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Demanda de Gol e TAM
recua 9,8% em abril
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

Os dados operacionais de Gol
e TA M em abril comprovam uma
tendência verificada com mais
intensidade desde o segundo tri-
mestre de 2012. As duas maiores
companhias aéreas do Brasil
promovem uma redução de ofer-
ta com consequente recuo de de-
manda para melhorar a rentabi-
lidade, por meio da taxa média
de ocupação dos aviões.

A demanda combinada por vo-
os domésticos de Gol e TAM re-
cuou 9,8% no mês passado, em re-
lação ao mesmo período de 2012,
sendo uma queda de 12,7% para a
Gol e de 6,9% para a TAM. Por
meio de relatório, a Gol informou
que a retração na demanda se
deu por causa da “redução de
oferta e o movimento de recom-
posição de preços no período”.

Em linha com as suas estratégias
de conter a oferta de assentos em
voos nacionais, as duas empresas
mostraram recuo combinado de
9,3% nesse indicador (de 11,7% pa-
ra a TAM e de 6,9% para a Gol).

Num dos meses mais fracos pa-
ra a aviação comercial, a taxa mé-

dia de ocupação dos aviões, índi-
ce que mede relação entre oferta
e demanda para uma companhia
melhorar a sua rentabilidade, te-
ve comportamento distinto nas
duas empresas em abril.

Na TAM, houve aumento de
3,8 pontos percentuais na taxa
média de ocupação dos aviões
no mês passado, para 73,3%. Na
Gol, o recuo no aproveitamento
das aeronaves foi de 4,5 pontos
percentuais, para 67,7%.

No acumulado de janeiro a
abril, ante o mesmo período do
ano passado, Gol e TAM apre-
sentaram queda combinada de
demanda por voos domésticos
de 7% (avanço de 0,8% na TAM e
queda de 14,8% na Gol).

Gol e TAM acumulam queda
combinada de oferta de assentos
de 11,7% no primeiro quadri-
mestre, diante de janeiro a abril
de 2012. Em recentes apresenta-
ções de resultados financeiros do
primeiro trimestre deste ano, as
duas companhias mantiveram
estimativa de redução de oferta
de 7% ao longo de 2013.

A taxa média de ocupação dos
aviões no acumulado de 2013 cres-
ceu 8,1 ponto percentual na TAM,
para 76,6%. Na Gol, houve recuo de
1 ponto percentual, para 68%.

va l o r .com.br

Ensino Grupo paulista descarta
oferta inicial de ações em 2013

Cruzeiro do
Sul está de
olho em mais
aquisições

D I V U LG A Ç Ã O

Figueiredo, do Cruzeiro do Sul: alvos são instituições com mais de 5 mil alunos

Beth Koike
De São Paulo

Após concluir a compra da
Unifran (Universidade de Fran-
ca) no começo deste mês, o Gru -
po Cruzeiro do Sul Educacional
já está prospectando novas aqui-
sições. Mas, apesar de ganhar
musculatura com essa estratégia,
o grupo de ensino descarta uma
abertura de capital neste ano.

“Os bancos disseram que já te-
mos tamanho para a oferta pú-
blica inicial, mas não queremos
uma abertura de capital muito
próxima do limite. Poderíamos
fazer uma oferta entre R$ 350 mi-
lhões e R$ 450 milhões, mas não
queremos baixa liquidez”, disse
Fábio Figueiredo, diretor de de-
senvolvimento do Grupo Cruzei-
ro do Sul, que tem como segundo
maior acionista a gestora inglesa
de “private equity” Actis.

O Cruzeiro do Sul deve encerrar
o ano com uma receita de cerca de
R$ 600 milhões, o que representa
um acréscimo de pouco mais de R$
100 milhões em relação a 2012.

Segundo Figueiredo, há uma
“j a n e l a” de 18 a 24 meses para a
oferta de ações da companhia.
Segundo fontes do setor, outros

dois grupos educacionais — Âni -
ma e Maurício de Nassau — po -
dem abrir seu capital neste ano e
havia informações no mercado
de que o Cruzeiro do Sul seguiria
o mesmo caminho. “Se outras
empresas abrirem o capital an-
tes, o desempenho delas servirá
também como referencial para
nós. Nos posicionamos em um
patamar diferente em relação as
três companhias que já estão na
b o l s a”, disse, referindo-se a Kro-
ton, Anhanguera e Estácio.

