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Sexta-feira e fim de semana, 19, 20 e 21 de abril de 2013
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três anos. Ele vendeu operações
em cinco países para reinvestir os
recursos, em parte, em programas de redução de preços em seu
mercado doméstico, onde a competitividade é feroz. A estratégia,
segundo indicou ontem o grupo,
vem dando resultados.
O executivo também passou a
dar mais liberdade aos gerentes
para administrar suas lojas.
Na França, onde o Carrefour
obtém 45% das vendas, a receita
foi de € 9,3 bilhões, 0,7% a menos
do que no mesmo período de
2012, tanto em números totais como para os que incluem apenas as
lojas com mais de 12 meses.
Melhorar o desempenho dos
hipermercados na França — responsáveis por 60% das vendas do
Carrefour no país — é visto por
investidores como um desafio
em particular. As vendas de hipermercados abertos há mais de
um ano, excluindo a comerciali-
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câmbio constantes, houve aumento de 1,3% em comparação
ao primeiro trimestre de 2012.
Pela taxa de câmbio atual, houve
queda de 1,3%, refletindo o impacto negativo representado pelo enfraquecimento das moedas
brasileira e argentina em relação
ao euro.
Com taxas de câmbio constantes e levando em conta apenas lojas com mais de um ano, o aumento foi de 0,4%. As vendas foram prejudicadas pelas baixas
temperaturas na Europa e pelo
fato de o período ter contado
com um dia útil a menos.
“Tendo em vista esses impactos
negativos, este é um início de ano
reconfortante”, disse em informe
a analista Caroline Gulliver, que
trabalha na Espírito Santo.
Georges Plassat, alçado ao comando da rede há um ano, disse
que o processo de recuperação do
Carrefour precisa de pelo menos
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No Carrefour, América Latina
compensa Europa mais fraca
A varejista francesa Carrefour,
em meio a um programa para
recuperar seu desempenho,
anunciou ontem aumento nas
vendas do primeiro trimestre,
beneficiada pelo maior crescimento na América Latina, que
compensou “um cenário de consumo desfavorável” na Europa.
(As vendas no Brasil cresceram
13%; na Argentina, 16,5%)). O diretor de finanças do Carrefour, Pierre-Jean Sivignon, corroborou a expectativa do mercado, de lucro
operacional de € 2,2 bilhões neste
ano, considerando-a “razoável”.
A segunda maior rede varejista
do mundo, em vendas, atrás do
Walmart, dos Estados Unidos,
anunciou vendas totais de € 20,8
bilhões nos três primeiros meses
do ano, dentro das expectativas.
Levando em conta taxas de

zação de combustíveis, caíram
2,9%. Nos supermercados, o declínio foi de 0,5%. Nas lojas de
conveniência, houve aumento de
3,6%. As vendas de produtos alimentícios subiram pelo segundo
trimestre consecutivo.
“Os hipermercados vêm mostrando estabilização, o que é, em
nossa opinião, um fator chave”,
observaram analistas do Credit
Suisse.
As vendas de lojas com mais
de 12 meses em uma Europa assolada por medidas de austeridade caíram 3,8%, para € 5,5 bilhões. A Bélgica foi uma rara exceção, com alta de 3,1%. Na Espanha e Itália, houve declínios
de 6,5% e 5,8%.
Entre os mercados emergentes, a América Latina continuou a
mostrar bom crescimento, com
alta de 11% nas vendas, para € 4
bilhões. Na Ásia, entretanto, encolheram 4%, para € 2,1 bilhões.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 abr. 2013, Empresas, p. B7.

Abear aponta alta de 8,7% na demanda de março
Aviação
Alberto Komatsu
De São Paulo
A demanda por voos domésticos das quatro maiores companhias aéreas do país aumentou
8,7% em março, ante o mesmo mês
de 2012, divulgou ontem a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), integrada por TAM,
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Varejo Vendas no Brasil crescem 13% e na Argentina, 16,5%, no trimestre

Scheherazade Daneshkhu
Financial Times, de Paris
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Gol, Azul/Trip e Avianca. Juntas,
elas respondem por 99,35% da demanda doméstica.
Na quarta-feira, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou alta de 1,14% no fluxo de
passageiros em março, na comparação anual. Os dados da agência
incluem os resultados das quatro
maiores companhias e das aéreas
que representam o 0,65% restante
da demanda doméstica. Geral-

AUTOBRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.459.083/0001-59 - NIRE 33.3.0030236-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam os acionistas da AutoBrasil Participações S.A. (Cia.) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se
no dia 20/05/2013, às 14h, na sede social da Cia., à Av. das Américas nº 500, bl. 19, sala 303 (parte), Barra
da Tijuca/RJ, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
findo em 31/12/2012; e 2. a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício
social findo em 31/12/2012 e a distribuição de dividendos. Cumpre ressaltar que os documentos relativos ao
item (1) constante da ordem do dia, incluindo aqueles previstos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram disponibilizados aos acionistas na sede da Cia. em 19/04/2013, sendo publicados nesta mesma data no Jornal Valor
Econômico e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. RJ, 19/04/2013.
Luiz Cláudio de Souza Alves - Presidente do Conselho de Administração.

mente, os indicadores de Anac e
Abear são similares.
Essa diferença entre os desempenhos de demanda doméstica da
Abear e da Anac, de 7,56 pontos
percentuais, pode ser resultado de
critérios distintos de cálculo. A
Anac isolou os dados da Webjet
em março de 2012, enquanto a
Abear os incluiu na operação da
Gol. A Webjet foi adquirida pela
Gol em julho de 2011. O negócio

foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) em outubro de 2012.
A Anac também divulgou desempenho da Gol, em março, diferente do anunciado pela empresa.
Pela Anac, a Gol teve alta de 6,34%
na demanda de 5,4% na oferta. Já a
Gol informou quedas de 11% e
9,7%, respectivamente. A Anac foi
procurada, mas não se pronunciou até o fechamento da edição.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013
OBJETO: locação, em lote único, de 03 contêineres por 12 (doze) meses para
serem utilizados como depósitos de resíduos sólidos recicláveis (papel), materiais
do almoxarifado e equipamentos em geral, nos termos do edital e seus anexos.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 09:30 horas do dia 30/04/2013.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se à
disposição dos interessados no endereço do sítio do Governo do Estado do
Paraná, http://www.comprasparana.pr.gov.br, opção = “Consulta a Licitações”.

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data,
foram deliberados, por conta dos resultados do primeiro trimestre de 2013, os seguintes valores para serem
pagos a partir de 10 de maio de 2013: 1) Juros sobre o capital próprio no valor de R$ 5.726.120,58 (cinco
milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a
R$ 0,064 por ação. O pagamento dos referidos juros será computado no cálculo do dividendo mínimo obrigatório
do exercício social de 2013. 2) Dividendos no valor total de R$ 12.168.006,22 (doze milhões, cento e sessenta
e oito mil, seis reais e vinte e dois centavos), correspondentes a R$ 0,136 por ação. Farão jus ao recebimento
os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia 29 de abril de 2013. As negociações
de ações da Companhia a partir de 30 de abril de 2013, inclusive, serão na condição “ex-dividendos e juros
sobre capital próprio”. Do valor a ser pago a título de juros sobre o capital próprio será deduzido o Imposto de
Renda na Fonte, conforme legislação em vigor, exceto para os Acionistas que sejam imunes ou isentos, cuja
condição deverão fazer prova até a data de início do pagamento. Forma de Pagamento: Os acionistas cujas
ações estejam custodiadas na Instituição depositária de Ações, terão seus pagamentos disponibilizados de
acordo com o domicílio bancário fornecido ao Itaú Unibanco S.A., a partir da data de início da distribuição destes
direitos. Os acionistas, cujo cadastro não tenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de Banco/
Agência/Conta Corrente, somente terão seus dividendos disponíveis a partir do 3º dia útil, contado da data da
atualização cadastral nos arquivos eletrônicos da Instituição depositária de Ações, que poderá ser efetuada
através de qualquer agência da rede. Mais informações poderão ser obtidas junto às agências especializadas
no atendimento aos acionistas no horário bancário. Os acionistas cujas ações estejam depositadas na Central
Depositária BM&F BOVESPA terão seus dividendos creditados conforme procedimentos adotados pela mesma.
Ações não Atualizadas: O crédito correspondente somente será efetuado após a conversão para escriturais.
São Paulo, 17 de abril de 2013.
Élio A. Martins
Diretor de Relações com Investidores

