
Jornal Valor --- Página 6 da edição "17/04/2013 1a CAD C" ---- Impressa por CGBarbosa às 16/04/2013@20:08:32

C6 | Valor | Quarta-feira, 17 de abril de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD C - FINANCAS - 17/4/2013 (20:8) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Finanças

Coreia do Sul tenta combater iene fraco
Roberta Costa e Aline Oyamada
De São Paulo

A Coreia do Sul anunciou na
terça-feira um plano de estímulo
fiscal equivalente a US$ 17,2 bi-
lhões (19,3 trilhões de won), o
que representa 1,5% do PIB. O pa-
cote será financiado por um or-
çamento suplementar de
US$ 15,44 bilhões, dos quais 69%
serão destinados à cobertura da
queda de receita em razão da de-
saceleração econômica e 31%
irão para novos gastos. A expec-
tativa do mercado é que o plano
seja aprovado até maio e tenha
impacto positivo sobre a ativida-
de no segundo semestre.

Em abril, o Banco da Coreia (BC
do país) revisou a projeção para o
crescimento do PIB de 2013 de
3,0% para 2,6%, citando a lentidão
no consumo doméstico e a desa-
celeração das exportações. A de-
manda enfraquecida espelha o
alto nível de endividamento das
famílias, impulsionado princi-
palmente por gastos no mercado
imobiliário. De todo modo, nada
indica que o país possa enfrentar
uma crise bancária, uma vez que
há mais rigidez nas regulamenta-
ções no sistema financeiro im-

postas desde a crise de 2008.
Do lado das contas externas,

boa parte da revisão negativa do
BC deveu-se ao “efeito Japão”, já
que a economia coreana, reco-
nhecidamente grande exporta-
dora de eletrônicos, componen-
tes e automóveis, é a que mais es-
tá sofrendo na Ásia com a forte
desvalorização do iene. Por con-
sequência, o won coreano apre-
ciou-se 7,8% no ano e 23% nos úl-
timos 12 meses contra a moeda
japonesa. Se considerado apenas
o período após a indicação de
Shinzo Abe como primeiro-mi-
nistro japonês, a alta da moeda
coreana foi de incríveis 25%.

Entre as medidas, também foi
anunciada a emissão de 8,8 tri-
lhões de won em títulos do tesou-
ro coreano como forma de finan-
ciamento ao orçamento extra. O
governo estima o déficit fiscal
(excluindo a previdência social)
em 1,8% do PIB em 2013, um nú-
mero extremamente mais baixo
do que o da maioria dos países
desenvolvidos, embora acima do
resultado do ano passado (1,1%
do PIB). A previsão oficial para a
relação dívida/PIB é de 36,2% em
2013, de 34,8% em 2012. De novo,
em termos de comparações glo-

bais, é um nível baixíssimo que
não ameaça a sustentabilidade
fiscal no médio e longo prazos.

Assim como a política monetá-
ria, a política fiscal está mudando
de neutra para acomodatícia, o
que, na opinião do Nomura, deve
fazer com que o Banco da Coreia
não reduza mais a taxa de juros
ao longo de 2013. Em relatório, a
instituição afirmou que o próxi-
mo movimento do banco central
coreano, que ocorreria apenas
em 2014, deverá ser uma alta de
50 pontos base. No segundo se-
mestre de 2012, o banco central
cortou a taxa em 50 pontos base,
para 2,75%. Para o Nomura, o estí-
mulo fiscal é uma boa decisão em
termos de melhor coordenação
política com o BC, além de ter o
benefício de reduzir o excesso de
liquidez no sistema financeiro.

Os riscos para o cenário de
afrouxamento monetário e fiscal
estão relacionados ao comporta-
mento da economia global e das
pressões políticas locais. Haveria
necessidade de mais cortes de ju-
ros face ao aumento dos riscos ne-
gativos ao crescimento mundial
derivados, por exemplo, do “fiscal
cliff ” nos EUA, uma nova rodada
de crise soberana na zona do euro,

ou um “hard landing” na China.
Do ponto de vista doméstico, o No-
mura acredita que pressões políti-
cas por mais afrouxamento seriam
contidas pela presidente Park
Geun-hye, que respeita a indepen-
dência do banco central.

