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Agronegócios
Café Empresa italiana prevê aumento de 20% em sua receita no Brasil neste ano sobre os R$ 50 milhões de 2012
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Lavazza busca ampliar presença no país
ANA PAULA PAIVA/VALOR
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tão concentradas em São Paulo e Rio
de Janeiro, e o plano é ampliar os
atuação em outras regiões, como o
Nordeste e Sul do país, apontadas
com grande potencial de crescimento no consumo de expresso.
Para ampliar sua presença no
mercado brasileiro, a empresa italiana está implementando um
acordo de franchising com o grupo Epura para ter 30 cafeterias no
país nos próximos cinco anos. A
estimativa é antes de julho abrir a
primeira loja em São Paulo e a segunda até o fim do ano. A intenção é aproximar o consumidor da
marca e mostrar o conceito do
“autêntico” café italiano. “É estilo,
não apenas uma bebida”, diz Noseda. As primeiras lojas da Lavazza foram abertas na Europa e há
planos de expansão para outros
países como Estados Unidos, Reino Unido, Chile e Rússia.
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milhões a R$ 3 milhões na reestruturação de sua fábrica no Rio de Janeiro, inaugurou um centro de treinamento em São Paulo, um centro de
assistência técnica para máquinas
no Rio de Janeiro e um centro de treinamento na mesma cidade, que será
inaugurado no próximo dia 17. Em
todo o mundo, a Lavazza mantém
mais de 50 centros de treinamento
com o objetivo de difundir a “cultura
do café expresso”.
A fábrica brasileira, uma das seis
do grupo no mundo — há uma
também na Índia e quatro na Itália
— tem capacidade de produção de
cerca de 400 toneladas por ano e
abastece apenas o mercado nacional, mas há expectativa de que passe a exportar para os mercados de
Uruguai e Argentina. A unidade,
adquirida em 2008 por meio da
compra do Café Grão Nobre, foi remodelada e teve a capacidade produtiva ampliada no ano passado.
As vendas da Lavazza no Brasil es-

Ver mais à página B5
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A italiana Lavazza, uma das líderes mundiais em café expresso, espera um crescimento significativo
no mercado brasileiro neste e nos
próximos anos. O país ainda representa uma parcela muito pequena
no faturamento total do grupo —
somente 2% — e, por isso, a empresa considera que ainda há um
grande mercado a ser explorado.
A companhia, que está presente
em 90 países, estima aumentar em
cerca de 20% o faturamento neste
ano no Brasil e ter um crescimento
de “dois dígitos” anualmente nos
próximos três anos, segundo Cesare
Noseda, gerente-geral da Lavazza do
Brasil e diretor nas Américas do Sul e
Central. No ano passado, a receita no
Brasil foi de cerca de R$ 50 milhões.
No mercado brasileiro, a Lavazza
comercializa o equivalente a 1 milhão de cápsulas de café por mês pa-

ra restaurantes, hotéis, cafeterias e
escritórios. Em 2012, todo o grupo
faturou €1,330 bilhão ante € 1,268
bilhão em 2011. A comercialização e
aluguel de máquinas para o expresso representam cerca de 30% do faturamento total da Lavazza no mundo. A empresa comercializa globalmente um total de 17 bilhões de xícaras de café por ano.
O Brasil é o principal fornecedor de matéria-prima para a Lavazza — 45% de todo grão comprado pelo grupo —, mas consome
pouco café expresso. No país, o
consumo mais tradicional é do
produto torrado e moído filtrado.
Ainda assim, o setor movimenta
no país um montante significativo de R$ 500 milhões por ano, segundo estimativa apresentada
por Noseda. Não existem estatísticas oficiais sobre o volume de café
expresso consumido no país.
Para crescer no país, a Lavazza investiu, no último ano, cerca de R$ 2

ut

Carine Ferreira
De São Paulo

Cesare Noseda, da Lavazza: intenção é aproximar o consumidor da marca

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Empresas, p. B13.

