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Ministério da 
Ciência, Tecnologia

e Inovação

O Presidente do Conselho de Administração das Indústrias Nucleares do Brasil S. A. 
- INB, na forma do inciso V do Artigo 20 do Estatuto Social da Empresa, convoca os 
Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no 
dia 24 de abril de 2013, às 15 horas, na Sede Social da Empresa, localizada na Avenida 
João Cabral de Mello Neto nº 400, Salas 101 a 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 

dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
c) Fixação da remuneração dos membros da Administração.

O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia, conforme facultado pelo 
Artigo 39 do Estatuto Social, deverá depositar a respectiva procuração com poderes 

de 2013.
As pessoas jurídicas de direito público interno poderão, na forma do parágrafo 2º do 
referido dispositivo estatutário, credenciar representantes, acionistas ou não, mediante 
comunicação por escrito de autoridade competente.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2013
ANGELO FERNANDO PADILHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S. A. – INB
CNPJ Nº 00.322.818/0001-20

NIRE Nº 3330027160-1

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária (AGO/E), a se realizar no próximo dia 29 de abril de 2013, às 09:45h (nove horas 
e quarenta e cinco minutos), em primeira convocação, e às 10h (dez horas), em segunda e última 
convocação, na sede da Companhia, na Avenida Pedro II, n° 68/prédio 24 – São Cristóvão, Rio 

Em
Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração, do Balanço 

Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, assim como do Parecer do Conselho Fiscal; 
2. 3. Eleição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia; 4. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; 
e 5. Fixação da remuneração da administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Exame e aprovação do aumento do capital social da Companhia; e 2. Reforma do artigo 4º do 
Estatuto Social da Companhia em decorrência do aumento do capital social. Informamos aos Srs. 
acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia, os documentos constantes da 

AGO/E munidos de instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 12 de abril de 2013. Sergio
Manuel Aranda Moreno - Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 NIRE: 3330008217-4
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE 
JANEIRO – CEG a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), a se realizar 
no próximo dia 29 de abril de 2013, às 11:45h (onze horas e quarenta e cinco minutos), em primeira 
convocação, e às 12h (doze horas), em segunda e última convocação, na sede da Companhia, na 

constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame e aprovação do Relatório 
da Administração, Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, assim como do Parecer do 
Conselho Fiscal; 2. Destinação dos lucros e distribuição dos resultados; 3. Eleição dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia; 4. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal 
da Companhia; e 5. Fixação da remuneração da Administração da Companhia. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 1. Exame e aprovação do aumento do capital social da Companhia; e 2. Reforma do 
artigo 4º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do aumento do capital social. Informamos 
aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia, os documentos constantes 
da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à 
AGO/E munidos de instrumento de procuração. O percentual mínimo de participação no capital votante 

12 de abril de 2013. Sergio Manuel Aranda Moreno - Presidente do Conselho de Administração.

GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
CNPJ nº 07.358.761/0001-69 - NIRE nº 33300275819

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO REALIZADA NA SEDE 
SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NA AV. JOÃO XXIII, 6.777, PARTE, 

SANTA CRUZ, ÀS 11h00min DO DIA 06 DE MARÇO DE 2013
1. A reunião contou com a presença da maioria dos Membros do Comitê 
Executivo, tendo sido presidida por André Bier Gerdau Johannpeter, e, por 
mim, Expedito Luz, Secretariada. 2. O Comitê Executivo, na forma do Art. 
16, alínea “m” do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade, autorizar 
a extinção da filial da Sociedade localizada na Avenida Luiz Merenda, 
365/385, Bairro Campanário, Diadema, SP, CEP 09931-390, inscrita na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35903747684, em 
17/12/2009 e no CNPJ sob o nº 07.358.761/0163-24. 3. Nada mais foi tratado. 
Rio de Janeiro, 06 de março de 2013. Ass.: André Bier Gerdau Johannpeter 
- Diretor Presidente. André Pires de Oliveira Dias; Expedito Luz; Francisco 
Deppermann Fortes - Diretores Vice-Presidentes. Declaração: Declaro que 
a presente é cópia fiel da Ata transcrita no livro próprio, e que as assinaturas 
supramencionadas são autênticas. Expedito Luz. JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 26/03/2013 e o 
registro sob o nº 00002453749, em 26/03/2013. Protocolo 00-2013/089299-
8, em 22/03/2013. Valéria G. M. Serra. Secretária Geral.