O Nomura espera que o BC do
país revise para cima a projeção do
PIB, para 2,8%, como efeito do pa-
cote. Especificamente do ponto de
vista dos ativos, a reação pode ser
mais demorada e custosa. Por um
lado, porque o governo Abe deve
continuar bombardeando o mer-
cado com volumosa liquidez e, por
conseguinte, mantendo a pressão
de desvalorização sobre o iene. Por
outro lado, a tensão com a Coreia
do Norte deve continuar no radar
por tempo indeterminado.

Considerando o comporta-
mento do índice Kospi, a Coreia
tem o terceiro pior desempenho
no mercado de ações em toda a
Ásia (-3,84%) no acumulado do
ano, ficando atrás apenas de
Hong Kong (-3,94%) e Índia
(-5,5%). Nos últimos 12 meses, a
bolsa coreana perde 4,4%. A dife-
rença é gritante quando se obser-
va o comportamento do índice
Nikkei, que subiu 27,7% em 2013
e 37,7% nos últimos 12 meses.

Ásia País lança pacote em momento em que sua moeda, o won, se aprecia fortemente diante da divisa japonesa

LEE JAE-WON, POOL/AP

A presidente Park Geun-hye tem sofrido pressões políticas por mais afrouxam e n to

Curtas

Lucro da Blackrock
O lucro da BlackRock av a n ç o u

10% no primeiro trimestre, acima
das estimativas de analistas, com
aumento dos ativos sob gestão e
receitas maiores. A BlackRock re-
gistrou ganho de US$ 632 milhões
(US$ 3,62 por ação), ante US$ 572
milhões um ano antes. Excluindo
itens extraordinários, o lucro por
ação foi de US$ 3,65 ante US$ 3,16
há um ano. A receita aumentou
8,9%, para US$ 2,45 bilhões. Ana-
listas esperavam lucro por ação de
US$ 3,58 e receita de US$ 2,43 bi-

lhões, segundo a Thomson Reu-
ters. (Dow Jones Newswires)

Crédito consignado
Durante seis meses, a partir de

ontem, o governo federal não vai
receber novas candidaturas à lis-
ta de instituições financeiras cre-
denciadas a dar empréstimos
consignados a servidores públi-
cos da União. Em portaria publi-
cada no “Diário Oficial”, o Minis-
tério do Planejamento suspen-
deu, por 180 dias, a recepção de
novos pedidos de cadastramen-

Rio negocia empréstimo em moeda estrangeira
Filipe Pacheco
De São Paulo

O Estado do Rio de Janeiro está
em negociação com um banco de
investimento para tomar uma li-
nha de empréstimo em moeda
estrangeira, disse Renato Villela,
secretário de finanças do Estado,
ao Va l o r . Ele não informou qual
o montante total do empréstimo
e nem quando ele será de fato re-
passado ao caixa do Estado, mas
informou que o Tesouro Nacio-
nal, que precisa aprovar a opera-

ção, já está analisando a docu-
mentação necessária.

“O [Estado do] Rio de Janeiro
tem um hedge natural por ter mui-
tas receitas atreladas ao mercado
e x t e r n o”, disse evento realizado
em São Paulo, ao se referir a recei-
tas decorrentes da indústria de pe-
tróleo, muito forte no Estado.

No mês passado, o banco Credit
Suisse concedeu um financiamen-
to de US$ 1,3 bilhão para o gover-
no de Minas Gerais, que contou
com o aval do Tesouro Nacional.
Posteriormente, o mesmo banco

fechou a venda de títulos de dívida
com lastro nesse crédito no merca-
do externo — com essa operação, o
banco suíço obteve um ganho esti-
mado pelo mercado em aproxima-
damente US$ 115 milhões.

Segundo uma fonte de banco de
investimento presente no mesmo
evento, a operação com a dívida de
Minas Gerais foi bem vista pelo
mercado e por investidores exter-
nos, e pode gerar outras parecidas
nos próximos meses. “É possível
que o mesmo aconteça com a dívi-
da do Rio, por exemplo.”

to. A medida foi tomada para
“aprimorar e automatizar” pro -
cessos de cadastramento.

Santander e Webmotors
O Santander assinou acordo

que prevê a venda de 30% de seu
portal de classificados automoti-
vos, o We b m o t o r s , por R$ 180 mi-
lhões. O comprador é o grupo aus-
traliano Carsales.com, que atua
com classificados on-line de veícu-
los na Ásia e Oceania. O Santander
detém controle do portal, com
70% de participação.

SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05 - NIRE 35 3 0001186 4
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Suzano Holding S.A. (“Assembleia” e “Companhia”, respectivamente), a se realizar no dia
30.4.2013, às 10h, no edifício da sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355,
10º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; (ii) eleição dos
membros do Conselho de Administração; e (iii) fixação do montante global da remuneração anual do
Conselho de Administração e da Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) apreciação da
proposta da administração referente ao aumento do capital social da Companhia, no montante de
R$ 934.554.830,24, mediante emissão particular de 17.605.346 ações ordinárias, 17.050.231 ações
preferenciais Classe A e 7.290.331 ações preferenciais Classe B, pelo preço de emissão de R$ 22,28
por ação, fixado de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação, levantado em 31 de dezembro
de 2012. As ações serão integralizadas mediante capitalização de aportes para futuro aumento de
capital realizados pelos acionistas controladores. Os demais acionistas terão o direito de preferência
na subscrição das novas ações, nos termos do Artigo 171 da Lei das S.A.; e (ii) alteração do caput do
artigo 5º do Estatuto Social, para adequar o capital social da Companhia em razão do aumento de
capital. Em atenção ao disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11/12/91, conforme alterada,
informamos que o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de
voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de
documento de identidade, podendo ser representados por procurador constituído há menos de
1 (um) ano contado da data da Assembleia, que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, nos termos do Art. 126 da Lei 6.404/76. Os procuradores deverão
estar munidos de documento de identidade e da procuração. São Paulo, 12 de abril de 2013. Augusto
Esteves de Lima Junior - Presidente do Conselho de Administração.

PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF 51.928.174/0001-50 - NIRE 35.300.095.421 - Companhia Aberta de Capital Autorizado

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Plascar Participações Industriais S.A. (“Companhia”) a reunirem-
se, em primeira convocação, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de
2013, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Pierre Simon de Laplace, 956, Techno Park Campinas,
Condomínio Unic, sala 2 do módulo B1, cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2012,
conforme publicadas, em 8 de março de 2013, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Valor Econômico e no
Correio Popular de Campinas; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro (prejuízo) líquido apurado no exercício; (iii)
eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; Em Assembleia Geral Extraordinária: (v) fixar a remuneração
global dos administradores e conselheiros da Companhia; (vi) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social,
especificamente para alterar o Artigo 21º do referido Estatuto. Para tomar parte na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, os acionistas deverão comprovar essa qualidade mediante extrato emitido pela instituição financeira
depositária das ações de emissão da Companhia ou por agente de custódia, além da apresentação do documento
de identidade ou dos documentos societários aplicáveis, conforme tratar-se, respectivamente, de pessoa física ou
jurídica. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária por procurador, nos
termos do artigo 126, parágrafo 1.º, da Lei n.º 6.404/76, sendo necessária a apresentação do respectivo instrumento
de mandato, o qual poderá ser depositado antecipadamente na sede social, junto ao Departamento de Relações com
Investidores da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.
br) e da BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), em conformidade
com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009. Campinas, 15 de abril de
2013. André Cambauva do Nascimento - Vice-Presidente do Conselho de Administração - Plascar Participações
Industriais S.A.

VIX LOGÍSTICA S.A. - (“Companhia”)
CNPJ/MF nº: 32.681.371/0001-72 - NIRE: 32300029612

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25/03/2013
Em 25/03/2013 às 13:30h na sede social da Controladora. Presenças: 100%. Convocação: Dispensadas. Mesa:
Presidente: Nilton Carlos Chieppe - Secretário: Decio Luiz Chieppe. Deliberações: Inaugurada a reunião o Presidente do
CAD fez constar em ata as presenças da Sra. Patrícia Poubel Chieppe, Diretora Administrativa da Companhia, Sr.
Rodolfo Altoé, Diretor Executivo e do Sr.André Gaia, Diretor Financeiro e Relações com Investidores da Companhia, que
estarão fazendo apresentações de temas de pauta de interesse da companhia. Dando seqüência à reunião foram
apreciadas e aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros, as matérias abaixo: 1)Aprovação dos Resultados
auditados (DF) do exercício encerrado em 2012 e recomendação da Proposta para aprovação da Assembléia Geral
Ordinária: O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a aprovação do Resultado do exercício
encerrado em 2012, conforme relatório da Diretoria distribuído e publicado. O tema foi aprovado por unanimidade por
todos os membros. Diante disso, em consonância como disposto no artigo 133 da Lei 6.404/76, o Conselho de
Administração estará sugerindo à Assembléia Geral Ordinária a aprovação da Proposta da Administração e do
Relatório de Auditoria Externa quanto as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2012. 2) Aprovação da
verba da Administração para 2013 e recomendação da Proposta para aprovação da Assembléia Geral Extraordinária:
A Diretora Administrativa apresentou a proposta de remuneração da Administração para o exercício de 2013,
demonstrando os valores e rubricas envolvidas. O tema foi colocado em votação e houve a aprovação da proposta
apresentada pela unanimidade dos membros do colegiado. Diante disso, o Conselho de Administração estará sugerindo
à Assembléia Geral Extraordinária a aprovação da Proposta. 3) Outros temas de interesse da Companhia: Não havendo
mais tema, foi encerrada a reunião. ATA REGISTRADA NA JUCEES SOB N° 20130273384 EM 10/04/2013.