Custo menor eleva margens do setor Cooperativa vende robusta para Cuba
De São Paulo
O recuo dos preços do café no
mercado internacional no ano
passado, principalmente os do
arábica, mais caros que o robusta, contribuiu para a melhora
das margens da Lavazza e de outras companhias do setor em
2012. Nos dois anos anteriores,
quando as cotações da commodity atingiram níveis recordes,
as empresas sofreram com os
custos elevados.
Cesare Noseda, gerente-geral da
Lavazza do Brasil e diretor da empresa para as Américas do Sul e
Central, diz que, por ser mais barato que o arábica, o grão robusta
pode ser “o meio de salvar custos”

de muitas empresas. Ele considera
que tanto no arábica quanto no robusta existe “boa qualidade e nenhuma qualidade”. “Compramos
bastante qualidade em arábica e
robusta”, afirma.
Segundo ele, a Lavazza não recorreu ao uso de café robusta de
má qualidade quando os preços
do arábica atingiram patamares
muito altos. Mas muitas indústrias
que não puderam repassar seus
maiores custos para os preços do
produto final diminuíram a qualidade do café industrializado.
“Nossa estratégia é nunca
comprometer nossa qualidade”,
assegura. Ele afirma que a empresa prefere manter margens
ruins a diminuir a qualidade e

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF Nº 06.082.980/0001-03 - NIRE Nº 33.3.0028176-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, hora e local: Aos 25/03/2013, às 16h, na sede
social da Cia, na Rua Dias Ferreira nº 190, 301-Parte, Leblon, CEP: 22431-050, na Cidade do RJ, Estado do RJ.
2. Convocação e presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Cia. 3. Mesa: Presidente: Renato Feitosa Rique; Secretária: Érica Cristina
da Fonseca Martins. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as contas da diretoria com relação ao exercício encerrado em 31/12/2012, a serem submetidos aos acionistas em AGO; e (ii)
a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012. 5. Deliberações: Os
conselheiros decidiram, por unanimidade e sem reservas: 5.1. Aprovar o Relatório da Administração, as contas
da diretoria e as Demonstrações Financeiras da Cia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012,
que serão submetidos aos acionistas em Assembleia Geral; e 5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012 constante do Relatório da Administração, a ser submetida
aos acionistas em Assembleia Geral. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a
tratar encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata, em forma de sumário, assinada por todos os presentes.
RJ, 25/03/2013. Ass: Renato Feitosa Rique, Carlos Alberto Vieira, Carlos Geraldo Langoni, Shoaib Z. Khan e
Sandeep Mathrani. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 25/03/2013. Renato
Feitosa Rique - Presidente; Érica Cristina da Fonseca Martins - Secretária. Jucerja nº 2455043 em 01/04/2013.
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também se protege com instrumentos financeiros contra os ciclos de alta e baixa do café.
Considerado de pior qualidade
que o arábica e usado na produção
de café solúvel e nos “blends” do
torrado e moído, o café robusta é
importante componente nos
blends da Lavazza. Conforme Noseda, a variedade é muito demandada, por exemplo, pelos consumidores do sul da Itália, país que
ainda é o principal mercado da Lavazza. Para o executivo, o robusta
traz cremosidade e corpo para a
bebida, algumas qualidades que o
arábica sozinho pode não acrescentar. Mas a empresa também
trabalha com “blends” 100% arábica, segundo Noseda. (CF)

Tarso Veloso
De Brasília
Agricultores familiares do Espírito Santo fecharam um acordo para a exportação de 1,2 mil toneladas de café robusta (conilon) para
Cuba, por US$ 3 milhões. A Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana (Coopeavi), selecionada pelo
governo cubano, vai entregar cerca de 10% de sua produção anual.
Desde 2005, o governo brasileiro
oferece crédito a Cuba para a compra de alimentos, e parte do valor é
usada para compra de café. Em
média, o país compra todos os
anos entre 8 mil e 9 mil toneladas
de café brasileiro, o que equivale a
cerca de US$ 23 milhões.
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A expectativa para a compra inicial
era de 600 toneladas de café, volume
que, após negociações, mais do que
dobrou. A carga será entregue em
duasetapas. Aprimeira, marcadapara
maio deste ano, será de 7,8 mil sacas e
deve beneficiar mais de 50 famílias de
agricultores. Em agosto, a cooperativa
enviará as 12,6 mil sacas restantes. De
acordo com dados do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), o
Brasil foi responsável por 93% do café
importado por Cuba em 2011.
A expectativa para 2013 é que o
governo brasileiro financie cerca de
US$ 50 milhões de exportação de alimentos para Cuba, cuja demanda
pode ser atendida também pela
agricultura familiar brasileira, uma
vez que o setor familiar responde

por grande parte da produção de
itens como feijão preto (76%), arroz
(35%), milho (47%) e frango (50%).
Para fornecer o café, a Coopeavi
participou de um processo de seleção organizado pelo governo cubano que incluiu cinco cooperativas.
Três foram aprovadas pela CubaCafé, estatal cubana responsável pela
torrefação e distribuição do café no
país. A Coopeavi foi a escolhida por
dispor de maior quantidade, melhor infraestrutura e ter experiência
na exportação do produto.
O Ministério do Desenvolvimento
Agrário dará treinamento às cooperativas da agricultura familiar de diversas culturas para que participem
de processos semelhantes ao realizado com a cadeia do café.

