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ALIMENTOS

» BIANCA MELLOA 

BRF, detentora das mar-
cas Perdigão, Sadia, Batavo
e Elegê, agora é patrocina-
dora da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF). O
contrato, assinado no início
da tarde de ontem, terá vali-
dade até 2022 e envolve a
seleção principal e demais
categorias mantidas pela
CBF em nível global. A mar-
ca escolhida para ficar ex-
posta nos uniformes e ou-
tros pontos foi a Sadia e já
começa a valer na Copa das
Confederações (inicia dia
15 de junho). Por questões
contratuais, o valor da par-
ceria não será divulgado.

O contrato com a CBF
permite que todas as de-
mais marcas da companhia
nas categorias de carnes
possam ser exploradas. O
presidente da BRF, José An-
tonio Fay, explicou que a
marca Sadia foi escolhida
por sua liderança de merca-
do. “Estamos muito felizes
com essa parceria com a
CBF, entidade que carrega o
nome do Brasil mundo afo-
ra", disse o presidente. “O
futebol é muito grande e há
possibilidade de ativarmos
diversas de nossas marcas”,
acrescentou.

O presidente da confede-
ração, José Maria Marin, afir-
mou que está muito satisfei-
to pela entidade abrigar
mais um parceiro tão ex-
pressivo. “A CBF ganha um
grande parceiro, uma em-
presa campeã, de excelência
comprovada, com seus pro-
dutos reconhecidamente
apreciados pelos brasileiros.
Todos nós da CBF estamos
felizes com essa nova parce-
ria”, declarou. 

O contrato firmado on-
tem com a CBF integra a pla-
taforma de esportes da BRF.
No final de maio, a compa-
nhia anunciou o apoio ao
Comitê Organizador dos Jo-
gos Olímpicos, por meio das
marcas Sadia e Batavo, nas
categorias alimentos emba-
lados e lácteos, respectiva-
mente. Também por meio
da marca Sadia, a compa-
nhia patrocina 24 atletas de
alto rendimento – entre os
quais estão os medalhistas
olímpicos Sarah Menezes,
Mayra Aguiar, Arthur Zanet-
ti, Leandro Guilheiro –, além
das confederações Brasilei-
ras de judô, ginástica e des-
portos aquáticos.

BRF vai
patrocinar a
CBF até 2022

RATING

DA REDAÇÃO

Dias após rebaixar a
perspectiva para a classifi-
cação de algumas compa-
nhias brasileiras, além da
perspectiva para o rating
soberano do Brasil, a agên-
cia Standard e Poor's Rating
Services (S&P) elevou a clas-
sificação de crédito corpo-
rativo da Embraer de 'BBB-'
para 'BBB', por conta de in-
dicadores de crédito e ope-
racionais. Em comunicado,
a fabricante de aviões res-
saltou que a S&P também
relatou que a perspectiva é
estável, o que reflete a ex-
pectativa de que a Embraer
continuará a apresentar
fortes indicadores de crédi-
to e melhoria de sua cartei-
ra de pedidos firmes, bene-
ficiando-se da recuperação
do tráfego aéreo regional
com sua gama de produtos
competitivos.

Para a companhia, a me-
lhoria da classificação tam-
bém se deve ao bom desem-
penho operacional. "A ele-
vação confirma nossa capa-
cidade de manter opera-
ções eficientes e margens
estáveis enquanto conquis-
tamos novas oportunidades
no segmento de aviação co-
mercial", afirma a Embraer
em nota. "Consolida a lide-
rança dos E-Jets e posiciona
com sucesso os novos pro-
dutos nos segmentos de
aviação executiva e de defe-
sa e segurança, levando a
uma maior diversificação
da receita", destaca. 

S&P eleva
classificação
da Embraer 

DA AGÊNCIA ESTADO

O
Grupo Pão de Açúcar
pretende investir o
equivalente a cerca de
R$ 2 bilhões neste ano

para se expandir pelo País, in-
cluindo as redes Extra, Pão de
Açúcar e Assai, disse ontem o
presidente da companhia,
Enéas Pestana. No ano passa-
do, os investimentos atingiram
R$ 1,5 bilhão.