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE
PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA
AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 010/2013-APPA
PROTOCOLO APPA nº 11.597.265-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO
TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DE CARGAS POR MÉTODO NÃO INVASIVO,
INCLUINDO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO FÍSICA, INFRAESTRUTURA
ELÉTRICA E LÓGICA, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS PELA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A Comissão Especial de Licitação da APPA, comunica que fica adiada a abertura
da licitação para o dia 11/06/2013 às 10:00 horas no Edifício sede da APPA, em
virtude de alterações nos anexos disponibilizados no site www.pr.gov.br/compraspr
INFORMAÇÕES: Fone (41) 3420 1134 -3420-1139 (41) 3420-1252 - e-mail: cel.
obras@appa.pr.gov.br - site: www.pr.gov.br/compraspr
Paranaguá, 18 de abril de 2013.
Presidente Cel- Obras

FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 22.266.175/0001-88 - NIRE 32.3.0002794-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A. (“Companhia”) convocados para comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia a realizar-se às 10 horas do dia 29 de abril de 2013,
em sua sede na Avenida Idalino Carvalho, s/n – Bairro Areinha, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real adicional, a serem distribuídas
com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009; (ii) a
delegação de poderes ao Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre as condições de
que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada; e (iii) a autorização para
a Diretoria da Companhia adotar e praticar todos e quaisquer atos e assinar todos os documentos necessários à implementação e efetivação da emissão de debêntures. INSTRUÇÕES GERAIS: I - Conforme o artigo
28 do Estatuto Social da Companhia, os acionistas deverão apresentar na data de realização da Assembleia:
(i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou
em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária,
emitido pelo órgão competente datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembléia Geral;
e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de
representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral
munido de documentos que comprovem sua identidade. II - Os mandatos de representação na Assembleia
deverão ser depositados na sede social, na Avenida Idalino Carvalho, s/n, CEP 29135-000, na cidade de
Viana, Estado do Espírito Santo, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 9 às 18 horas, até no máximo
às 14 horas do dia 25 de abril de 2013. III - Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da Companhia, os documentos pertinentes à matéria constante da ordem do dia.
Viana, 12 de abril de 2013.
Dalton Dias Heringer
Presidente do Conselho de Administração

Secretaria de Estado da Segurança Pública

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial para Registro de Preços 085/SSP/2013 Objeto: Aquisição de
caminhão 4x4 para transporte de tropa e de materiais.
Data da Sessão Pública: às 14h do dia 06.05.2013
Pregão Presencial para Registro de Preços 096/SSP/2013 Objeto: Aquisição de
algemas.
Data da Sessão Pública: às 14h do dia 06.05.2013
Local das Sessões: Auditório de Licitações da SSP, localizado na Rua Artista
Bittencourt, nº 30, Centro, Florianópolis/SC. Para retirada dos editais, as empresas
interessadas deverão comparecer ao Setor de Licitações da SSP, no endereço supra
munidas do carimbo da empresa, ou ainda, obtê-los no endereço www.ssp.sc.gov.
br da Internet.
Florianópolis, 18 de abril de 2013.
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CIG 28213/2013 e 29218/2013

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 004/2013-APPA

Cidade de Deus, Osasco, SP, 19 de abril de 2013.
Prezado(a) Cotista,
A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na
qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS BARIGUI CRÉDITO CONSIGNADO,CNPJ/MF nº 13.525.592/0001-07
(“Fundo”), vem convidar V.Sa. para se reunir(em) em Assembleia Geral de Cotistas,
em 30/04/2013, às 12hs., na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 2º andar do
Prédio Amarelo, a ﬁm de deliberar sobre:
(i)

as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores
Independentes, relativos ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2012;

(ii)

alteração da redação do item 9.6. do Regulamento do Fundo, que se aprovada
passará a constar conforme abaixo:
“9.6. Admite-se que a Administradora, a Gestora ou empresas a elas ligadas
possam assumir a contraparte das operações do Fundo, devendo manter por
05 (cinco) anos registros segregados que documente tais operações. Ficando
ressalvado que a Administradora só poderá atuar na condição de contraparte
do Fundo, desde que com a ﬁnalidade exclusiva de realizar a gestão de caixa
e liquidez do Fundo.’’