O grupo educacional paulista
está de olho, principalmente, em
universidades e centros universitá-
rios localizados no Sudeste e Nor-
deste do país. “Conhecemos me-
lhor essas duas praças e nosso inte-
resse são negócios com mais de 5
mil alunos. As faculdades muitas
vezes têm um número menor de
estudantes”, disse o executivo, que
é filho do fundador da Universida-
de Cruzeiro do Sul.

A companhia é dona de três uni-
versidades (Cruzeiro do Sul, Uni -
cid e Unifran), dois centros univer-
sitários (Módulo e UDF) e dois co-
légios de educação básica (Cruzei-
ro do Sul e Alto Padrão). No seg-
mento de ensino superior, tem cer-
ca de 73 mil alunos matriculados

em campi localizados em São Pau-
lo, Caraguatatuba e Franca SP),
além de Brasília. Na educação bási-
ca, são 3 mil alunos.

Segundo Figueiredo, o maior
crescimento orgânico virá do en-
sino a distância (EAD). Hoje, são
15 mil pessoas estudando nessa
modalidade e a meta é que esse
número chegue a 60 mil até
2016. O executivo projeta a ex-

pansão devido aos polos de EAD
da Unifran que ainda não estão
em sua plena capacidade.

Atualmente, o grupo educacio-
nal tem como acionistas as famí-
lias Figueiredo e Padovese, funda-
dores da Universidade Cruzeiro do
Sul com mais de 50%; a gestora Ac-
tis, com cerca de 35%; e as famílias
Naddeo e Ludovice, da Unicid e
Unifran, respectivamente.

Av i a ç ã o
Resultado negativo
da Ryanair até março
A companhia aérea irlandesa de
baixo custo Rya n a i r fechou o
quarto trimestre do ano fiscal de
2013, findo em março, com prejuízo
líquido foi de € 44,4 milhões, ante
lucro de € 2 milhões no mesmo
período do exercício anterior.

L i m p ez a
Bombril reverte
prejuízo no trimestre
Impulsionada por um aumento de
32,3% na receita, a fabricante de
produtos de limpeza Bombril
encerrou o primeiro trimestre com
lucro de R$ 500 mil, revertendo as
perdas de mesma magnitude
registradas um ano antes.

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 35ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 10.2 do Termo de Securitização firmado em 1º de setembro de 2011, aditado em
15 de março de 2013, convoca os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 35ª Série da 4ª Emissão
da Emissora (“CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, a se realizar no dia 06 de junho de 2013,
às 10:00, em primeira convocação, e às 14:00, em segunda convocação, na sede da Devedora, localizada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, Vila Olímpia, para deliberar, sobre a alteração nas
condições dos CRI, incluindo: (a) condições de pagamento e o prazo de amortização dos CRI; (b) prazo de carência
para a amortização do valor de principal dos CRI; (c) alteração da Data de Vencimento dos CRI; e (d) a forma de
constituição da garantia de alienação fiduciária de imóveis. Os Titulares dos CRI que se fizerem representar por
procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia
Geral de Titulares dos CRI, na sede do Agente Fiduciário, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 4, Grupo
514, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. São Paulo, 17 de maio de 2013.

GAIA SECURITIZADORA S.A.

CCR S.A. - C.N.P.J. nº 02.846.056/0001-97 - N.I.R.E. 35.300.158.334
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de Maio de 2013