De acordo com Enéas, o gru-
po abrirá entre 12 e 15 lojas
com a bandeira Assai (de ata-
carejo, mistura de atacado com
varejo, cujo foco é o preço bai-
xo), neste ano, introduzindo a
marca em sete estados. Tam-
bém há planos de abrir cem
minimercados no Estado de
São Paulo até dezembro. A me-
ta é inaugurar de 100 a 150 mi-
nilojas por ano no País. A ex-
pansão com unidades menores
se dará primeiro em São Paulo
e, posteriormente, vai avançar
no Rio de Janeiro.

Pestana afirmou que a infla-
ção está sob controle no Brasil
e disse que empresa enfatizará
o crescimento orgânico em
2013 para atender às mudan-
ças nas necessidades dos con-
sumidores brasileiros, que hoje
compram mais e buscam con-
veniência.

A estratégia do Pão de Açú-
car, segundo ele, inclui a expan-
são para regiões brasileiras que
vêm crescendo rapidamente,
mas onde o grupo ainda tem
uma presença menor, como o

Nordeste. Simultaneamente,
não estão descartadas aquisi-
ções ou expansão internacio-
nal. Pestana ressalta que a com-
pra de outras varejistas não está
descartada (no caso de surgi-
rem boas oportunidades), mas
não é uma prioridade. 

No primeiro trimestre do
ano, o Pão de Açúcar teve recei-
ta líquida de R$ 13,4 bilhões. O
lucro subiu 42% e atingiu R$
236,6 milhões.

Na opinião do presidente do
Pão de Açúcar, a inflação no

Brasil continua sob controle e
muitos dos problemas de pre-
ços podem estar sendo exage-
rados. "A situação está longe de
ser desastrosa, ou um grande
problema", disse. Em relação à
desaceleração do crescimento
econômico, Pestana observou:
"Eu não preciso do PIB (Produ-
to Interno Bruto) para crescer.
Posso conseguir fatias de mer-
cado que hoje estão nas mãos
de concorrentes".

Pestana, que ocupa a posi-
ção de executivo-chefe do Pão

de Açúcar há pouco mais de
três anos, afirmou que a dire-
ção da empresa não mudou
muito nos últimos 12 meses,
desde que o grupo francês Ca-
sino assumiu o controle da
companhia. Nas últimas sema-
nas, no entanto, a cúpula da
Viavarejo, empresa controlada
pelo Pão de Açúcar e dona de
Casas Bahia e Ponto Frio, per-
deu alguns de seus principais
executivos: eles pediram de-
missão alegando interferência
dos controladores.

Pão de Açúcar investirá
R$ 2 bilhões em expansão
Empresa quer levar rede Assai para mais sete estados e tem meta de inaugurar pelo
menos 100 minilojas por ano para atender consumidores que buscam maior conveniência 

VAREJO

Controlador do Pão de Açúcar

» VANESSA STECANELLA
DA AGÊNCIA ESTADO

O francês Casino, controlador do Grupo Pão de
Açúcar, anunciou ontem a contratação de Ronal-
do Iabrudi para diretor e representante do grupo
no Brasil. Ele será responsável pela integração en-
tre o Grupo Casino e seus acionistas no País.

Em nota à imprensa, o grupo reafirma o com-
promisso com o Brasil, destacando que a contra-
tação do executivo permitirá que o Casino se en-
volva ainda mais com a comunidade empresa-
rial e reguladores públicos, além de fortalecer o
relacionamento, a interação e o intercâmbio com
a equipe do Grupo Pão de Açúcar.

"O mercado brasileiro é um motor essencial
para o presente sucesso e o futuro do Grupo Ca-

sino. A chegada de Iabrudi reflete nosso compro-
misso de reforçar a nossa presença como o maior
varejista local e nossa vontade de fortalecer nos-
sos laços com todos os nossos stakeholders no
Brasil", disse Jean-Charles Naouri, presidente do
conselho e CEO do Grupo Casino, em nota.

Iabrudi atuou como presidente do Conselho
de Administração da Lupatech, Contax e Tele-
mar Operadora, e como diretor-presidente de di-
versas companhias como Magnesita, Telemar e
Ferrovia Centro-Atlântica.

"Iabrudi é um grande ativo para nossa equi-
pe. Ele também reforçará o apoio do Grupo Casi-
no à excelente equipe do GPA, liderada por
Enéas Pestana", diz Arnaud Strasser, diretor in-
ternacional do Grupo Casino e vice-presidente
do Conselho do GPA.

