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Negócios Infraestrutura. ALL e Ferroeste
acertam acordo operacional
estadão.com.br/e/all

A Normus Empreendimentos
e Participações, subsidiária da
fabricante de celulose Fibria
com sede na Hungria, foi autua-
da pela Receita Federal em R$
264,7 milhões. A informação
consta no balanço trimestral
divulgado ontem pela Fibria. A
fabricante de celulose diz que
cabe recurso no caso e conside-
ra a despesa como “possível”.
A Receita diz que a Normus
cometeu falhas no recolhimen-
to do Imposto de Renda e Con-
tribuição Social relativas a re-
sultados obtidos no exterior
no ano de 2008.

Subsidiária da Fibria é
multada em R$ 264,7 mi

A Xerox divulgou ontem lucro
para o primeiro trimestre aci-
ma do esperado pelo mer-
cado, mas afirmou
que o resultado dos
três meses seguin-
tes não atenderá
expectativas oti-
mistas por causa
da reestruturação
pela qual a compa-
nhia está passando. O
lucro foi de US$ 0,27 por
ação, acima do US$ 0,24 proje-
tado por analistas, apesar da
queda de receita de 3%, para
US$ 5,4 bilhões.

A indústria química alemã Basf
anunciou ontem que vai elimi-

nar cerca de 500 empregos
em todo o mundo até o

fim de 2015. A maior
parte dos cortes se-
rá feita na unidade
de Basiléia, na Suí-
ça, que deverá con-

centrar cerca de 350
demissões. A reestru-

turação envolverá negó-
cios como aditivos plásti-

cos, pigmentos, água, couro e
químicos têxteis e tem o objeti-
vo de economizar aproximada-
mente€ 1 bilhão.

A fabricante de celulose Fibria
registrou lucro de R$ 24 mi-
lhões no primeiro trimestre,
revertendo prejuízo de R$ 10
milhões do mesmo período de
2012. Porém, o resultado fi-
cou abaixo da projeção mé-
dia dos analistas, que era
de um lucro de R$ 110 mi-
lhões. As vendas da empre-
sa caíram entre janeiro e
março. A maior
fabricante mun-
dial de celulose
de fibra curta
(obtida a par-

tir do eucalipto) vendeu 1,186
milhão de toneladas de janeiro
a março, 10% a menos do que
no primeiro trimestre do ano
passado. O lucro também foi

afetado pela me-
nor rentabilidade
das aplicações
financeiras da
empresa e pela
leve alta do real

frente ao dó-
lar no

início
do
ano.

CELULOSE 1
Lucro da Xerox vem
acima das expectativas

United fecha capital da
Amil com R$ 2,9 bilhões

CELULOSE 2 TECNOLOGIA REESTRUTURAÇÃO MERCADO FINANCEIRO

Mesmo com vendas menores, Fibria
reverte prejuízo no primeiro trimestre

ILYA NAYMUSHIN/REUTERS–14/4/2010

Basf anuncia corte de
500 empregos até 2015

A oferta pública de aquisição
(OPA) de ações da Amil promo-
vida ontem pela americana
United Health para o fecha-
mento de capital da empresa
de saúde listada na BM&FBo-
vespa movimentou quase R$
2,9 bilhões, envolvendo 90,5
milhões de ações, segundo in-
formações da Bolsa. Isso quer
dizer que quase todas as ações
ofertadas (93,5 milhões) foram
vendidas, bem acima do míni-
mo necessário para o fecha-
mento de capital. A United
Health comprou controle da
Amil em outubro de 2012.

Gigante russa do petróleo quer
fechar acordos de cooperação no País
Vinicius Neder / RIO

A maior produtora de petró-
leo da Rússia e uma das maio-
res petroleiras do mundo
quer aumentar a atuação no
Brasil a partir deste ano. Por
meio da TNK-BP – que foi ad-
quirida há um mês e já tinha
presença no mercado brasilei-
ro –, a estatal russa Rosneft já
está se articulando para fazer
acordos de cooperação e com-
prar participações em proje-
tos exploratórios no País.

A companhia está apostando
suas fichas nas parcerias, por-
que não chegou a se habilitar pa-
ra a 11ª rodada de licitações de
áreas exploratórias da Agência
Nacional de Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (ANP), prevista
para maio. Segundo o vice-pre-
sidente sênior de exploração da
TNK-BP, Chris Einchcomb, a
decisão de não participar do lei-
lão está diretamente relaciona-
da à mega aquisição da empresa
pela Rosneft – transação que co-

meçou em outubro e foi finaliza-
da apenas no dia 21 de março.
“Por causa da aquisição, seria
impossível termos a aprovação
na pré-qualificação para a roda-
da de maio. Então, decidimos
não participar como candida-
tos”, diz Einchcomb. “Mas isso
não nos impede de assinar acor-
dos de cooperação com outros
para participar como investido-
res, como fizemos com a HRT.”

