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Petróleo Presidente da estatal diz
negociar com “algumas empresas”

Pet robras
tem proposta
por ativos na
Argent ina

RUY BARON/VALOR

Graça Foster, presidente, disse não ter “d at a - l i m i te ” para fechar venda da Pesa

Rafael Bitencourt e
Ribamar Oliveira
De Brasília

A presidente da Pe t r o b r a s ,
Graça Foster, confirmou ontem
que a companhia recebeu pro-
posta para a venda de ativos na
Argentina. “Temos uma proposta
na mesa para a Pesa (Petrobras
Argentina), com algumas em-
presas interessadas”, disse Graça.
No entanto, ela ressaltou que não
tem “d a t a - l i m i t e” e nem prazo
para decidir sobre a venda.

O jornal argentino “La Nación”
dá a negociação como certa e in-
formou ontem que a companhia
vendeu 51% do capital de sua sub-
sidiária para a Oil Combustibles,
do empresário Cristóbal Lopéz. Po-
rém, a principal executiva da em-
presa brasileira não confirmou a
informação durante audiência pú-
blica na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado. “A
Pesa está na nossa carteira de de-
sinvestimento, mas não temos
pressa em tomar uma decisão.”

Sobres negociações com o gru-
po X, do empresário Eike Batista,
Graça disse que a Petrobras "man-
tém conversas sistemáticas". En-
tretanto, assegurou que a estatal

não investirá “um dólar sequer”
no Porto do Açu. De acordo com a
executiva, o interesse passa ape-
nas pela contratação serviços por-
tuários "a preços competitivos".

Ao ser questionada sobre a re-
finaria Abreu e Lima, em constru-
ção em Pernambuco e em socie-
dade com a estatal venezuelana
PDVSA, Graça disse que o país vi-
zinho é bem vindo e terá partici-
pação no empreendimento a
partir do momento em que colo-
car 40% do valor da refinaria.

O senador Flexa Ribeiro (PSDB-
PA) perguntou se ela, como presi-
dente da Petrobras, compraria a
refinaria Passadena, no Texas
(EUA). Graça disse que “avalian -
do com os dados de hoje, talvez
não tenha sido a melhor opção (a
compra)”. A aquisição ocorreu
em 2005, ainda sob a gestão do
ex-presidente José Sergio Gabrie-
li. “Aquele momento era comple-
tamente diferente, não existia o
pré-sal, o país tinha a expectativa
de crescimento do consumo in-
terno e era preciso ter refinarias
também lá fora para atender esse
c o n s u m o”, explicou.

Graça aproveitou a apresenta-
ção feita no Senado para infor-
mar que companhia importará

menos diesel e gasolina em 2013,
embora haja a previsão de au-
mento do consumo no mercado
interno. “Produziremos mais die-
sel e mais gasolina sem colocar
novas refinarias em operação”,
disse. Segundo a ela, o consumo
de diesel aumentará em 5% e de
gasolina 3,2% este ano. “Va m o s
produzir mais, importar menos e
nosso resultado neste ano será
melhor ”, acrescentou.

Na visão de Graça, a Petrobras es-
tá conseguindo obter “mais con-
v e r g ê n c i a” entre os preços de com-
bustível dos mercados interno e ex-
terno. Neste sentido, ela considera
que o recente reajuste nos preço da
gasolina e diesel foi muito impor-
tante. “A convergência com preços
internacionais é importante, pois a
indústria do petróleo é extrema-
mente dolarizada”.

Como estratégia, a presidente
da Petrobras disse que está traba-

lhando para reduzir o impacto de
poços secos encontrados na explo-
ração do pré-sal. “Esta redução de
poços secos ajudou na composi-
ção do nosso lucro operacional”.

Na apresentação aos senadores,
Graça disse que, embora a compa-
nhia tenha registrado queda de
produção, registrou alta nos inves-
timentos do primeiro trimestre,
que aumentaram de R$ 18 bilhões
para R$ 19,8 bilhões entre 2012 e
2013. De acordo com Graça, sete
plataformas de produção serão co-
locadas em operação em 2013, que
responderão pelo acréscimo de ca-
pacidade de produção de 820 mil
barris de petróleo/dia. Ela ressaltou
que há boa expectativa quanto ao
plano de investimento. Segundo
ela, a taxa de sucesso exploratório
no pré-sal é atualmente de 82%. A
empresa, ainda segundo a executi-
va, reduziu o prazo de perfuração
de poços no pré-sal em 70 dias.