ODONTOPREV S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51 - NIRE 35.300.156.668
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 02 de Abril de 2013
Data, Hora e Local: 02/04/2013, às 14:00 horas, na sede social da Companhia situada na Alameda Tocantins, nº 125, Alphaville Industrial, na
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. Publicações: (i) Edital de Convocação da presente Assembleia publicado nos dias 01, 04 e
05/03/2013 no jornal Valor Econômico, páginas C8, C3 e B8, respectivamente, e nos dias 01, 02 e 05/03/2013 no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, páginas 83, 15 e 152, respectivamente; e (ii) Demonstrações Financeiras publicadas no dia 27/02/2013 no jornal Valor Econômico,
páginas B9-B13, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 113-121. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os
documentos exigidos pelas Instruções CVM 480/2009 e 481/2009. Presenças: Presentes acionistas da Companhia representando
aproximadamente 70,51% do capital social com direito a voto. Presentes também membros da administração e membros do Conselho Fiscal
da Companhia, bem como representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia.
Mesa: Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Pedro Whitaker de Souza Dias. Ordem do Dia: (i) apreciação das contas dos
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2012;
(ii) deliberação sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício, incluindo a proposta de orçamento de capital e distribuição de
dividendos; (iii) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e (iv) eleição dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia. Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Foram examinadas, discutidas e aprovadas,
pela unanimidade de votos dos presentes, registradas abstenções de acionistas, conforme orientações de voto recebidas pela Companhia e
arquivadas na sede social, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2012; (ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta da
Diretoria constante das demonstrações financeiras da Companhia e de documento divulgado pela Companhia em atendimento à Instrução
CVM 481/2009, de destinação do lucro líquido da Companhia verificado no exercício de 2012, após as deduções legais para Provisão de
Imposto de Renda e Contribuições Sociais, correspondente ao montante de R$ 145.566.351,19, da seguinte forma: (a) R$ 7.278.317,56 para
constituição da reserva legal; (b) ratificação dos lucros distribuídos durante o exercício de 2012, conforme abaixo: (b.1) os pagamentos de
Juros Sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 32.644.522,28 e no valor líquido de R$ 27.747.843,64, compreendendo os valores pagos
em 23/05/2012 (R$ 14.761.148,55), em 22/08/2012 (R$ 9.216.333,15) e 21/11/2012 (R$ 8.667.040,58); e (b.2) os pagamentos de Dividendos
Intercalares, no montante total líquido de R$ 85.866.197,61, compreendendo os valores pagos em 23/05/2012 (R$ 27.624.991,68), 22/08/2012
(R$ 32.734.915,30) e 21/11/2012 (R$ 25.506.290,63); (b.3) os valores acima distribuídos foram imputados, líquidos do imposto de renda na
fonte, quando aplicável, aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2012, conforme Artigo 9º, Parágrafo 7º, da Lei nº 9.249/95, item
V, e Deliberação CVM 207/96, e Parágrafo 5º, do Artigo 28 do Estatuto Social de forma que, diante de tais ratificações, fica consignado que,
durante o exercício de 2012, foram distribuídos lucros no mesmo exercício em montante superior ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto
Social da Companhia;(c) R$ 41.015.957,94, referentes a dividendos extraordinários, acima do previsto no Estatuto Social da Companhia como
dividendo obrigatório, sendo:(c.1) R$ 19.777.313,74 a serem pagos mediante o saldo disponível do lucro líquido apurado no exercício de 2012
após as deduções aprovadas nos itens (a) e (b) acima; e (c.2) R$ 21.238.644,20 a serem pagos mediante utilização de parcela da reserva de
lucros estatutária da Companhia, a qual passa a registrar saldo de R$ 96.329.845,69; (iii) Foi aprovado, por maioria de votos dos presentes,
registrado voto contrário de acionista conforme orientação de voto recebida pela Companhia e arquivada na sede social, o limite anual da
remuneração global dos administradores da Companhia de R$ 8.000.000,00, conforme a proposta da administração, a qual foi divulgada pela
Companhia em atendimento à Instrução CVM 481/2009, não sendo considerado neste montante os valores relacionados ao plano de opção
de compra de ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 19/04/2007.
(iv) Por solicitação da unanimidade dos acionistas presentes, registradas abstenções de acionistas, conforme orientações de voto recebidas
pela Companhia e arquivadas na sede social, foi mantida a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício social de 2013.
Foram eleitos, pela unanimidade dos acionistas presentes, registradas abstenções de acionistas, conforme orientações de voto recebidas pela
Companhia e arquivadas na sede social, os seguintes membros:Titulares:(i) Ivan Maluf Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador
da Cédula da Identidade RG nº 8.832.350 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.154.758-46, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo; (ii) Mario Probst, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula da Identidade RG
nº 4.475.481 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 029.415.318-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e
(iii) Vanderlei Dominguez da Rosa, brasileiro, contador, portador da Cédula da Identidade RG nº 3026420368 SSP-RS, inscrito no CPF/MF
sob nº 422.881.180-91, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Suplentes: (i) Eduardo da Gama
Godoy, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1016599811 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob nº 395.416.650-04,
residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; (ii) Sueli Berselli Marinho, brasileira, casada, engenheira,
portadora da Cédula da Identidade RG nº 5733225-3, inscrita no CPF/MF sob nº 659.039.948-49, residente e domiciliada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo;e (iii) Getúlio Antonio Guidini, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 9020912417
- SJP/, inscrito no CPF/MF sob nº 197.189.340-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os membros do
Conselho Fiscal, tanto os titulares como os suplentes, tomarão posse em 30 dias a contar desta data depois de apresentarem prova, ao
Conselho de Administração, de satisfação dos requisitos previstos no Artigo 162 da Lei das S.A., bem como após a assinatura do Termo de
Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia, e dos Termos de Adesão ao Regulamento
do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme aplicável. Os conselheiros ora eleitos
declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A.para sua investidura como membros
do Conselho Fiscal da Companhia. Nos termos do Artigo 162, Parágrafo 3° da Lei das S.A., foi aprovada pela unanimidade dos acionistas
presentes, registradas abstenções de acionistas, conforme manifestado por seu representante presente à Assembleia, a remuneração mensal
individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal equivalente a 10% da remuneração média atribuída a cada Diretor da Companhia, não
computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum
dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá
ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das
S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. Barueri, 02/04/2013. Mesa: Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente; Pedro Whitaker de
Souza Dias - Secretário. JUCESP nº 144.822/13-1 em 16/04/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Eternit S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81