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de maio de 2013, às 12:00 horas, na sede social da CCR S.A.
(“Companhia”), na Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. Presença: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como
secretário. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar acerca (i) da prestação de fiança, pela Companhia, em garantia das
debêntures a serem emitidas pela Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias”), no âmbito da sua 3ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), no valor
total de emissão de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de Reais) (“Debêntures” e “Oferta”); e (ii) da
autorização a ser concedida à Diretoria da Companhia, bem como a procuradores constituídos para o efeito pela
Companhia, para firmar os documentos necessários para a prestação da fiança acima descrita. 5. Deliberação: Os
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 14, inciso
(xvi), do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar: (i) A prestação de fiança pela Companhia, em garantia
das Debêntures a serem emitidas pela SPVias, em razão da qual a Companhia figurará, juntamente com a SPVias, como
devedora solidária e principal pagadora das Debêntures, em termos e condições adicionais a serem previstos na
escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”), observado que as Debêntures terão as seguintes
características: a) Número da Emissão: As Debêntures representarão a terceira emissão de debêntures da SPVias. b)
Valor total de Emissão: O valor total de emissão será de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais). c) Data de
Emissão: Para todos os fins e efeitos, a data de emissão das Debêntures será fixada na Escritura de Emissão (“Data
de Emissão”). d) Quantidade: Serão emitidas 80.000 (oitenta mil) Debêntures. e) Valor Nominal Unitário: As
Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 10.000 (dez mil reais). O valor nominal unitário das Debêntures não será
atualizado monetariamente. f) Séries:A emissão das Debêntures será realizada em série única. g) Forma:As Debêntures
serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados. h) Tipo e Espécie: As
Debêntures serão simples, da espécie quirografária e não conversíveis em ações. i) Garantia: As Debêntures contarão
com fiança a ser prestada pela Companhia, nos termos da Escritura de Emissão. Não serão constituídas outras
garantias para as Debêntures. j) Juros Remuneratórios:As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios
estabelecidos com base na variação acumulada de 105,00% (cento e cinco inteiros por cento), das taxas médias diárias
dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, Over Extra-Grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”)
no informativo diário, disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), de forma exponencial e
cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o valor nominal unitário de cada debênture,
(i) no caso do primeiro Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão), da Data de Emissão até
a data do primeiro pagamento de juros remuneratórios, e (ii) a partir do segundo Período de Capitalização (conforme
definido na Escritura de Emissão), da data prevista para pagamento de juros remuneratórios imediatamente anterior
até a data prevista de pagamento de juros remuneratórios imediatamente subseqüente, nos termos da Escritura de
Emissão. Os juros remuneratórios serão calculados de acordo com fórmula prevista na Escritura de Emissão e serão
pagos semestralmente a partir da Data de Emissão. k) Amortização do Principal: O valor nominal das Debêntures será
amortizado integralmente na Data de Vencimento (conforme definida abaixo), salvo possibilidade de amortização
extraordinária, de aquisição antecipada facultativa, de vencimento antecipado ou de resgate antecipado, nos termos
da Escritura de Emissão. l) Preço de Subscrição: O preço de subscrição de cada debênture será seu valor nominal
unitário, acrescido de juros remuneratórios, incidentes pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da efetiva
integralização pelo subscritor. m) Forma de Subscrição:As Debêntures serão subscritas de acordo com os procedimentos
da CETIP, sendo a distribuição liquidada através da CETIP. n) Integralização e Forma de Pagamento: As Debêntures
serão integralizadas à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos
adotados pela CETIP. o) Data de Vencimento: O vencimento final das Debêntures ocorrerá em 3 (três) anos a contar da
Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de amortização extraordinária, de vencimento
antecipado, de aquisição antecipada facultativa e de resgate antecipado a serem previstas na Escritura de Emissão.
p) Repactuação: Não haverá repactuação das Debêntures. q) Amortização Extraordinária: A SPVias poderá realizar a
amortização extraordinária de até 95% (noventa e cinco por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
mediante os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. Não haverá prêmio para a realização da amortização
extraordinária. r) Aquisição Antecipada Facultativa: A SPVias poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em
circulação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures
adquiridas pela SPVias poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da SPVias ou ser novamente colocadas no
mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela SPVias para
permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos juros remuneratórios das demais
Debêntures em circulação. s) Resgate Antecipado Total: As Debêntures poderão ser totalmente resgatadas, a exclusivo
critério da SPVias, observados os procedimentos, termos e condições previstos na Escritura de Emissão. O valor de
resgate devido pela SPVias será equivalente ao saldo do valor nominal das Debêntures a ser resgatado, acrescido
(i) dos juros remuneratórios correspondentes e (ii) dos demais encargos devidos e não pagos até a data do resgate
antecipado. Não haverá prêmio para a realização do resgate antecipado e não será admitido resgate antecipado
parcial. t) Vencimento Antecipado: Além das hipóteses previstas na regulamentação e legislação aplicável, as
Debêntures poderão vencer antecipadamente caso ocorram eventos adicionais a serem previstos na Escritura de
Emissão, situação em que a SPVias estará obrigada a efetuar o pagamento do valor nominal unitário das Debêntures
acrescido dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios, se houver, a serem calculados nos termos da Escritura
de Emissão. u) Destinação dos Recursos: Os recursos captados pela SPVias por meio da emissão das Debêntures
destinam-se ao resgate antecipado da totalidade das debêntures objeto de sua primeira emissão de debêntures.
v) Colocação e Negociação: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de colocação,
sob o regime de garantia firme a ser prestada pela instituição financeira intermediária da Oferta, nos termos da
Instrução CVM 476. As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado
secundário nos módulos e sistemas administrados e operacionalizados pela CETIP. w) Demais Características: As
demais características das Debêntures e da Oferta encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e nos demais
documentos a elas pertinentes. (ii) A autorização à Diretoria da Companhia, bem como a procuradores devidamente
constituídos para o efeito pela Companhia, para praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui
consubstanciadas, podendo, inclusive, celebrar a Escritura de Emissão e qualquer outro instrumento relacionado às
Debêntures e/ou à fiança a ser prestada pela Companhia nos termos aqui aprovados. 5. Não havendo mais nada a ser
tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São
Paulo, 17 de maio de 2013. Sr. Eduardo Borges de Andrade, como presidente da Mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna,
como secretário. Conselheiros: (1) Eduardo Borges de Andrade; (2) Francisco Caprino Neto; (3) Ana Maria
Marcondes Penido Sant’Anna; (4) Luiz Carlos Vieira da Silva; (5) Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho;
(6) Henrique Sutton de Sousa Neves; (7) Luiz Alberto Colonna Rosman; (8) Luiz Aníbal de Lima Fernandes; (9) Luiz
Roberto Ortiz Nascimento; (10) Paulo Roberto Reckziegel Guedes; e (11) Ricardo Coutinho de Sena. Certifico que a
presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio, às fls. 152 a 156. Sr. Marcus Rodrigo de Senna - Secretário.