&13- 

&2081,&$'2 3Ò%/,&2
(',7$/ '( /(,/2 '( &2035$ '( (1(5*,$ (/e75,&$
,1&(17,9$'$
$ &(0,* 3&+ 6$ 3URGXWRU ,QGHSHQGHQWH GH (QHUJLD (OpWULFD FRP VHGH QD &LGDGH GH %HOR +RUL]RQWH
(VWDGR GH 0LQDV *HUDLV QD $YHQLGD %DUEDFHQD  VXEVROR  VDOD  LQVFULWD QR &DGDVWUR 1DFLRQDO
GD 3HVVRD -XUtGLFD ± &13- VRE R Q  FRPXQLFD TXH GLVSRQLELOL]D D SDUWLU GH
KRMH GLD  GH DEULO GH  R (GLWDO GH /HLOmR GH &RPSUD GH (QHUJLD (OpWULFD ,QFHQWLYDGD /3
3DUD TXH VXD HPSUHVD SRVVD SDUWLFLSDU GHVWH (GLWDO GHYHUi VHU $JHQWH GH *HUDomR GD &&(( H VROLFLWDU
D GRFXPHQWDomR YLD HPDLO RIHUWDSXEOLFD#FHPLJFRPEU RX YLD ID[ DVVLQDGR DWUDYpV GR Q~PHUR 
 DWp DV KPLQ GH 

0LQLVWpULR GH
0LQDV H (QHUJLD

3UHJmR 3UHVHQFLDO Q 
$ 3URFXUDGRULD GD 5HS~EOLFD HP 6DQWD &DWDULQD SRU PHLR GH VHX SUHJRHLUR WRUQD S~EOLFR SDUD
FRQKHFLPHQWR GRV LQWHUHVVDGRV D 5($%(5785$ GR 3UHJmR (OHWU{QLFR 1  FXMR REMHWR
p D FRQWUDWDomR GH HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD QD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH YLJLOkQFLD DUPDGD
SDUD DV 6HGHV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO QR PXQLFtSLR GH )ORULDQySROLV 6HQGR R (GLWDO
UHWL¿FDGR DSyV DFROKLPHQWR SDUFLDO GH SHGLGR GH LPSXJQDomR LPSHWUDGR SRU HPSUHVD OLFLWDQWH
$ 6HVVmR 3~EOLFD RFRUUHUi QR GLD  jV K KRUiULR GH %UDVtOLD  2 (GLWDO SRGHUi
VHU DFHVVDGR QRV VLWHV KWWSZZZFRPSUDVQHWJRYEU H KWWSZZZSUVFPSIJRYEU RX
UHWLUDGRV QD VHGH GD 3URFXUDGRULD GD 5HS~EOLFD HP 6DQWD &DWDULQD QR HQGHUHoR 5XD 3DVFKRDO
$SyVWROR 3LWVLFD  7RUUH 
)ORULDQySROLV  GH DEULO GH 
0D[LPLOLDQR (OOHU
3UHJRHLUR GD 356&

$9,62 '( /,&,7$d2
3UHJmR (OHWU{QLFR 35( Q 
35(*2 (/(75Ð1,&2 ± 2EMHWR $TXLVLomR GH WUDQVIRUPDGRUHV GH

GLVWULEXLomR (GLWDO GLVSRQtYHO QR VLWH ZZZFRPSUDVQHWJRYEU (QWUHJD GDV
SURSRVWDV D SDUWLU GH  jV K QR VLWH ZZZFRPSUDVQHWJRYEU
$EHUWXUD GDV 3URSRVWDV  jV K KRUiULR GH %UDVtOLD QR VLWH
ZZZFRPSUDVQHWJRYEU 
1Ò%,$ 5(*,1$ '$ 6,/9$
*HUHQWH GD $VVHVVRULD (VSHFLDO GH /LFLWDomR H &RQWUDWDomR

