Civita. Visto da Advogada: Carla
Del Monaco - OAB/SP nº 275.847. Confere com o original: Manoel Bizarria Guilherme Neto - Secretário
da Mesa. JUCESP nº 229.114/10-6 em 02/07/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

● Geração

Empresa negocia com
investidores americanos
parceria para explorar
o gás de xisto na
bacia do São Francisco

Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A.
CNPJ nº 07.394.616/0001-33  –  NIRE 35300322657

Ata de Reunião do Conselho Administrativo
Data, Hora e Local: Realizada em 13/11/2012, às 16:00 hs., na sede da Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A. na Rua 
Cesário Galeno, nº 448/475  - 6º andar, sala 154. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Mesa: Assumiu a Presidência o Sr. Hermes Ferreira Figueiredo e como secretario o Sr. Fernando Padovese. Ordem do Dia: 
a) aprovação do Parecer do Conselho Fiscal que aprovou os trabalhos da Auditoria Independente referente ao 3º trimestre 
de 2012 fi ndos em 30 de setembro de 2012; b) aprovação do Parecer do Conselho Fiscal que aprovou as demonstrações 
fi nanceiras relativas ao 3º Trimestre de 2012 exercício em 30 de Setembro de 2012; c)  aprovação do Relatório de 
Administração referente ao 3º Trimestre de 2012; d)  aprovação da Declaração da Diretoria relativa às demonstrações 
fi nanceiras do exercício fi ndo em 30 de Setembro de 2012; e) aprovação da Declaração da Diretoria relativa ao Relatório dos 
Auditores Independentes do exercício fi ndo em 30 de Setembro de 2012; f) aprovação do Balancete do 3º Trimestre de 2012; 
g) aprovação do Livro Fiscal e do Livro Diário do exercício do 3º Trimestre de 2012; h) aprovação da gestão da Companhia. 
Deliberações: Após deliberação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos aprovaram todos os 
itens da Ordem do dia. Encerramento: Concluído os trabalhos desta Assembleia, foi lavrada a presente Ata, que após ser lida e 
achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração: Hermes Ferreira Figueiredo, Dagmar Rollo 
Figueiredo e Fernando Padovese. JUCESP nº 130.486/13-9, em 03/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

COMUNICADO DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS  SINDI-
CATO DOS EMPREGADOS EM ESTACIONAMENTOS E GARAGENS NO ESTADO DE SÃO PAU-
LO, comunica a quem possa interessar, que realizará nos dias 27 e 28 de maio de 2013, eleições para
renovação de sua diretoria executiva, conselho fiscal e delegados federativos, bem como seus respec-
tivos suplentes, conforme edital de convocação publicado nesse mesmo jornal, edição de 29 de março de
2013. Tendo se inscrito apenas uma chapa para o pleito, que recebeu a denominação de "CHAPA UM",
com a seguinte composição: DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente: Francisco Antonio da Silva; Vice
Presidente: Ivanildo Joaquim da Silva; Tesoureiro Geral: Nilton Santos de Jesus; Secretário Geral: Mauro
Celso Oliveira de Souza; 1.º Secretário: João Sousa da Rocha; 2.º Secretário: Genildes Adelaide da Silva;
1.º Tesoureiro: José Carlos Santana de Souza; SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA: José Edi-
valdo de Lima; José Severino de Sena; Pedro Rocha Moreira; Maria Helena de Oliveira; Benedito de
Jesus Santana; Advaldo de Miranda Silva; Benedito Teixeira de Moura; CONSELHO FISCAL EFETIVO:
Odair Ferreira da Silva; Joel Lima dos Santos; José de Arimateia Araújo Chaves; SUPLENTES DO
CONSELHO FISCAL: Sebastião Cantanhede Santos; Amadeu Primo dos Santos; Erlene Dantas Caval-
cante; DELEGADOS FEDERATIVOS EFETIVOS: Francisco Antonio da Silva e João Sousa da Rocha;
SUPLENTES DE DELEGADOS FEDERATIVOS EFETIVOS: José Cosme dos Santos e Luiz Bologne-
se. Ficando nos termos do art. 64,  parágrafo único e art. 65 da Norma Estatutária da Entidade, aberto prazo
de 4 (quatro) dias a partir da publicação deste, impugnação de candidaturas dos componentes da referida
chapa. São Paulo, 6 de abril de 2013. Francisco Antonio da Silva - Presidente.

RICHARD LANE
VICE-PRESIDENTE DA MOODY’S
“Acreditamos que uma parcela
significativa das reservas é
mantida fora dos EUA.”

“A tendência de estoque de
caixa continuará e é bem
possível que tenhamos um
novo recorde no próximo ano.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MARCA VOLKSWAGEM
Edital através do site www.bll.org.br.
Maiores informações pelo telefone (41)3042-9909

Prefeitura Municipal de Arujá, 05 de Abril de 2013

LUIZ FERNANDO
ROLLA
DIRETOR DA CEMIG
“Espero em algum tempo
ter o gás disponível para
a produção de energia.”

Minerva S.A.
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14 

NIRE 35.300.344.022
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 20931-1

Av. Antônio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545 – Barretos/SP

Fato Relevante
Encerramento de Contrato de Swap com Credit Suisse

Barretos (SP), 5 de Abril de 2013 – O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes na América do Sul na produção e 
comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua também nos segmentos de processamento 
de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que encerrou o contrato de troca 
de resultados de fluxos financeiros futuros (swaps) com o Credit Suisse Próprio Fundo de Investimento Multimercado 
(“Credit Suisse”). A celebração do contrato de swap foi divulgada pela Companhia em Fato Relevante no dia 03 de 
abril de 2012. O mesmo estabeleceu que o retorno da Companhia fosse equivalente à variação do preço das ações 
de emissão da Companhia (BEEF3) e o retorno do Credit Suisse, equivalente a 100% da variação do CDI, com o prazo 
máximo de dois anos. As operações, cujos resultados foram liquidados financeiramente na data de hoje, não alteram 
o atual percentual de ações em circulação da Companhia.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2013, Economia & Negócios/2, p. B14.