De acordo com o artigo 9º da Resolução Conjunta nº 001 da Aneel/Anatel/ANP, de 24/11/1999, que aprovou o Regulamento Conjunto para Compartilhamento
da Infraestrutura dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) torna público que
está disponibilizando a capacidade excedente em sua infraestrutura de postes para passagem de cabos e/ou fixação de equipamentos de propriedade

de empresa prestadora de serviços de telecomunicações de interesse coletivo e de fibras escuras para serem acesas por essas mesmas empresas,

conforme definido no inciso II do artigo 7º do citado Regulamento. Essa medida não é válida para os municípios do Recife, de Olinda e de Jaboatão dos

Guararapes por não termos mais capacidade excedente nesses locais. As solicitações de compartilhamento deverão ser entregues no Departamento de

Operação do Sistema – EOS, na Av. João de Barros, número 111, sala 306, bairro da Boa Vista, Recife, Pernambuco, devendo atender ao disposto no

artigo 11 do citado Regulamento e às condições de compartilhamento, que se encontram disponíveis no mesmo endereço. Recife, 15 de maio de 2013.

DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Companhia Aberta - RG. CVM - 01436-2

CNPJ nº 10.835.932/0001-08
NIRE 263000322929

FATO RELEVANTE
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ/MF n.º 07.816.890/0001-53
- NIRE 33.3.0027840-1 - Companhia Aberta. Nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 30 de janeiro de 2002, conforme alterada, Multiplan Empreendimentos
Imobiliários S.A. (“Companhia”) vem ao público comunicar que o Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada no dia 14 de maio de 2013, aprovou o novo Programa de Recompra
de Ações da Companhia para aquisição de ações da Companhia, nos seguintes termos e condições:
- Quantidade de ações a serem adquiridas: até 3.600.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, de emissão da Companhia, sem redução de seu capital social, montante este que representa,
em 13.05.2013, 4,53% do total de 79.476.292 ações ordinárias em circulação no mercado, nos termos
do artigo 5º da Instrução CVM n.º 10/80. - Objetivo da Companhia na operação: O programa tem por
objetivo aplicar recursos disponíveis da Companhia de forma a maximizar a geração de valor para o
acionista. As ações a serem adquiridas na recompra serão utilizadas principalmente para atender ao
eventual exercício de opções no âmbito dos programas de opção de compra de ações da Companhia,
podendo ainda ser utilizadas para manutenção em tesouraria, cancelamento e/ou posterior alienação.
Caberá à Diretoria decidir sobre as aquisições de ações objeto de recompra, bem como sobre sua
subsequente utilização. - Prazo máximo para aquisição das ações: 365 dias, iniciando-se em 15 de
maio de 2013 e encerrando-se em 14 de maio de 2014. - Instituições financeiras para atuar como
intermediárias na aquisição das ações: (a) Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários,
com endereço na Rua Álvares Penteado, n.º 151, São Paulo, SP; (b) Credit Suisse Brasil S.A. CTVM,
com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 13º andar, São Paulo, SP; (c) Itaú Corretora
de Valores S.A., com endereço na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n.º 707, 15º andar,
São Paulo, SP; (d) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com endereço na
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3729, 10º andar, São Paulo, SP. As ações, enquanto mantidas em
tesouraria, não terão direitos patrimoniais ou políticos. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013. Armando
d’Almeida Neto - Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores.

Secretaria de Estado da Administração

AVISO DE SINE DIE

A Secretaria de Estado da Administração comunica que, em razão de problemas

no trâmite do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 0039/2013,

que tem por objeto o “fornecimento de materiais de Higiene e Limpeza” e, em função

do que determina a legislação em vigor, DETERMINA A SUSPENSÃO SINE DIE da

abertura da referida licitação.