Oi S.A.
CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43 - NIRE 33 3 0029520-8

COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DA Oi S.A. REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2012. DATA,
HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 de dezembro de 2012, às 9hs, na sede social da Companhia,
localizada na Rua General Polidoro, nº 99, Botafogo, no Rio de Janeiro – RJ. PRESENÇAS: Presente
a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: o Diretor Presidente, Sr. Francisco Tosta Valim Filho,
e os demais Diretores, Srs. Alex Waldemar Zornig, Tarso Rebello Dias, Francis James Leahy Meaney,
Pedro Santos Ripper, Julio Cesar Fonseca, Eurico de Jesus Teles Neto, João de Deus Pinheiro
de Macedo e Bayard de Paoli Gontijo. Presente, ainda, a Sra. Luciana de Assis Serra Alves, na
qualidade de Secretária. ORDEM DO DIA: (1) Aprovar a constituição dos seguintes consórcios: (i)
CONSÓRCIO REDE DE ACESSO PE 182/7066 - 2012 – GILOG/BR; (ii) CONSÓRCIO SMP E STFC
DEPÓSITO CENTRAL DE ARMAMENTO PE n° 02/2012; (iii) CONSÓRCIO REDE DE ACESSO PE
181/7066-2012 GILOG/BR; (iv) CONSÓRCIO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO; e (v) CONSÓRCIO DE TELEFONIA FIXA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS; e (2)
Ratificar os atos anteriormente praticados e autorizar a adoção de todas as medidas necessárias à
constituição e formalização dos consórcios referidos no item anterior. DELIBERAÇÕES: Iniciada a
reunião, os Diretores indicaram a Sra. Luciana de Assis Serra Alves para secretariar os trabalhos. Em
seguida, com relação ao item (1) da Ordem do Dia, os Diretores decidiram aprovar a constituição
dos seguintes consórcios: (i) CONSÓRCIO REDE DE ACESSO PE 182/7066 - 2012 – GILOG/BR,
para participação da Companhia no PROCESSO LICITATÓRIO N° 182/7066-2012 – CILOG/BR,
promovido pela Caixa Econômica Federal, para prestação de serviços de dados. O valor do contrato
é de R$ 133.787.246,39 (cento e trinta e três milhões, setecentos e oitenta e sete mil e duzentos e
quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) e o consórcio tem como participantes a Companhia,
líder do consórcio, participando de 60% (sessenta por cento), a Telemar Norte Leste S.A., participando
de 35% (trinta e cinco por cento), e a Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda., participando de
5% (cinco por cento); (ii) CONSÓRCIO SMP E STFC DEPÓSITO CENTRAL DE ARMAMENTO PE
n° 02/2012, para participação da Companhia no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2012, promovido
pelo Exército Brasileiro – Depósito Central de Armamento, para prestação de serviços de voz SMP
e STFC. O valor do contrato é de R$ 42.349,12 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove
reais e doze centavos) e o consórcio tem como participantes a Companhia, participando de 10%
(dez por cento), a Telemar Norte Leste S.A., líder do consórcio, participando de 10% (dez por cento),
e a TNL PCS S.A., participando de 80% (oitenta por cento); (iii) CONSÓRCIO REDE DE ACESSO
PE 181/7066-2012 GILOG/BR, para participação da Companhia no PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 181/7066 – 2012 – CILOG/BR, promovido pela Caixa Econômica Federal, para prestação de
serviços de dados. O valor do contrato é de R$ 31.120.669,31 (trinta e um milhões, cento e vinte mil,
seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) e o consórcio tem como participantes a
Companhia, líder do consórcio, participando de 60% (sessenta por cento), a Telemar Norte Leste
S.A., participando de 35% (trinta e cinco por cento), e a Brasil Telecom Comunicação Multimídia
Ltda., participando de 5% (cinco por cento); (iv) CONSÓRCIO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
– SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO GOVERNO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, para participação da Companhia no PREGÃO ELETRÔNICO Nº
026/2012, promovido pela Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Regional do Governo
do Estado de São Paulo, para prestação de serviço móvel pessoal e telefonia fixa, pelo período de
12 (doze) meses e eventuais renovações. O valor do contrato é de R$ 93.792,60 (noventa e três
mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) e o consórcio tem como participantes a
Companhia, participando de 10% (dez por cento), a TNL PCS S.A., líder do consórcio, participando
de 70% (setenta por cento), e a Telemar Norte Leste S.A., participando de 20% (vinte por cento);
e (v) CONSÓRCIO DE TELEFONIA FIXA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, para participação
da Companhia no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2012, promovido pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG, para prestação de serviços de telecomunicações. O valor do
contrato é de R$ 33.711.857,00 (trinta e três milhões, setecentos e onze mil e oitocentos e cinquenta
e sete reais) e o consórcio tem como participantes a Companhia, participando de 10% (dez por
cento), e a Telemar Norte Leste S.A., líder do consórcio, participando de 90% (noventa por cento).
Passando ao item (2) da Ordem do Dia, os Diretores decidiram ratificar todos os atos já praticados
pela Companhia em relação aos Consórcios mencionados no item (1) e autorizar, também, a adoção,
pela Diretoria ou procuradores regularmente constituídos, de todas as providências necessárias à
constituição e formalização dos consórcios acima mencionados, inclusive as medidas cabíveis junto
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), e
Junta Comercial, dentre outros órgãos públicos competentes. APROVAÇÃO E ASSINATURAS:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, do que, para constar, lavrou-se esta
ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. (a.a.) Luciana de Assis Serra Alves
– Secretária da Mesa, Francisco Tosta Valim Filho – Diretor Presidente, Alex Waldemar Zornig, Tarso
Rebello Dias, Francis James Leahy Meaney, Pedro Santos Ripper, Julio Cesar Fonseca, Eurico de
Jesus Teles Neto, João de Deus Pinheiro de Macedo e Bayard de Paoli Gontijo. Rio de Janeiro, 18
de dezembro de 2012. A presente é cópia fiel do respectivo Livro de atas da Companhia. Luciana
de Assis Serra Alves - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome:
Oi S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 2428408 e data de 08/01/2013. Valéria G. M.
Serra - Secretária Geral.