Ministério das 
Cidades

Comunicamos aos senhores acionistas que, na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada nesta data, foi aprovado o aumento do capital social de 
R$ 5.066.130.026,92 (cinco bilhões, sessenta e seis milhões, cento e trinta mil, 
vinte e seis reais e noventa e dois centavos), para R$ 5.196.507.583,71 (cinco 
bilhões, cento e noventa e seis milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e 
oitenta e três reais e setenta e um centavos), nos termos do Art. 1º do Decreto de 

de preferência de que trata o art. 171, Parágrafo 4º da Lei 6.404, de 15 dez 1976, 

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2013
FRANCISCO COLOMBO

Diretor-Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
CNPJ 42.357.483/0001-26

Secretaria de 
Portos

Convocação
Ficam os Senhores Acionistas da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO 

convidados a comparecer à reunião da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 
14:30 horas do dia 26 de abril de 2013, em sua Sede Social, à Rua Acre, 21 - 4º andar, 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
I - Exame e votação do Relatório da Administração, Balanço e demais Demonstrações 
Contábeis, relativos ao exercício de 2012; 
II - Eleição dos membros para o Conselho Fiscal; 
III - Eleição de Membro para o Conselho de Administração, na condição de representante 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nomeado na 582ª Reunião 

IV - Fixação da Remuneração da Diretoria Executiva, dos membros do Conselho de 
Administração e dos titulares do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2013
FERNANDO VICTOR CASTANHEIRA DE CARVALHO

Presidente do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

DA AGÊNCIA REUTERS

A recuperação econômica
da China desacelerou
inesperadamente nos
três primeiros meses

deste ano,  com produção indus-
trial mais fraca e redução de in-
vestimentos, forçando analistas a
dar início a reduções nas expecta-
tivas para a expansão no ano,
apesar da insistência do governo
de que o cenário é favorável. A se-
gunda maior economia do mun-
do cresceu 7,7% no primeiro tri-
mestre ante  igual período de
2012, menos do que os 7,9% re-
gistrados no quarto trimestre de
2012 e abaixo da projeção média
dos economistas de alta de 8%. 

O resultado frustrou também
as expectativas de aumento sur-
presa que surgiram depois da
publicação na semana passada
de dados de crédito e exporta-
ções. "Esse número pode muito
bem explicar porque havia tanto
suporte de liquidez no primeiro
trimestre", disse o chefe de pes-
quisas econômicas do ING em
Cingapura, Tim Condon. "A pro-
dução industrial foi inesperada-
mente ruim e essa foi a fonte de
fraqueza do PIB. Com base nis-
so, as expectativas para o Produ-
to Interno Bruto serão reduzidas
e com certeza vamos reavaliar a
nossa", completou Condon.

Enquanto isso, o RBS respon-
deu aos números reduzindo sua
estimativa de crescimento da
China no ano a 7,8%, ante 8,4%
antes dos dados. "Isso se deve
tanto ao impacto do início mais
fraco de 2013 quanto ao fato de
os dados do primeiro trimestre
mostrarem uma dinâmica de
crescimento trimestral mais len-
ta do que o esperado", escreveu
Louis Kujis, economista-chefe
do RBS, em nota a clientes.

Sheng Laiyun, porta-voz da
Agência Nacional de Estatísti-
cas, que divulgou o PIB e uma
série de outros dados ontem,
disse em entrevista à imprensa
que as preocupações são infun-
dadas. "Os fundamentos econô-
micos da China não mudaram.
Estamos confiantes sobre o cres-
cimento futuro e otimistas em
alcançar a meta de crescimento
deste ano", disse Sheng.

A China determinou meta de
expansão do PIB de 7,5% para
2013, nível que Pequim acredita
ser capaz de criar empregos sufi-
cientes e fornecer espaço para re-
formas estruturais que o governo –
e conselheiros políticos interna-
cionais – acreditam ser necessá-
rias para colocar o crescimento
em um caminho mais sustentável.

Crescimento desacelera
e decepciona economistas
Segunda maior economia do mundo avança 7,7% no 1º trimestre ante o igual período de
2012, menos do que os 7,9% do 4º trimestre de 2012 e abaixo da expectativa do mercado

CHINA

Compra

País lidera em títulos dos EUA
DA AGÊNCIA DOW JONES

A China fez sua maior compra de títulos do Te-
souro dos EUA em mais de um ano em fevereiro,
mantendo-se na primeira posição como detentora
de ativos norte-americanos. Segundo dados conti-
dos no relatório de capital internacional mensal do
Departamento do Tesouro dos EUA a China au-
mentou suas compras líquidas de títulos do país de
curto e longo prazos em US$ 8,7 bilhões, para US$
1,223 trilhão,em relação ao mês anterior.

O aumento ocorre após o Tesouro norte-ameri-
cano criticar a China por retomar a compra de
yuans em larga escala com a finalidade de desvalo-
rizar a moeda chinesa, classificando a medida co-
mo um desdobramento "problemático". Para com-
pensar suas compras de yuans, a China teve de au-
mentar sua carteira de moedas internacionais,am-
plamente composta por dólares.