Casino contrata executivo para
representar grupo no Brasil

CARROS DE LUXO

DA REDAÇÃO 

As vendas dos veículos de
luxo da BMW subiram 7,8% em
maio, ante igual mês do ano
passado, para 139.161 automó-
veis, segundo informou a em-
presa alemã ontem. Com isso, a
fabricante superou os números
apresentados pelas concorren-
tes Audi e Mercedes-Benz.

A BMW afirmou que a de-

manda dos Estados Unidos e
da China ajudou a impulsionar
o resultado do grupo, incluin-
do as marcas Mini e Rolls-
Royce, em 6% no último mês,
para um recorde de 166.397
veículos.

A Audi, que pertence à Vo-
lkswagen e é a rival mais próxi-
ma da maior fabricante de car-
ros de luxo do mundo, repor-
tou aumento de 6,4% nas ven-

das mensais, com a comer-
cialização de 137.200 veículos.
A Mercedes Benz, da Daimler,
divulgou vendas de 121.360
veículos, um acréscimo de
7,3% no resultado mensal.

Recall

A BMW do Brasil convocou
ontem os proprietários dos veí-
culos modelos 320i/A, 325i/A,

325Ci/A, 330i/A, 330Ci/A, 330
SMG Motorsport e M3 Coupé,
fabricados entre dezembro de
2001 e março de 2003, a com-
parecer a uma concessionária
autorizada para verificação e
comprovação da necessidade
de substituição do módulo do
airbag do passageiro do banco
dianteiro. Ao todo, 502 veículos
estão envolvidos no chamado.
(Com agências) 

BMW à frente de Audi e Mercedes

Curta

BASF VAI SE EXPANDIR
EM GUARATINGUETÁ

A BASF anunciou ontem
mais de 50 milhões de
euros em investimentos na
expansão de suas unidades
produtivas no Complexo
Químico de Guaratinguetá
(SP), com a finalidade de
fortalecer seu segmento de
soluções agrícolas. A
empresa aumentará a
produção local. Markus
Heldt, presidente mundial
da Divisão de Proteção de
Cultivos da BASF, destacou
que a empresa deverá
aumentar as exportações
de defensivos produzidos no
Brasil para outras unidades
da BASF no mundo. 

ALL AMER LAT (ALLL – NM)

DRI: Rodrigo Barros de Moura Campos
VVaalloorr  ddoo  ddiivviiddeennddoo  aa  sseerr  ppaaggoo  eemm  1144//0066//22001133
• Reapresentou o seguinte aviso aos acionistas: “ALL – América Latina Lo-
gística S.A. (“Companhia”) vem, por meio deste e em substituição ao Aviso
aos Acionistas de 24 de maio de 2013, informar que o valor por ação a ser
creditado aos acionistas da Companhia em 14/06/2013 a título de dividen-
dos, conforme divulgado na ata Assembleia Geral Ordinária da Compa-
nhia realizada em 17/04/2013, será de R$ 0,082493858. Curitiba, 6 de ju-
nho de 2013.”

BR PROPERT (BRPR-NM)

DRI: Pedro Marcio Daltro dos Santos 
PPaaggaammeennttoo  ddee  jjuurrooss  aaooss  ddeebbeennttuurriissttaass  ddaa  sseegguunnddaa  eemmiissssããoo
• Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: “São Paulo, 10 de Junho de
2013 - BR Properties S.A. ("Companhia") (BRPR3), vem comunicar a seus
acionistas e ao mercado, que no dia 10 de junho de 2013 será efetuado o
pagamento de juros de forma unitária da Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, da Segunda
Emissão da BR Properties S.A.. Desta forma, seguem os dados dos eventos
programados para liquidação. Emissora: BRPR Properties S.A. CNPJ:
06.977.751/0001-49 - 2ª Emissão, Série Única - ISIN: BRBRPRDBS027 - PU
Juros: R$370,731640 - PU Amortização: R$0,000000 - % de Amortização:
0,00%  - PU Total: R$370,731640 - PU Resíduo: R$10.000,000000 - São
Paulo, 10 de junho de 2013.”