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico nº. 027/7050-2013
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela Internet. OBJETO: Registro
de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, visando o fornecimento, entrega e instalação/
montagem de MOBILIÁRIO (ITEM I- Acessórios de Informática; ITEM II- Arquivos e Estantes
de Aço; ITEM III- Painéis e Biombos Divisores de Ambientes) – para Unidades da CAIXA nos
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Data e horário de credenciamento para
o Pregão: até 10h00 (horário de Brasília) do dia 10/06/2013. Data e horário para recebimento
das propostas: até 10h30 (horário de Brasília) do dia 10/06/2013. Data e horário para
recebimento dos lances: de 11h00 às 11h30 do dia 11/06/2013. Disponibilização do edital
e informações no endereço www.caixa.gov.br no menu “SOBRE A CAIXA” na opção Pregão
Eletrônico. Contato: e-mail gilogbe18@caixa.gov.br, fax (91) 3211-2279, tel. 0800.726.0104.

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico nº.076/7066-2013
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela internet. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços legais na área de propriedade
intelectual, com o objetivo de resguardar os direitos da CAIXA, abrangendo, os serviços
de registro e de renovação de registro de marcas nominativas, figurativas e mistas, sítios e
domínios de internet e direito autoral, perante os órgãos competentes no Brasil e no Exterior.
Horário e data do credenciamento para o Pregão: até as 23h59 do dia 03/06/2013. Horário
e data do recebimento das propostas: até as 09 horas do dia 04/06/2013. Horário e data
do recebimento dos lances: das 10h às 10h30 do dia 04/06/2013. Edital e informações no
sítio www.caixa.gov.br/pregaoeletronico, no item Editais - Pregão Eletrônico 076/7066-2013.
Contato: endereço eletrônico gilogbr18@caixa.gov.br.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

Ministério da
Saúde

Pregão Eletrônico nº 031/2013
A licitação acima foi revogada.