Protocolo nº: SEA00001242/2012

Lupatech S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43300028534
Companhia Aberta de Capital Autorizado � Novo Mercado
Ata da Reunião do Conselho de Administração 10/2013

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 14 dias do mês de maio de 2013, às 09 horas, na sede social
da Companhia, em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, na RodoviaAnhanguera, Km 119, sentido
interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-
000. 2. Convocação e Presenças: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente
convocados, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social. Presentes a totalidade dos membros do
Conselho de Administração, foi instalada a reunião tendo em vista o atendimento do quórum para
a instalação e deliberações, conforme disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social
da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira; Secretário: Thiago
Piovesan. 4. Ordem do Dia: Nos termos do artigo 23, inciso VII, do Estatuto Social da Companhia,
examinar, discutir e manifestar-se sobre as informações �nanceiras referentes ao 1º trimestre do
exercício social de 2013 (1º ITR13). 5. Deliberações: Após discussão da ordem do dia, que era
de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente, e
sem qualquer ressalva, quanto às informações �nanceiras referentes ao 1º trimestre do exercício
social de 2013 (1º ITR13). 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
Nova Odessa (SP), 14 de maio de 2013. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Presidente; Thiago
Piovesan, Secretário. Conselheiros presentes: Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Osvaldo
Burgos Schirmer, Celso Fernando Lucchesi, Nestor Perini, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Wilson
Santarosa, Pedro Americo Herbst, Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano e José Coutinho
Barbosa. Declaro que esta ata é cópia �el da lavrada no livro próprio. Thiago Piovesan - Secretário.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Governadoria do Distrito Federal
Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap

2ª ERRATA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013-TERRACAP REPUBLICADO em 26/04/2013

Processo: 111.000.971/2013

Objeto:
A realização de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de Concessão Patrocinada, por meio da constituição da SPE
Parque Tecnológico Capital Digital S.A. (SPE).

Errata:

Errata ao 011- Produto 5_1 – Avaliação de Infraestrutura Empresarial
Pág.18 Onde se lê: É facultado à parceira construir imediatamente e por conta própria área para locação superior aos
266.033 m2 mínimos exigidos. Nesse caso, apesar do investimento ser necessariamente por meio da SPE, os fluxos de
caixa adicionais pertencerão exclusivamente à parceira. O investimento excedente não contará como parte da formação
do Capital Social da SPE, e não afetará a distribuição de propriedade definida durante o processo licitatório.
Leia-se: É facultado à parceira construir imediatamente e por conta própria área para locação superior aos 266.033 m2

mínimos exigidos. Nesse caso, o investimento será realizado por meio da SPE, sendo a receita de aluguel originada pelo
adicional de área construída destinada, até a sua quitação, para amortização do capital fornecido para o financiamento
da construção. Todavia, os lucros auferidos com a exploração dos demais serviços elencados no item 4.1 do Relatório
Técnico 5.9 Análise de Viabilidade – Conclusão do EVTEC (Anexo I) serão distribuídos conforme a divisão de lucros definida
na proposta vencedora da licitação. O investimento excedente não contará como parte da formação do Capital Social da
SPE, e não afetará a distribuição de propriedade definida durante o processo licitatório.
Errata no 000 Edital de Concorrência 002/2013 PTCD
Pág.27 Onde se lê: MQAP: é a oferta de metros quadrados extras de construção que se propõe a licitante em custear
por sua exclusiva expensas (investimento), além do que deverá ser construído pela aplicação das verbas provenientes da
própria integralização de sua participação no capital social da SPE, limitado à 692.865 m2 (seiscentos e noventa e dois mil
oitocentos e sessenta e cinco metros quadrados).
Leia-se: MQAP: é a oferta de metros quadrados extras de construção que se propõe a licitante em custear por sua
exclusiva expensas (investimento), além do que deverá ser construído pela aplicação das verbas provenientes da própria
integralização de sua participação no capital social da SPE, limitado à 692.865 m2 (seiscentos e noventa e dois mil
oitocentos e sessenta e cinco metros quadrados) , observado o disposto no item 2.9 do Relatório Técnico 5.1 Avaliação
da Infraestrutura Empresarial.

Os demais itens constantes no edital permanecem INALTERADOS.

Brasília-DF, 14 de maio de 2013.