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE nº 35300396090
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Siderúrgica Nacional convocados para a Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se no dia 30 de abril de 2013, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av.
Brig. Faria Lima, 3400, 20º andar, São Paulo - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório
da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
3. Ratificar a distribuição de dividendos e a proposta de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio aprovados
em Reuniões do Conselho de Administração.
4. Eleger os membros do Conselho de Administração.
5. Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013.
Informa-se ser necessário um mínimo de 5% do capital votante da Companhia para requisição da adoção do
voto múltiplo.
Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam sob custódia, que apresentem extrato atualizado fornecido
pelo órgão custodiante, contendo a respectiva participação acionária, bem como àqueles que desejarem se
fazer representar por Procurador, que observem o disposto no parágrafo 1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76,
devendo ser depositados, na sede da Companhia, os instrumentos de mandato com poderes especiais para
representação na Assembleia Geral a que se refere o presente edital, com antecedência de até 48 (quarenta e
oito) horas da data marcada para sua realização, a fim de agilizar o atendimento aos acionistas.
A documentação relativa às matérias da ordem do dia está à disposição para exame pelos Srs. Acionistas na
sede da Companhia, bem como nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),
da BM&FBovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. (www.bmfbovespa.com.br), e da Companhia
(www.csn.com.br/ri) na rede mundial de computadores.
São Paulo, 12 de abril de 2013
Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de Administração
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BR Properties S.A.

,167,7872 1$&,21$/ '(
(678'26 ( 3(648,6$6
('8&$&,21$,6 $1,6,2
7(,;(,5$  ,1(3

0LQLVWpULR GD
(GXFDomR

$9,62 '( /,&,7$d2
3UHJmR (OHWU{QLFR Q 
,1(3
2%-(72 &RQWUDWDomR GH HPSUHVD SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoR GH %RPEHLUR
3DUWLFXODU HVSHFLDOL]DGD QD 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV GH 3UHYHQomR H &RPEDWH D
,QFrQGLR SRU PHLR GH %ULJDGD GH %RPEHLURV 3DUWLFXODU FRP R IRUQHFLPHQWR GRV
UHVSHFWLYRV (TXLSDPHQWRV GH 3URWHomR ,QGLYLGXDO (TXLSDPHQWR GH 3URWHomR
&ROHWLYR H GH 0DWHULDO GH 3ULPHLURV 6RFRUURV SDUD DWXDomR QDV GHSHQGrQFLDV
GRV (GLItFLRV 6HGH ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWXGRV H 3HVTXLVDV (GXFDFLRQDLV
$QtVLR 7HL[HLUD HP %UDVtOLD')
'$7$ '( $%(5785$ '$6 3523267$6
',$  GH DEULO GH 
+RUiULR  KRUDV
(QGHUHoR (OHWU{QLFR ZZZFRPSUDVQHWJRYEU
/2&$/ '( (175(*$ '2 (',7$/ 1R VtWLR ZZZFRPSUDVQHWJRYEU D SDUWLU
GR GLD  ,QIRUPDo}HV SRGHUmR VHU REWLGDV SHORV WHOHIRQHV [[
  H ID[ 
/8,= $8*8672 /8&,1'$
&RRUGHQDGRU*HUDO GH 5HFXUVRV /RJtVWLFRV $TXLVLo}HV H &RQYrQLRV

0DQJHOV ,QGXVWULDO 6$
&13- Q   1,5(   &LD $EHUWD
(GLWDO GH &RQYRFDomR  $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD
)LFDP FRQYRFDGRV RV VHQKRUHV DFLRQLVWDV SDUD VH UHXQLUHP HP $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD TXH VH UHDOL]DUi QR GLD  GH
DEULO GH  jV  KRUDV QD VHGH VRFLDO VLWXDGD QHVWD &DSLWDO GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD 5XD 9HUER 'LYLQR 
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GH LGHQWLGDGH H F VH SHVVRD MXUtGLFD FySLD GH HVWDWXWRFRQWUDWR VRFLDO FySLD GH DWD GH HOHLomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV
DPERV GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGRV QR yUJmR FRPSHWHQWH H FySLD GH GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH GR DGPLQLVWUDGRU TXH VH
IDUi SUHVHQWH 6H IRUHP UHSUHVHQWDGRV SRU SURFXUDGRUHV DOpP GRV GRFXPHQWRV PHQFLRQDGRV DQWHULRUPHQWH GHYHUmR
LJXDOPHQWH DSUHVHQWDU R UHVSHFWLYR LQVWUXPHQWR GH RXWRUJD GH SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H FySLD GR GRFXPHQWR GH LGHQ
WLGDGH GR SURFXUDGRU 6H SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD GRPLFLOLDGD QR H[WHULRU WRGRV RV GRFXPHQWRV GHYHUmR VHU WUDGX]LGRV H
OHJDOL]DGRV SHUDQWH R &RQVXODGR EUDVLOHLUR HP VHX SDtV GH GRPLFtOLR 7RGDV DV FySLDV GHYHUmR VHU DXWHQWLFDGDV H WRGDV
DV DVVLQDWXUDV RULJLQDLV FRP ¿UPDV UHFRQKHFLGDV 6mR 3DXOR  GH DEULO GH  5REHUW 0D[ 0DQJHOV  3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
  