CHEVRON (CHVX-MB)

DR: Ricardo Lima Soares / PPaaggaammeennttoo  ddee  ddiivviiddeennddooss  ((VVaalloorr  ddeeffiinniittiivvoo))
• Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: "O ITAÚ UNIBANCO S.A., NA
QUALIDADE DE DEPOSITARIO EMISSOR DO PROGRAMA DE BDR NIVEL I
NAO PATROCINADO DA EMPRESA CHEVRON,VEM POR MEIO DO PRESEN-
TE DOCUMENTO COMUNICAR: PAGAMENTO DE DIVIDENDOS – VALOR FI-
NAL  A COMPANHIA EM REFERENCIA ANUNCIOU O PAGAMENTO DO
EVENTO EM DINHEIRO 25 DE ABRIL DE 2013, NA CALIFÓRNIA, CONFORME
SEGUE:  DADOS DO PROGRAMA  EMPRESA: CHEVRON (CVX)  CODIGO ISIN
DO ATIVO OBJETO DO PROGRAMA BDR: US1667641005    CODIGO ISIN DO
PROGRAMA BDR: BRCHVXBDR008  CODIGO NEGOCIACAO: CHVX11  INICIO
DO PROGRAMA: 25 DE JULHO DE 2011  PROPORCAO ATIVO OBJETO/BDR: 1
EMISSOR DO BDR: ITAÚ UNIBANCO S.A.  RESPONSAVEL: Ricardo Soares
E-MAIL: dr.itau@itau-unibanco.com  DADOS DO EVENTO   TIPO DO EVEN-
TO: DIVIDENDOS  VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (bruto): USD 1,000
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): USD
0,697340000  FEE 5% SOBRE O VALOR LÍQUIDO: USD 0,034867000  VALOR
DO EVENTO EM R$ POR BDR (bruto): R$ 2,15179973900  VALOR DO EVENTO
EM R$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): R$ 1,50053602999  VALOR DO
EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto, IOF e fee): R$ 1,42550922849
DATA DA CONVERSAO (US$/R$): 10/06/2013  TAXA DE CONVERSAO PARA
VALOR FINAL: 2,151799739   REFERENCIA: PAGAMENTO TRIMESTRAL  DA-
TA DA APROVACAO DO EVENTO: 24/04/2013  DATA EX: 15/05/2013 RECORD
DATE USD: 17/05/2013 RECORD DATE BRASIL: 14/05/2013  FORMA DE PA-
GAMENTO: A VISTA  NUMERO DE PARCELAS: 1  DATA PREVISTA PARA PA-
GAMENTO NO EXTERIOR: 10/06/2013  DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO
NO BRASIL A PARTIR DE: 17/06/2013  INFORMAÇÕES REFERENTES A COM-
PANHIA EMISSORA DO ATIVO OBJETO DESTE PROGRAMA DE BDR PODE-
RA SER ACESSADA POR MEIO DO SITIO ELETRONICO.:  http://www.che-
vron.com/  O ANUNCIO OFICIAL DESTE COMUNICADO PODERA SER ACES-
SADO POR MEIO DO SITE ELETRONICO:  http://investor.chevron.com/phoe-
nix.zhtml?c=130102&p=irol-newsArticle&ID=1810760&highlight=” 

CLARION (CLAN) 

DRI: Alexandre Bride / SSeenntteennççaa  ddee  PPrroocceessssaammeennttoo  ddaa  RReeccuuppeerraaççããoo  JJuuddii--
cciiaall  --  RReeaabbeerrttuurraa  ddooss  NNeeggóócciiooss

• A petição inicial, a sentença de deferimento do processamento da recu-
peração judicial e as demonstrações financeiras que instruíram o pedido
encontra-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfboves-
pa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.  NNoottaa::  os ne-
gócios com os valores mobiliários de emissão dessa companhia serão
reabertos a partir do pregão de 10/06/2013, sendo listados sob o título
“Recuperação Judicial”.

CLARION (CLAN) 

DRI: Alexandre Bride
DDooccuummeennttooss  ddee  iinnssttrruuççããoo  ddaa  RReeccuuppeerraaççããoo  JJuuddiicciiaall
• As Demonstrações contábeis levantadas especialmente para instruir o
pedido e a exposição das causas concretas da situação patrimonial e das
razões da crise econômico-financeira estão disponíveis no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Infor-
mações Relevantes.