ROSSINI DIAS DE SOUZA
Comissão Especial de Licitação - CEL

Presidente

Vix Logística S.A.
CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72 - NIRE: 32.300.029.612 - (Companhia Aberta de Capital Autorizado)

Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária - Realizada em 25/04/2013
Às 09:00 horas do dia 25/04/2013, na sede social da Companhia. Presenças: 100%. Mesa: Presidente: Nilton Carlos
Chieppe; Secretário: Decio Luiz Chieppe. Convocação: Dispensadas. Deliberações aprovadas em Assembléia Geral
Ordinária: Foram apreciadas e aprovadas pela unanimidade dos Acionistas: 1) Aprovado com as abstenções dos
legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2011, publicadas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, no jornal A Tribuna, edições do dia 11/04/2012,
que serão arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, junto com a presente ata; 2) Aprovado a
destinação do resultado do exercício, no valor de R$50.619.909,80, conforme constante das demonstrações financeiras,
sendo que deste valor, R$2.530.995,49, foram destinados à reserva legal. Fica aprovada a distribuição de resultados,
no valor de R$14.036.062,16, sendo destinados R$24.365.000,00 para a conta de reserva de investimento. Fica assim
aprovada a destinação dos resultados no exercício de 2012; 3) Aprovada a não instalação do conselho fiscal neste
exercício; 4) Fica aprovada a fixação de limite global da remuneração dos administradores da Companhia, que para o
exercício será de R$10.600.000,00, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição dos valores,
por meio do Comitê apropriado; 5) Ficam aprovados os meios de comunicação para a realização das publicações de
informações da Companhia, sendo eles: I - Publicações Locais - Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e jornal A
Tribuna; II - Publicação Nacional - jornal Valor Econômico. Outras Informações: Em virtude do comparecimento da
totalidade dos acionistas da Companhia na presente Assembléia, não se faz necessário o envio do resumo
das decisões tomadas na presente data. Ata Registrada na JUCEES sob n° 20130204579 em 30/04/2013.

AVISO AOS ACIONISTAS – BONIFICAÇÃO DE AÇÕES - FRAÇÕES

Comunicamos aos senhores acionistas que a bonificação de ações, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, foi creditada no dia 7 de
maio de 2013 para todos aqueles acionistas que possuíam 20 ou mais ações, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada lote de 20 ações
existentes. Nos termos do parágrafo terceiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, aqueles acionistas que tiverem direito a frações de ações terão
o prazo de 30 dias, a contar de 15 de maio de 2013, durante o qual poderão transferir entre si as frações das ações resultantes da bonificação,
com a finalidade de complementar 1 (uma) nova ação ou qualquer número inteiro de ações. Após esse prazo, as frações remanescentes
serão agrupadas em ações integrais e serão vendidas em leilão, a ser realizado na BM&F BOVESPA, dividindo-se o produto da venda
proporcionalmente entre os titulares das frações, sendo que o valor correspondente lhes será creditado em data a ser estabelecida após a
ocorrência do leilão, conforme procedimentos da instituição depositária.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2013
Roberto Mendes – Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Analista de M&A

SÃO PAULO - SP • PACOTE ATRATIVO

Nosso cliente é uma companhia do segmento de Advisory para empresas de médio e grande porte.
Com diversos mandatos no pipeline, são líderes de mercado e buscam profissionais que tenham espírito
empreendedor e que queiram crescer e se tornar sócios da instituição.

Suas principais atividades serão:
• Elaborar e executar modelos de avaliação de

empresas de diferentes setores e tamanhos;

• Atuar na realização de pitches.

• Elaborar estudos sobre mercado para utilização
interna e de clientes.

Favor enviar CV através do website www.michaelpage.com.br, buscando pela referência BNLR124463
Seu currículo será analisado por Natasha Lamarca

Banking & Financial Services
Specialists in banking & financial services recruitment

www.michaelpage.com.br

Buscamos profissionais com graduação completa
e prévia experiência no mercado de fusões e
aquisições e/ou correlatos com bons conhecimentos
em ferramentas como valuation e Inglês fluente. É
imprescindível que o profissional tenha ambição para
crescimento e busque constante desenvolvimento,
pois terá exposição a grandes operações e poderá
fazer parte do partnership da instituição.