Em seu relatório semestral sobre as taxas de
câmbio globais, o Tesouro não nomeou a China co-
mo um manipulador cambial, evitando uma de-
signação que poderia afetar as relações entre os po-
deres mundiais. O tom crítico, porém, revela preo-
cupações com a possibilidade de os países usarem
suas moedas para ganhar vantagem competitiva
em meio à desaceleração do crescimento mundial.

O relatório do Tesouro mostrou que o Japão re-
duziu sua posição em títulos dos EUA em US$ 6,8
bilhões, para US$ 1,097 trilhão. Os economistas,
contudo, acreditam que os investidores japoneses
deverão aumentar suas carteiras de ativos mobiliá-
rios norte-americanos nos próximos meses.

O Tesouro norte-americano usou nova lingua-
gem no relatório para alertar o Japão a não reduzir
o valor do iene para ganhar vantagem competitiva,
à medida que o novo governo tenta impulsionar o
crescimento por meio de políticas agressivas.

ZONA DO EURO

DA AGÊNCIA REUTERS

A Grécia recebeu ontem
um “atestado de saúde” dos
seus credores internacionais,
garantindo mais ajuda finan-
ceira, o que levou o governo a
informar que vai pedir muito
mais alívio da dívida se Ate-
nas continuar cumprindo
suas metas de resgate. O país
está com medidas em curso
para controlar seu endivida-
mento e sair da recessão no
próximo ano, afirmaram os
credores, acrescentando que
o próximo desembolso de so-
corro financeiro, de pelo me-
nos 2,8 bilhões de euros, deve
ser aprovado em maio.

A "troica" de credores – for-
mada pela Comissão Euro-
peia, Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e Banco Cen-
tral Europeu (BCE) – deu sinal
verde para a ajuda após autori-
dades gregas desistirem de sua
oposição sobre cerca de 15 mil
demissões no setor público,
condição fundamental do últi-
mo acordo de resgate fechado
no final do ano passado.

"Estou muito satisfeito que
o governo está fazendo um es-
forço particularmente deter-

minado nesta área", disse o
chefe da missão do FMI para a
Grécia, Poul Thomsen, em con-
ferência em Atenas.

Os credores também con-
venceram Atenas a congelar
os planos para a fusão entre o
Banco Nacional e o Eurobank,
respectivamente o principal e
o terceira maior banco do
país. Os credores temiam que
a estrutura bancária se tor-
nasse grande demais para ser
vendida a investidores priva-
dos após seu resgate com fi-
nanciamento público.

O acordo com os seus cre-
dores abre o caminho para
mais 6 bilhões a serem desem-
bolsados em maio, afirmou o
primeiro-ministro grego, An-
tonis Samaras. Líder da frágil
coalizão de três partidos, Sa-
maras disse que o acordo mos-
trou que a Grécia está conse-
guindo ficar fora de dificulda-
de mesmo com outros países
da zona do euro atolados na
crise. "Até recentemente, a
Grécia era o mal exemplo",
disse o premiê em pronuncia-
mento na TV. "Agora, a Grécia
está protegida e são outros es-
tados membros que estão en-
frentando problemas."

Grécia ganha mais ajuda
e busca alívio para dívida

RÚSSIA

DA AGÊNCIA DOW JONES

O presidente russo, Vladimir
Putin, alertou ontem que a eco-
nomia mundial em crise e suas
consequências ameaçam afe-
tar o desempenho da Rússia
como ocorreu durante a desa-
celeração mundial em 2008 e
2009. "Isso aconteceu em 2008
e é o que estamos testemu-
nhando hoje", disse Putin.

O líder russo pediu ao pri-
meiro-ministro, Dmitry Med-
vedev, que convocasse uma
reunião especial do Kremlin e
com os conselheiros do go-
verno para que chegassem a
uma resposta sobre o alerta
de que a Rússia estaria próxi-
ma a uma recessão. Putin ad-
vertiu severamente que "a
crise global está gerando con-

tornos cada vez mais perigo-
sos que inevitavelmente nos
impactarão também".

A economia do país sofreu
contração de cerca de 10% em
2009, no rescaldo da crise fi-
nanceira e econômica que teve
início do ano anterior. A recu-
peração veio depois, graças às
dezenas de bilhões de dólares
que o governo rapidamente in-
jetou no setor bancário e inves-
tiu em indústrias em crise. Con-
tudo, a expansão foi em ritmo
lento e seu ápice foi apenas a
metade da taxa recorde de 8%,
registrada antes da crise.

Atualmente, a economia
está patinando nas mesmas
taxas modestas de cresci-
mento, com uma expansão
do PIB decepcionante em
2012, de apenas 3,4%. 