CONTAX (CTAX-N2)

DRI: Marco Norci Schroeder 
PPaarrttiicciippaaççããoo  aacciioonnáárriiaa
• Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: “A Contax Participações S.A.
(“Contax” ou “Companhia”), em observância ao disposto no artigo 12 da
Instrução CVM nº 358/2002, comunica ter recebido de seu acionista POR-
TUGAL TELECOM BRASIL S.A. (“PT” ou “acionista”) correspondência data-
da de 07 de junho de 2013, na qual este informa que, exclusivamente, em
decorrência das conversões de ações ordinárias e preferenciais de emis-
são da Companhia, com base no programa de formação de units (“Progra-
ma de Units”) aprovado na Reunião do Conselho de Administração da
Contax realizada em 25.04.2013: (i) a participação direta da PT no capital
votante em circulação aumentou de 3,40% para 5,18% e a participação di-
reta em ações preferenciais da Companhia diminuiu de 8,04% para 6,98%;
(ii) atualmente a PT detém, diretamente, 7.311.908 ações ordinárias e
14.148.572 ações preferenciais de emissão da Contax. Na correspondência
anexa (ver nota), o acionista declara que não detém, nesta data, valores
mobiliários conversíveis em ou permutáveis por ações de emissão da
Companhia, com a ressalva de que durante o período de conversão do
Programa de Units, poderá converter ações ordinárias de emissão da
Contax de sua titularidade, exclusivamente com a finalidade de formar
Units. Rio de Janeiro, 07 de junho de 2013.”  NNoottaa::  encontra-se à disposi-
ção no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informações Relevantes, o Comunicado ao Mercado de
07/06/2013, contendo a correspondência acima mencionada.

CONTAX (CTAX-N2)

DRI: Marco Norci Schroeder
ÚÚllttiimmooss  ddiiaass  ppaarraa  ccoonnvveerrssããoo  ddee  aaççõõeess  eemm  UUnniittss  
• Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: “A Contax Participações S.A.
(“Contax” ou “Companhia”) informa a seus acionistas, investidores e ao
mercado em geral que a partir de hoje, 10/06/2013, a Companhia iniciou a

última janela de conversão do programa de emissão de certificados de
depósitos de ações (“Units”), conforme aprovado em Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada em 02/04/2013. Cada Unit representa 1 (uma) ação
ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais de emissão da Contax e é nego-
ciada por meio do código CTAX11. Os acionistas detentores de ações ordi-
nárias e preferenciais de emissão da Companhia terão até o dia
12/06/2013 para solicitar a conversão de suas ações em Units. Os procedi-
mentos e prazos relativos à conversão de ações que não sejam Múltiplos
de Ações (“Conversão”) e de emissão das Units estão detalhados no Fato
Relevante datado de 25/04/2013. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2013.”

CYRELA REALT (CYRE-NM)

DRI: José Florêncio Rodrigues Neto
PPaarrttiicciippaaççããoo  aacciioonnáárriiaa
• Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: “São Paulo, 07 de Junho de
2013 – Nos termos do artigo 12 da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de
2002, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, a
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Cyrela” ou
“Companhia”), empresa com atuação no setor de incorporação imobiliária
residencial, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em
15 de abril de 2013, a Companhia recebeu comunicação da Lazard Asset
Management, informando que: (i) Nos termos do artigo 12 da Instrução nº
358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários, a Lazard
Asset Management informa à Companhia redução de participação na po-
sição acionária da Cyrela Brazil Realty S.A. (ii) Em 06 de Junho de 2013, a
Lazard Asset Management detinha, em nome de alguns de seus clientes,
na qualidade de gestora de investimentos, 20.723.881 ações ordinárias
nominativas de emissão da Companhia (“Ações Ordinárias”) correspon-
dentes a 4,97% do capital da Companhia. A Lazard Asset Management de-
clara que as Ações Ordinárias são detidas apenas com o objetivo de inves-
timento e não se destinam a alterar a composição do controle ou a estru-
tura administrativa da Companhia. Não há bônus ou direitos de subscri-
ção, opções de compra de ações ou debêntures conversíveis em ações or-
dinárias de emissão da Companhia detidas, direta ou indiretamente, pela
Lazard Asset Management ou pessoa a ela ligada. Não existe, também,
acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários de emissão da Companhia. A correspondên-
cia encontra-se arquivada na sede da Companhia.”