A TNK-BP entrou definitiva-
mente no Brasil em 2011, ao
comprar por US$ 1 bilhão uma
participação de 45% nos ativos
da petroleira brasileira HRT na
bacia do Rio Solimões. A transa-
ção fez da multinacional uma
parceira da HRT sem que ela
precisasse ser dona da empre-
sa. É esse modelo que os russos
pretendem repetir daqui para
frente.

Segundo Einchcomb, a petro-
leira já fez contatos com duas
empresas habilitadas para o lei-
lão e poderá conversar com
“mais uma ou duas”. Os acordos
não precisam ser firmados an-
tes do leilão, mas dariam força
aos participantes habilitados.

“Há várias oportunidades de
fazermos acordos de coopera-
ção, seja com nosso parceiro
atual, a HRT, seja com outras
companhias”, afirmou Einch-
comb, ontem, durante entrevis-
ta ao Estado, no escritório da
TNK no Rio, onde, na semana
passada, foi realizada uma reu-
nião com funcionários da ANP.
O escritório fica no mesmo pré-
dio onde está a sede da HRT, em
Copacabana.

O executivo destacou a im-
portância de investir no Brasil:
“Se você quer ser uma grande
companhia de petróleo e gás no
mundo, você não pode ignorar
o Brasil.” Por isso, a companhia

russa também está de olho nas
duas outras rodadas de leilões
previstas para o segundo semes-
tre deste ano – uma somente pa-
ra exploração de gás e outra pa-

ra áreas no pré-sal. “Ainda pode-
mos nos pré-qualificar se qui-
sermos”, diz Einchcomb, desta-
cando que a ANP ainda não defi-
niu um cronograma para a pré-

qualificação.
Antes da aquisição, os atuais

projetos da TNK no Brasil eram
destaque na atuação internacio-
nal da antiga joint venture da

British Petroleum (BP) com in-
vestidores russos – comprada
pela Rosneft por US$ 16,7 bi-
lhões em dinheiro e 12,8% em
ações da petroleira russa de con-
trole estatal. A Rosneft mantém
acordos de cooperação com as
petroleiras Exxon, Statoil e Eni.

Gigante. Agora, a operação bra-
sileira faz parte de um portfólio
que inclui operações nos Esta-
dos Unidos, na Noruega, na Ar-
gélia, na Venezuela e no Vietnã.
A produção fora da Rússia, po-
rém, é pequena. A Rosneft pro-
duziu, em média, 2,702 milhões
de barris de óleo equivalente
por dia em 2012, na soma de pe-
tróleo e gás, acima de toda a pro-
dução brasileira, em cerca de
2,3 milhões de barris por dia.

Segundo Einchcomb, o foco
principal da TNK no Brasil é in-
vestir em projetos explorató-
rios, menos como operadora,
ou comprando fatias em empre-
sas já estabelecidas. “O que esta-
mos procurando no momento é
mais investir em projetos, mas
se boas oportunidades surgi-
rem do ponto de vista de (inves-
tir em) companhias, por que
não considerar?”

Um dia após as ações da
OGX, petroleira do grupo EBX,
do empresário Eike Batista, su-
birem na esteira de rumores de
que outra petroleira russa, a Lu-
koil, poderia comprar uma fatia
da empresa, Einchcomb negou
interesse específico por qual-
quer empresa brasileira. “O
mesmo (desvalorização das
ações) aconteceu com nosso
parceiro, a HRT. Todos viram a
queda dramática nas ações e dis-
seram que deveríamos comprar
uma fatia na HRT. Queremos
participar nos projetos. Não
precisamos ser donos da HRT.”

NO PORTAL

€ 1 bilhão

“Se você quer ser uma
grande companhia de
petróleo e gás no mundo,
não pode ignorar
o Brasil.”
Chris
Einchcomb
VP SÊNIOR DE

EXPLORAÇÃO DA

TNK-BP

Aposta. Por meio da TNK-BP, a estatal russa Rosneft quer aumentar atuação no Brasil