E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PROTOCOLO: 11.482.640-5
A APPA-Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, comunica que a
presente licitação foi homologada pelo Il.mo Sr. Superintendente, Luiz Henrique
Tessutti Dividino, em 17/04/2013.
OBJETO: SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA PRÉ-HISTÓRICA
E HISTÓRICA INTERVENTIVA SUBAQUÁTICA AO LONGO DOS CANAIS DE
ACESSO, BACIAS DE EVOLUÇÃO E ÁREAS DE ATRACAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA, CONFORME CONDIÇÕES APRESENTADAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
EMPRESA VENCEDORA: ACQUAPLAN Tecnologia e Consultoria Ambiental
Ltda.
VALOR: R$ 569.000,00 ( quinhentos e sessenta e nove mil reais).
CEL-Ambiental, em 17 de abril de 2013.
Engª Manuela Oliveira
Presidente da Comissão Especial de Licitação, CEL-Ambiental
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(iii) demais alterações que se ﬁzerem necessárias no Regulamento do Fundo em
razão do disposto na letra “ii” acima.
Não havendo o comparecimento de Cotistas para a realização da Assembleia Geral
em primeira convocação, essa será realizada em segunda convocação no mesmo dia
e local, às 13hs.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 01862-7 CNPJ nº 76.484.013/0001/45
FATO RELEVANTE
A Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM nº 358/2002 comunica a seus acionistas, investidores
e ao mercado em geral, que foi publicado no dia 16/04/2013 o Edital de Licitação
Pública na modalidade de Concorrência sob nº 170/2013, tendo por objeto a
Locação de Ativos precedida da concessão do direito real de uso das áreas e
da execução das obras necessárias para ampliação do sistema de esgotamento
sanitário dos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná. As obras serão
executadas em 48 (quarenta e oito) meses, sendo previsto o investimento no valor
de R$ 199.297.725,73 (cento e noventa e nove milhões, duzentos e noventa e
sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos). Executadas as
obras, os ativos construídos serão locados à Sanepar pelo prazo de 240 (duzentos
e quarenta) meses, sendo estipulado em edital o valor mensal de locação máximo
de R$ 2.112.901,60 (dois milhões, cento e doze mil, novecentos e um reais e
sessenta centavos), cujo pagamento terá inicio quando da entrega das etapas das
obras licitadas.
Curitiba, 17 de abril de 2013.
Ezequias Moreira Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores

Atenciosamente,
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Eternit S.A.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 19 de abril de 2013.
Prezado(a) Cotista,
A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na
qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM, CNPJ nº 08.382.792/0001-18 (“Fundo”), vem
convidar V.Sa. para se reunir(em) em Assembleia Geral de Cotistas, em 30/04/2013,
às 13hs30min., na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 2º andar do Prédio
Amarelo, a ﬁm de deliberar sobre:
(i)

as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores
Independentes, relativos ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2012;

(ii)

alteração da redação do Parágrafo Único do item 8.4. do Regulamento do
Fundo, que se aprovada passará a constar conforme abaixo:
“Parágrafo Único - Admite-se que a Administradora, a Gestora ou empresas
a elas ligadas possam assumir a contraparte das operações do Fundo,
devendo manter por 05 (cinco) anos registros segregados que documente
tais operações. Ficando ressalvado que a Administradora só poderá atuar na
condição de contraparte do Fundo, desde que com a ﬁnalidade exclusiva de
realizar a gestão de caixa e liquidez do Fundo.’’

(iii) demais alterações que se ﬁzerem necessárias no Regulamento do Fundo em
razão do disposto na letra “ii” acima.
Não havendo o comparecimento de Cotistas para a realização da Assembleia
Geral em primeira convocação, essa será realizada em segunda convocação no
mesmo dia e endereço, às 14hs30min.
Atenciosamente,
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 – NIRE 35.300.013.344
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de 2ª Convocação
São convidados os senhores acionistas da Eternit S.A. (“Companhia”) a se reunirem, em segunda convocação,
na sede social desta, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, no dia
29 de abril de 2013, às 11:00 horas em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), para deliberação das seguintes
matérias que compõem a ordem do dia: 1. Aprovar a alteração da redação do atual artigo 3º do Estatuto Social da
Companhia, para inclusão no objeto social das atividades de importação, exportação e complemento da atividade
de logística com atividades de armazenagem, gerenciamento de estoque, distribuição, serviços de administração
e apoio administrativo, para melhor reﬂetir a diversiﬁcação dos negócios da Companhia; 2. Aprovar a alteração da
redação do atual artigo 16º do Estatuto Social da Companhia, para inclusão da palavra “até” no que se refere ao número de membros que compõem o Conselho de Administração; 3. Aprovar a inserção do §5º no artigo 16º, por meio
do qual o Presidente do Conselho de Administração exercerá, além de seu voto normal, o voto “de minerva” (voto
de desempate), quando o colegiado, constituído por número par de membros, não conseguir a maioria estatutária
para deliberação de matéria de interesse social; e 4. Aprovar a alteração do §1º do artigo 18º, por meio da qual as
reuniões do Conselho de Administração serão convocadas conforme o Regimento Interno do Conselho de Administração. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet (www.eternit.com.br/ri,
www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br), a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na
AGE, incluindo: (i) a proposta do Estatuto Social consolidado comparado com o Estatuto Social vigente, nos termos
do Artigo 11, da Instrução CVM nº 481; e (ii) Manual para Participação de Acionistas na AGE, da Companhia, inclusive com instruções para outorga de procuração eletrônica, nos termos do § 3º, do Artigo 135 da Lei de Sociedades
Anônimas e dos Artigos 6º e 11º, da Instrução CVM nº 481. Adicionalmente, o acionista que assim o desejar, poderá
solicitar a votação isolada de qualquer dispositivo especíﬁco. Legitimação e Representação: Poderão participar
da AGE, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição ﬁnanceira
depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126, da Lei
de Sociedades Anônimas. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identiﬁcação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, (i) extrato atualizado da conta de
depósito das ações escriturais fornecido pela instituição ﬁnanceira depositária; e (ii) na hipótese de representação
por procuração, a via original do instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante. Não obstante o disposto acima, os acionistas que comparecerem à AGE munidos de tais documentos, poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente. Pedido Público de Procuração: Em
atendimento ao Artigo 27 da Instrução CVM nº 481, a Companhia divulgou em 15 de março de 2013 Comunicado
ao Mercado para ﬁns de informar sua intenção de realizar um pedido público de procuração para que os acionistas
assegurem participação na AGE, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster
em relação às matérias da ordem do dia. Os acionistas poderão outorgar procurações eletrônicas pela internet,
acessando o site: www.assembleianaweb.com.br. As instruções de voto poderão ser dadas a partir de 19 de abril
de 2013, até às 23h59min. do dia 27 de abril de 2013.
São Paulo, 18 de abril de 2013.
Sérgio Alexandre Melleiro
Presidente do Conselho de Administração