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
CNPJ nº 06.164.253/0001-87
NIRE 35.300.314.441
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2013

Data, Horário e Local: 13 de maio de 2013, às 10:00 horas, na Praça Comte. Linneu Gomes, s/
nº, Portaria 3 - Prédio 15 - Sala de reuniões do Conselho de Administração, Jardim Aeroporto, São
Paulo, SP (“Companhia”). II. Presença: totalidade dos integrantes do Conselho de Administração
da Companhia. III. Mesa: Assumindo a Presidência da mesa, o Sr. Henrique Constantino, convidou
a mim, Claudia Karpat, para secretariar os trabalhos. IV. Convocação: Dispensada, em vista da pre-
sença da totalidade dos integrantes do Conselho de Administração. V. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre: (a) a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao primeiro trimestre
de 2013; (b) a ratificação da celebração, pela Companhia, dos seguintes contratos: (i) Compromisso
de Investimento pela GA Latin America Investments, LLC., na Smiles S.A.; (ii) Contrato de Outorga
de Opção de Compra de Ações da Smiles S.A. com G.A. Smiles Participações S.A.; e (iii) Acordo de
Acionistas da Smiles S.A.; (c) a prestação de garantia, pela Companhia, em contratos celebrados
pela sua controlada VRG Linhas Aéreas S.A. para financiamento de aeronave; e (d) a concessão de
Opções e de Ações Restritas referentes ao exercício de 2013. VI. Deliberações: Prestados os escla-
recimentos necessários, após detida análise das Demonstrações Financeiras e demais documentos
referentes às matérias constantes da presente, por unanimidade, foram aprovados: (a) as Demons-
trações Financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2013, com revisão especial da Deloitte Tou-
che Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”). Dessa forma, as Demonstrações Financeiras,
devidamente aprovadas e rubricadas pela mesa, terão uma via arquivada na sede da Companhia
e serão divulgadas no prazo legal; (b) após a análise do item “b” constante da Ordem do Dia, os
membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos,
ratificar a celebração dos seguintes documentos pela Companhia: (i) compromisso de Investimento
de GA Latin America Investments, LLC na Smiles S.A. (“Smiles”); (ii) Contrato de Outorga de Opção
de Compra de Ações celebrado entre a Companhia, na qualidade de outorgante, a G.A. Smiles Parti-
cipações S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Renato Paes
de Barros, 1017, 15º andar, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.164.253/0001-87
(“General Atlantic”), na qualidade de outorgada, e a Smiles, na qualidade de interveniente anuente;
e (iii) Acordo de Acionistas da Smiles celebrado entre a Companhia, a General Atlantic, na qualidade
de acionistas da Smiles, e a Smiles, na qualidade de interveniente anuente; (c) nos termos do artigo
16, “l”, do Estatuto Social, aprovar: (i) a celebração do Contrato de Garantia (“Guaranty Agreement”),
de forma a garantir as obrigações assumidas pela sua controlada, VRG Linhas Aéreas S.A (“VRG”),
através da emissão de notas promissórias, para o pagamento de uma aeronave Boeing 737-800,
PR-GXE (“Aeronave”); (ii) a celebração do Contrato de Participação (“Participation Agreement”), o
qual prevê os termos e condições para a compra, financiamento e arrendamento da respectiva
Aeronave; e (iii) a assinatura de todos os documentos relacionados ao financiamento da Aeronave,
com garantia do EXIM Bank; e (d) a outorga, de (i) 802.296 (oitocentos e duas mil, duzentos e no-
venta e seis) Opções de Compra de Ações referentes ao exercício de 2013 (“Opções”), nos termos do
Plano de Incentivo de Longo Prazo - Opção de Compra de Ações (“ Plano de Opções”), aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de outubro de 2012; e (ii) 724.083 (setecentos e
vinte quatro mil e oitenta e três) prêmios, que conferem aos beneficiários o direito de receber Ações
Restritas (“Prêmios de Ações Restritas”) referentes ao exercício de 2013, nos termos do Plano de
Incentivo de Longo Prazo - Plano de Ações Restritas, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 19 de outubro de 2012. A data de concessão das Opções e Prêmios de Ações Restritas
aos beneficiários de cada Plano, para todos os fins, é 30 de abril de 2013 (“Data da Concessão”),
conforme aprovado pelo Comitê de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa. VII. Suspensão
dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém o fez, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a
qual, reabertos os trabalhos, foi lida, conferida e pelos presentes assinada. Certifico que a presente
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 13 de maio de 2013. Henrique Constantino
- Presidente, Claudia Karpat - Secretária.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2013, Empresas, p. B7.