Investimento. Após comprar a TNK-BP e se tornar uma das maiores petroleiras do mundo, a estatal Rosneft se articula
para adquirir participações em projetos exploratórios no Brasil; empresa já é sócia da HRT na Bacia do Solimões, na Região Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Pregão Presencial p/Registro de Preços nº. 07/2013 - Processo nº 10/2013 - OBJETO:
Fornecimento de pães. Comunicamos às interessadas a reabertura do pregão retro mencionado
Encerramento: 09/05/2013 às 9h30. O edital retificado encontra-se disponível no site: www.alu-
minio.sp.gov.br - Kátia Alves Leal - Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2013 - PROCESSO N.º 16/2013 -
Objeto: FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM. Tornamos público aos interessa-
dos à abertura do Pregão retro mencionado. Encerramento: 08/05/2013 às 9h30. O edital estará
disponível no site: www.aluminio.sp.gov.br ou no Paço Municipal à Av. Eng. Antônio de Castro
Figueirôa, 100, Alumínio/SP sob custas de     R$ 32,80- Informações pelo tel. (11) 4715-5500
ramal 5509 - Vera Lúcia Machado Moura - Pregoeira 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2013 - PROCESSO
LICITATÓRIO N° 19/2013 - Objeto: Fornecimento de ração animal. Tornamos público aos interes-
sados à abertura do Pregão retro mencionado. Encerramento: 14/05/2013 às 9h30. O edital
encontra-se disponível no site: www.aluminio.sp.gov.br ou no Paço Municipal à Av. Eng. Antônio
de Castro Figueirôa, 100, Alumínio/SP sob custas de R$ 14,40 - Informações pelo tel. (11)
4715-5500 ramal 5314 - Kátia Alves Leal - Pregoeira

DEVERÁ SER A
ECONOMIA COM A
REESTRUTURAÇÃO

DA BASF

● Mercado brasileiro

Editora Scipione S.A.
CNPJ/MF 44.127.355/0001-11 - NIRE 35.300.314.085

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 02/01/2013
1. Data, Hora e Local: Aos 02/01/13, às 09h30, na sede em SP/SP, na Av. Otaviano Alves de Lima,4.400, 
7ºA, Ala B, Nossa Sra. do Ó. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa: Giancarlo Francesco Civita, 
Presidente; Patricia Barbi Costa, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da (i) renúncia do Sr. Mar-
cello Taffner ao cargo de Diretor da Cia.; e (ii) reeleição e eleição de Diretores da Cia.. 5. Deliberações: Por 
unanimidade de votos da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. foram tomadas
as seguintes deliberações, sem quaisquer emendas ou ressalvas: 5.1. Aprovar a lavratura da ata a que se
refere esta Reunião na forma de sumário. 5.2. Consignar o recebimento do termo de renúncia apresentado
pelo Sr. Marcello da Silva Taffner, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.266.504 SSP/
SP, CPF/MF nº 148.386.498-78, com endereço comercial em SP/SP, ao cargo de Diretor da Cia., que, rece-
bido, numerado e autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Cia.. A Cia. outorga ao Sr. Marcello da 
Silva Taffner a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada reclamar e/ou
pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, com relação ao período em que 
ocupou o respectivo cargo na administração da Cia.. 5.3. Aprovar, nos termos do art. 9, IV do Est. Social 
da Cia., a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Cia.: (i) Vera Lúcia Balhestero, brasileira, sol-
teira, administradora de empresas, RG nº 10.991.579 SSP/SP, CPF/MF nº 014.042.358-33, com endereço 
comercial em SP/SP ; (ii) Ana Teresa Ralston Ferraz do Amaral, brasileira, divorciada, pedagoga, RG nº
16297166 SSP/SP, CPF/MF nº 092.464.118-54, com endereço comercial em SP/SP; bem como eleger, como 
novos membros da Diretoria da Cia., os Srs. (i) Carlos Roberto Toledo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG nº 138305055 SSP/SP, CPF/MF nº 054.381.118-20, com endereço comercial em SP/SP; (ii) 
Fábio Murilo Costa D’Avila Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 85981496 SSP/RJ, CPF/MF nº
905.632.557-49, com endereço comercial em SP/SP; (iii) João Lacerda Almeida e Silva, brasileiro, analista 
de sistema, divorciado, RG nº MG3085825, CPF/MF nº 550.293.886-72, com endereço comercial em SP/SP, 
(iv) Daniela Ungari da Costa Menusier, brasileira, casada, engenheira de produção, RG nº 20012377 SSP/
SP, CPF/MF nº 179.533.438-00, com endereço comercial em SP/SP; e (v) Emanuel Adriano de Souza, bra-
sileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 12666878 IIRGD/SP, CPF/MF nº 057.736.968-78, com 
endereço comercial em SP/SP, todos os Diretores eleitos e reeleitos acima com mandato de 3 anos a contar 
da presente data. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reu-
nião do Conselho de Administração, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros do Con-
selho de Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Giancarlo Francesco Civita, Presidente; Patricia Barbi Costa, 
Secretária. Membros do Conselho de Administração: Roberto Civita, Giancarlo Francesco Civita, Douglas
Duran, Manoel Luiz Ferrão de Amorim. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 02/01/13. 
Patricia Barbi Costa - Secretária. JUCESP nº 70.171/13-0 em 08/02/13. Gisela S.Ceschin - Secret. Geral.