Crise global ameaça 
economia, avalia Putin

Curta

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO JAPÃO SOBE 0,6%

A produção industrial do Japão subiu 0,6% em fevereiro,
segundo dados revisados, sugerindo que o iene mais fraco
e os ganhos nas ações ajudaram a melhorar o
desempenho das empresas. O dado foi melhor do que a
leitura inicial de queda de 0,1% e que o aumento de 0,3%
registrado em janeiro. O índice de utilização da capacidade
subiu 0,75 em fevereiro ante o mês anterior, para 86,6. 

"O emprego está bastante es-
tável", disse Sheng. "Emprego
estável é um indicador básico da
estabilidade econômica da Chi-
na", completou ele, citando da-
dos do Ministério do Trabalho e
da Previdência Social mostran-
do que a China criou mais de 3
milhões de novos empregos no
primeiro trimestre.

Produção industrial

O crescimento de 8,9% da
produção industrial em março
ante o ano anterior, abaixo das
expectativas de 10%, pesou so-
bre a confiança dos investidores
e sobre o PIB. Decepcionou tam-
bém o crescimento de 20,9%
dos investimentos em ativos fi-
xos no primeiro trimestre, ante
projeção do mercado de 21,3%.

O aumento mais fraco na ge-
ração de energia em seis meses
– alta de 2,1% em março ante o
ano anterior – e a queda de 3,2%
na produção diária de aço bru-
to no mesmo período foram
considerados como sinais de
esfriamento da atividade. A
China produziu 2,14 milhões
de toneladas de aço bruto por
dia em março, com as siderúr-
gicas ainda cautelosas sobre as
perspectivas de uma recupera-
ção sazonal da demanda.

Esses dados, divulgados pe-
lo governo junto com o PIB,
ofuscaram a ligeira melhora do
crescimento das vendas no va-
rejo para 12,6% em março na
comparação anual, ante 12,3%
em fevereiro e expectativa do
mercado de alta de 12,5%.

O rápido aumento de uma
nova classe de consumidores na
China, no entanto, é um fator
que mantém os investidores oti-
mistas sobre o futuro da econo-
mia a longo prazo, desde que au-
toridades possam reequilibrar os
motores do crescimento. O con-
sumo doméstico foi o principal
motor do crescimento no pri-
meiro trimestre, garantindo 4,3
pontos percentuais do total de
7,7%. A formação bruta de capi-
tal fixo contribuiu com 2,3 pon-
tos, enquanto as exportações ge-
raram 1,1 ponto percentual.

Após a divulgação do PIB tri-
mestral, a economista Li Ruoyu,
pesquisadora do Centro de Infor-
mações Estatal, disse que a Chii-
na não deveria responder aos da-
dos decepcionantes com mais
relaxamento monetário, mas sim
aceitar que a economia do país já
não pode mais crescer no ritmo
de antes, disse Para ela, usar estí-
mulos de curto prazo para im-
pulsionar a taxa de crescimento
para mais de 8% seria como "be-
ber veneno para saciar a sede",
com o argumento de que ações
de relaxamento estão tendo re-
sultados cada vez mais fracos. 

"Elas (ações de relaxamento)
estão tendo um impacto cada
vez menor de estímulo ao cres-
cimento – os empréstimos no
primeiro trimestre foram fortes,
mas, ainda assim, o crescimento
não foi bom", comentou Li. "Is-
so é o que chamam de finanças
superaquecidas com economia
em desaceleração."

No primeiro trimestre, os em-
préstimos sociais atingiram 6,2

trilhões de yuans, um recorde
para o período. A economista
acredita que pelo menos parte
do crédito criado de janeiro a
março foi usando com propósi-
tos especulativos ou para pagar
juros sobre dívidas existentes.

Bird

O Banco Mundial (Bird) redu-
ziu ligeiramente ontem suas
previsões de crescimento em
2013 para o leste asiático e aler-
tou sobre possível sobrecarga
nas maiores economias da re-
gião, mas informou que a ampla
expansão monetária do Banco
do Japão, banco central do país,
deve fornecer estímulo para os
países em desenvolvimento.

O esforço do Japão para esti-
mular sua economia através do
afrouxamento monetário deve
ser bom para as economia asiá-
ticas em desenvolvimento, co-
mo a Tailândia e as Filipinas,
que produzem componentes
para os exportadores japone-
ses, informou o Bird.

Em 4 de abril deste ano, o BC
japonês chocou os mercados
ao revelar que injetará cerca de
US$ 1,4 trilhão na economia
durante dois anos para quebrar
o ciclo deflacionário e acabar
com duas décadas de estagna-
ção. O afrouxamento forneceu
estímulo novo para a baixa do
iene, após o dólar ter atingido a
máxima de quatro anos de
99,95 ienes na quinta-feira.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A5. 