EXCELSIOR (BAUH) 

DRI: Renato Jacksich
FFaattoo  RReelleevvaannttee
• A empresa enviou o seguinte fato relevante: A Excelsior Alimentos S.A.
(“Companhia”) vem a público informar que as Administrações da JBS S.A.
(“JBS” - Bovespa: JBSS3; ADR JBSAY) e da Marfrig Alimentos S.A.(“Mar-
frig” - Bovespa: MRFG3; ADR MRTTY), atual controladora da Companhia,
nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, celebraram, no dia 7 de junho de 2013, um Contrato de Compra e
Venda de Participações Societárias e Outras Avenças (“Contrato”), por
meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a: (i) aliena-

ção pela Marfrig de determinadas participações societárias em socieda-
des do seu grupo que detém a unidade de negócios Seara Brasil à JBS
(respectivamente “Seara Brasil”); e (ii) a alienação pela Marfrig de 100%
do capital da sociedade que detém o negócio de couro do grupo Marfrig
no Uruguai para a JBS (respectivamente, “Zenda”). O Contrato que está
condicionando a aprovação pelas autoridades competentes, inclusive do
CADE, envolve a transferência para a JBS, da totalidade da participação
acionária detida pela Marfrig, direta e indiretamente, equivalente a
64,57% (sessenta e quatro vírgula cinquenta e sete por cento), do capital
social de Excelsior Alimentos S.A. A JBS, desde já, esclarece que convoca-
rá oportunamente assembleia geral extraordinária, para fins de conheci-
mento e ratificação da operação objeto do Contrato por seus acionistas,
em cumprimento ao art. 256 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada por leis posteriores, e a JBS manterá seus acionistas infor-
mados sobre a aplicação ou não do direito de retirada. A Companhia man-
terá o mercado informado dos desdobramentos do assunto em questão.
Santa Cruz do Sul, 10 de junho de 2013. NNoottaa::  No aguardo de esclareci-
mentos adicionais, ficam suspensos os negócios com as ações de emissão
dessa empresa a partir do pregão de hoje (10.06.2013)

FAB C RENAUX (FTRX)

DRI: Jorge Paulo Krieger Filho
RReennúúnncciiaa  ddee  mmeemmbbrroo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ee  DDiirreettoorriiaa
• Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: “Fabrica de Tecidos Carlos
Renaux S.A. (em recuperação judicial), comunica aos seus acionistas e ao
mercado que recebeu no dia 05 do corrente mês carta de renúncia do sr
Walter Bueckmannn dos cargos de membro do Conselho de Administra-
ção e diretor Presidente da companhia. Brusque, 06 de junho de 2013

FII ANH EDUC (FAED - MB) 

DR: Mariana Botelho Ramalho Cardoso 
DDiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  RReennddiimmeennttoo  
• A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de admi-
nistradora do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Anhanguera Educa-
cional, enviou a seguinte informação:  "O rendimento DEFINITIVO no mês
de MAIO/2013 foi de R$ 1,07239410 por cota, o que corresponde a
1,07239410% e será distribuído aos cotistas em 14/06/2013, com base na
posição em 07/06/2013; ficando ex-rendimento 10/06/2013”  Declaramos
que o FII ANHANGUERA EDUCACIONAL se enquadra no inciso III do Art.
3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em de-
corrência, fica isento do imposto de renda, o cotista pessoa física, desde
que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da
Lei 11.033/2004. NNoorrmmaa::  a partir de 10/06/2013 cotas ex-rendimento.

FII BC FFII (BCFF - MB) 

DR: Mariana Botelho Ramalho Cardoso 
DDiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  RReennddiimmeennttoo  
• A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de admi-
nistradora do Fundo de Investimentos Imobiliários – FII BTG Fundo de
Fundos enviou a seguinte informação:  "Segue o rendimento DEFINITIVO
no mês de MAIO/2013, para as 2.123.862 cotas integralizadas, da 1ª à 4ª
emissão, foi de R$ 0,697014999 por cota, o que corresponde a
0,697014999 % e será distribuído aos cotistas em 14/06/2013, base
07/06/2013, com ex-rendimento em 10/06/2013.Lembrando que o crédito
em conta corrente, será efetuado desde que os dados cadastrais estejam
completos." “Declaramos que o FII BTG Pactual Fundo de Fundos, se en-
quadra no inciso III do Art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125
da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda, o co-
tista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do pa-
rágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004." NNoorrmmaa::  A partir de
10/06/2013 cotas ex-rendimento.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 jun. 2013, Seudinheiro, p. B4. 