Editora Scipione S.A.
CNPJ/MF 44.127.355/0001-11 - NIRE 35.300.314.085

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 02/01/2013
1. Data, Hora e Local: 02/01/2013, às 10h, na sede da Editora Scipione S.A. (“Cia.”), localizada em São Paulo/SP, na Av. Otaviano
Alves de Lima, 4.400, 7º, Ala B, Nossa Senhora do Ó. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. 3. Mesa: Giancarlo Francesco Civita, Presidente;
Patricia Barbi Costa, Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da eleição de Diretor da Cia., bem como consolidar a 
composição da Diretoria da Cia. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Cia. foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer emendas ou ressalvas: 5.1. Aprovar a lavratura
da ata a que se refere esta Reunião na forma de sumário. 5.2. Aprovar, nos termos do artigo 9, IV do Estatuto Social da Cia.,
a eleição do Sr. Luis Fernando de Godoy , brasileiro, casado, adm. de empresas, RG nº 11806546, IIRGD/SP, CPF/MF nº
028.374.448-04 com endereço comercial em São Paulo/SP, na Av. Otaviano Alves de Lima, 4.400, 7º, Ala C, V. Arcádia, CEP 
02909-900, como novo membro da Diretoria da Cia., mandato de 3 anos, que será investido no cargo mediante assinatura 
do termo de posse, a ser lavrado no livro próprio da Cia. 5.3. Em decorrência da deliberação aprovada acima, consolidar a 
composição da Diretoria da Cia., que passa a ser a seguinte: Diretoria: Vera Lúcia Balhestero; Ana Teresa Ralston Ferraz do 
Amaral; Carlos Roberto Toledo; Fábio Murilo Costa D’Avila Carvalho; João Lacerda Almeida e Silva; Daniela Ungari da Costa 
Menusier; Emanuel Adriano de Souza; Luis Fernando de Godoy; Mandato: até 02 de janeiro de 2016. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta RCA, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros 
do Cons. de Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Giancarlo Francesco Civita, Presidente; Patricia Barbi Costa, Secretária.
Membros do Conselho de Administração: Roberto Civita, Giancarlo Francesco Civita, Douglas Duran, Manoel Luiz Ferrão
de Amorim. Confere com o original lavrado em livro próprio. SP, 02/01/2013. Patricia Barbi Costa - Secretária. JUCESP nº
70.172/13-4 em 08/02/13. Gisela Simiema Ceschin. Secret. Geral.

Editora Ática S.A.
CNPJ/MF 61.259.958/0001-96 - NIRE 35.300.314.093

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02 de janeiro de 2013
1. Data, Hora e Local: Aos 02/01/13, às 10h30, na sede da Cia, em SP/SP, na Av. Otaviano Alves de Lima, nº 4.400, 7ºA, Ala A, V. Arcádia. 2. Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença de acionista representando a 
totalidade do capital social Cia., conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Giancarlo Francesco Civita, Presidente; Patricia 
Barbi Costa, Secr.. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da alteração e consolidação do Est. Social da Cia.. 5. Deliberações: Pelo voto de acionista 
representando a totalidade do capital social da Cia., foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Aprovar 
a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovar a reformulação 
da Diretoria da Cia., que passará a ser composta por, no mínimo, 2 Diretores, sem designação específica, residentes no Brasil, acionistas ou não,
e com mandato de 3 anos, admitida a reeleição. Em decorrência da deliberação constante deste item 5.2, fica aprovada a modificação da redação
constante do Art. 10 do Est. Social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 10. A Cia. terá uma Diretoria composta por, no mínimo,
2 membros, sem designação específica, residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituídos, a qualquer tempo, pelo Cons. de Administra-
ção, para um mandato de 3 anos, admitida a reeleição.” 5.3. Em razão das deliberações tomadas acima, foi aprovado, por fim, alterar e consolidar
o Est. Social da Cia., que passa a vigorar com o texto constante do Anexo I à ata a que se refere esta Assembleia Geral. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: 
Mesa: Giancarlo Francesco Civita, Presidente; Patricia Barbi Costa, Secretária. Acionistas: Abril Educação S.A. Confere com o original lavrado em
livro próprio. SP, 02/01/13. Patricia Barbi Costa - Secretária. JUCESP nº 70.173/13-8 em 08/02/13. Gisela S.Ceschin - Secret. Geral.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B18.