JAMES HENRIQUE MACEDO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE REVOGAÇÃO

Ministério da
Fazenda

Credenciamento nº1571-2013
Objeto: Credenciamento de Cooperativas/ Associações de Coleta Seletiva visando à coleta dos
resíduos descartados, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, no âmbito das Agências e
Unidades Administrativas da Caixa do Distrito Federal, incluindo Agências nas cidades de Unaí
e Paracatu/MG, Formosa, Planaltina de Goiás, Novo Gama, Águas Lindas, Cristalina, Cidade
Ocidental, Valparaíso e demais Agências que forem inauguradas no DF e Entorno. A entrega
dos envelopes de documentação será até a data da sessão de abertura que ocorrerá às 10h do
dia 17/06/2013. Cópia do edital poderá ser obtida no site www.caixa.gov.br, escolher, escolher,
a aba GOVERNO, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA” a opção
“Licitações instauradas”, escolher abrangência Brasília” e então localizar o Credenciamento
5035/2012, ou mediante apresentação de pen-drive para gravação, no endereço SEPN 512,
Conjunto C, Lotes 01/02, Centro Empresarial José Alencar Gomes da Silva – Asa Norte,
Brasília- DF, CEP 70.760-500 – GILOG/BR, das 10h às 16h. Outras informações pelo endereço
eletrônico gilogbr18@caixa.gov.br, ou pelo telefone (61) 3448-6505.

Pregão Eletrônico nº 35/7066-2013
Repetição

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de massagem expressa para
os empregados da CAIXA no âmbito do Distrito Federal. Comunicamos a retomada do PE
35/7066-2013, com alterações do Edital e reabertura dos prazos. Data de Credenciamento
para o Pregão: até às 8h, do dia 31/05/2013. Data e Horário do Recebimento das
Propostas: até às 11h do dia 31/05/2013. Data e Horário do Recebimento dos Lances:
das 13h às 13h30m, do dia 31/05/2013. Edital e informações no sítio www.caixa.gov.br,
escolher, a aba GOVERNO, clicar em “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”
escolher a opção “Pregão Eletrônico, escolher abrangência Brasília” e então localizar
o Pregão Eletrônico nº 035/7066-2013. Outras informações pelo endereço eletrônico
gilogbr18@caixa.gov.br, ou pelo telefone (61) 3448-6505.

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.042.730/0001-04

FATO RELEVANTE
A Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei
nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358/02, tendo em vista as notícias
veiculadas recentemente pela imprensa e questionamentos recebidos de analistas de mercado, vem
esclarecer a seus acionistas e ao mercado em geral o seguinte: 1 - Nos termos dos Fatos Relevantes datados
de 29.09.2008, 17.10.2008, 21.10.2008, 18.12.2008 e 30.12.2008, a CSN informou o estabelecimento de uma
parceria estratégica com a ITOCHU Corporation, Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, POSCO,
Sumitomo Metal Industries, Ltd., Kobe Steel, Ltd. e Nisshin Steel Co., Ltd. (o “Consórcio”) para desenvolvimento
dos negócios da Nacional Minérios S.A. (“Namisa”). A CSN e o Consórcio negociam, no momento, alternativas
para solucionar diferenças originadas no âmbito da sua parceria. Tais negociações, caso as partes não
cheguem a termos mutuamente satisfatórios, podem resultar na dissolução da parceria nos termos previstos
nos contratos a ela relativos. Estas alternativas incluem, entre outras, a eventual combinação das operações
de minério de ferro e atividades correlatas da CSN e da Namisa. As negociações quanto aos termos e
condições que seriam aplicáveis a esta eventual operação não foram concluídas até o momento. 2 - A CSN
está participando de processo para eventual aquisição de ativos siderúrgicos da ThyssenKrupp nos Estados
Unidos e no Brasil. Como parte deste processo, estão em curso tratativas sobre os termos e condições que
seriam aplicáveis à potencial operação, as quais não foram concluídas até o momento. A CSN esclarece, por
fim, que não foi realizada oferta vinculante ou celebrado qualquer contrato vinculativo com relação a tais ativos
e que informará ao mercado a eventual ocorrência de qualquer ato vinculante que constitua fato relevante nos
termos da legislação em vigor, nos momentos adequados.