(Companhia Aberta)
CNPJ/MF nº 06.977.751/0001-49 - NIRE 35.300.316.592
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam os senhores acionistas da BR
PROPERTIES S.A. (“Companhia”) convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social da Companhia, localizada na Av. das
Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18° andar,
escritório 181, na Cidade e Estado de São Paulo, com início às 11 horas do dia 30 de abril de 2013,
em primeira convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) examinar, discutir e
votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e
distribuição de dividendos; (iii) examinar, discutir e votar a fixação do limite de valor da remuneração
global anual dos administradores da Companhia; e (iv) deliberar sobre a eleição de membro do
Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) examinar,
discutir e votar os Protocolos e Justificações de Incorporação das subsidiárias BRPR 67
Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A; BRPR IX Empreendimentos e Participações Ltda.,
BRPR XI Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XII Empreendimentos e Participações Ltda.,
BRPR XXI Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXVIII Empreendimentos e Participações
Ltda., BRPR XXIX Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXX Empreendimentos e
Participações Ltda., BRPR XXXI Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXXII
Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXXIII Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR
XXXIV Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXXV Empreendimentos e Participações Ltda.,
BRPR XXXVI Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXXVII Empreendimentos e
Participações Ltda. e Ventura Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Subsidiárias”) pela
Companhia, a serem celebrados entre os administradores da Companhia e das Subsidiárias,
bem como os atos e providências neles elencados; (ii) deliberar sobre a ratificação da nomeação da
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa especializada responsável para avaliar o
patrimônio líquido das Subsidiárias - pelo critério do valor contábil, bem como pela elaboração dos
respectivos laudos de avaliação, para os fins do disposto no artigo 227 da Lei nº 6.404/76; (iii) deliberar
sobre os laudos de avaliação das Subsidiárias; (iv) deliberar sobre a incorporação das Subsidiárias
pela Companhia, sem aumento do capital social da Companhia; (v) autorizar os membros da Diretoria a
tomarem todas as providências necessárias à formalização da incorporação das Subsidiárias pela
Companhia, caso aprovada; (vi) deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, de forma a refletir (a) os aumentos de capital social da Companhia ocorridos no exercício
de 2012, decorrentes do exercício de opções de compra de ações por administradores e executivos
da Companhia; e (b) o cancelamento de 8 (oito) ações correspondentes ao somatório das frações
de ações decorrentes da incorporação da One Properties S.A. (CNPJ/MF nº 07.875.234/0001-21) pela
Companhia, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de março
de 2012; (vii) deliberar sobre a alteração do artigo 22, §2º, alínea “f”, do Estatuto Social da Companhia
para a alteração de definição de termo conforme requerido pelo Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA; e (viii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir
as alterações propostas nos itens “vi” e “vii” acima, caso aprovadas. Em cumprimento ao disposto no
artigo 141, § 1º, da Lei nº 6.404/76, no artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09 e no artigo 3º da Instrução
CVM nº 165/91, conforme alteradas, o percentual mínimo de participação no capital votante da
Companhia necessário à requisição da adoção do procedimento de voto múltiplo para eleição de
membro do Conselho de Administração é de 5%. A requisição da adoção do procedimento de voto
múltiplo deverá ser realizada pelos acionistas em até 48 horas antes da Assembleia Geral ora
convocada. A Companhia solicita aos acionistas que apresentem documento de identidade/
documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição
financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista
e participar da referida Assembleia Geral, com antecedência mínima de 24 horas à sua realização.
Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão
ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso,
ser apresentado também o instrumento de mandato. Encontram-se à disposição dos acionistas,
na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.brpr.com.br), bem como
no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), cópias dos
documentos a serem discutidos na Assembleia Geral, incluindo aqueles exigidos pela Instrução
CVM nº 481/09.
São Paulo, 15 de abril de 2013
BR PROPERTIES S.A.
André Santos Esteves - Presidente do Conselho de Administração