Oi S.A.
CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 - NIRE 33.30029520-8

COMPANHIA ABERTA
EXTRATO DO ITEM (9) DA ATA DA 22ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2013. Na qualidade de secretária da reunião do Conselho
de Administração, CERTIFICO que o item (9), da Ordem do Dia da Ata da 22ª Reunião do Conselho
de Administração da Oi S.A. realizada em 20 de fevereiro de 2013, às 10hs, na Praia de Botafogo,
nº 300, 11º andar, sala 1101, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tem
a seguinte redação: “Por fim, passando ao item (9) da Ordem do Dia, o Sr. Alex Zornig apresentou
proposta de alteração da sede da Companhia e da Telemar Norte Leste S.A., em razão da venda
do imóvel situado na Rua General Polidoro, para endereço de propriedade da Companhia ou
controladas, no Lavradio ou Leme, a ser definido pela Diretoria da Companhia, conforme aprovação
a ser obtida junto a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Os Conselheiros aprovaram a
proposta por unanimidade”. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e
apostas as assinaturas dos senhores: José Augusto da Gama Figueira; João Carlos de Almeida
Gaspar; Armando Galhardo N. Guerra Junior; Rafael Cardoso Cordeiro; Sergio Franklin Quintella;
Alexandre Jereissati Legey; Fernando Magalhães Portella; Cristiano Yazbek Pereira; José Valdir
Ribeiro dos Reis; Laura Bedeschi R. de Mattos (supl.); Carlos Augusto Borges; Marcelo Almeida
de Souza (supl.); Shakhaf Wine. Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2013. Maria Gabriela Campos
da Silva Menezes Côrtes - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Nome: Oi S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 2443436 e data de 26/02/2013.Valéria
G. M. Serra - Secretária Geral.

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

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013, Finanças, p. C6.