São Paulo, 17 de maio de 2013
David Moise Salama - Diretor Executivo de Relações com Investidores

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE COMERCIALIZAÇÃO, IMORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS XEROGRÁFICOS - SINNEX

CNPJ 10.261.376/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL
Sindicato Nacional das Empresas de Comercialização, Importação e Exportação
de Prodrutos Xerográficos-SINNEX , com sede e foro no Rio de Janeiro - Estado do
Rio de Janeiro, na Rua do Acre nº90, sala 601 - Centro, através de seu Presidente,
na forma do Estatuto (artigo 42º) CONVOCAR as suas associadas para as eleições
da Diretoria Efetiva e Conselho Fiscal, para mandato de 5(cinco)anos, a ser realizada
no dia 26 de Julho de 2013, às 15:00h, em primeira convocação, com maioria, e às
16:00 h em 2ª convocação, com qualquer quorum, através de votação secreta, cujos
votos serão coletados em urna na sede do sindicato, devendo o eleitor apresentar
documento representativo. Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro de
chapas, a contar da publicação do presente, sendo que o requerimento de inscrição,
cujo modelo se encontra a disposição na sede do Sindicato deverá ser endereçado à
Comissão Eleitoral e entregue na secretaria do Sindicato, de 2af à 6af no horário de
13:00 ás 17:00 horas.Impugnações da chapa e candidatos será no prazo de 5 dias
após fixação das chapas no Sindicato.

Joel Fernandes P. da Fonseca
Presidente

Ministério de
Minas e Energia

Licitação – Leilão Eletrônico
APETROBRAS TIC/APS/AQL – Comissão de Licitação informa que realizará
licitação, na modalidade leilão, tipo maior preço, para a locação de sistema
óptico de telecomunicações de propriedade da Companhia, composto por
quatro pares de fibras ópticas, bem como a contratação da manutenção
do cabo óptico a ele associado, pelo prazo de 20 anos. Esta licitação será
realizada em 3 (três) Lotes compreendendo os seguintes trechos:

Lote 01: Duque de Caxias/RJ até Alemoa/SP (GASVOL / GASPAL /
GASAN), totalizando 539 km. Avaliação mínima do Lote: R$ 49.128.000,00
e Preço inicial mensal do Leilão: R$ 204.700,00.
Lote 02: Cabiúnas/RJ até Betim/MG (ORBEL /DTSE-Cabiúnas), totalizando
565,8 km. Avaliação mínima do Lote: R$ 51.576.000,00 e Preço Inicial
mensal do Leilão: R$ 214.900,00.
Lote 03: Mirandópolis/SP até Canoas/RS (GASBOL), totalizando 1.794,3
km. Avaliação mínima do Lote: R$ 163.560.000,00 e Preço Inicial mensal
do Leilão: R$ 681.500,00.

O Edital deverá ser retirado, através de pessoa devidamente identificada, com a
informação do e-mail para receber notas de esclarecimento, no horário de 9h as
16h,noperíodode20/05/2013a07/06/2013nosetordeDeliverydoEdifícioCastelo
naRuaMéxico, 168–Centro -RiodeJaneiro/RJ, contactandoos telefonesabaixo.
O Envelope de Habilitação deverá ser entregue na data de 27/06/2013 às 10h,
quando serão abertos os envelopes em ato publico na Av. Nilo Peçanha, 151 –
12º andar –SalaMultiuso2–Centro -RiodeJaneiro/RJCEP20020-100. Limitado
ao númeromáximo de 02 participantes, por empresa, na reunião de habilitação.
Para informações adicionais, o interessado deverá entrar em contato com a
Comissão de Licitação, na forma abaixo:
E-mail : cltic@petrrobras.com.br (Comissão de Licitação TIC)
Telefone: (21) 3229-1678 e/ou (21) 3229-0775 e/ou (21) 3229-1960 (Comissão
de Licitação TIC)

EDITAL DE LEILÃO Nº 1326518.13.8/8669
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 maio 2013, Empresas, p. B5.




