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No comércio, Dilma só
apoia o multilateralismo
Para presidente, acordos bilaterais oferecem a ilusão de ganhos, mas
acabam enfraquecendo a indústria, a agricultura e o setor de serviços

ANDRE DUSEK/ESTADÃO

Comércio exterior. Dilma diz que combate o protecionismo

Lisandra Paraguassu/BRASÍLIA

O governo acredita em acor-
dos comerciais multilaterais
e não em negociações bilate-
rais. Em seu discurso anual
na formatura dos novos diplo-
matas do Itamaraty, a presi-
dente Dilma Rousseff deixou
claro que, apesar das críticas
à escolha feita pelo governo,
o Brasil continuará investin-
do no multilateralismo e não
pretende colocar esforços
maiores em acordos bilate-
rais. Setor mais atingido pela
crise, a indústria pede amplia-
ção dos tratados comerciais
de livre comércio do País.

“Acreditamos que nossos pro-
blemas de comércio exterior,
complexos, em um mundo do-
minado pelo crescente prote-
cionismo, só podem se resolver
em um marco multilateral, re-
gional ou global. Acordos bilate-
rais, sobretudo aqueles entre
economias assimétricas, ofere-
cem muita vezes a ilusão de ga-
nhos imediatos, mas terminam
por produzir o resultado opos-
to, enfraquecendo a indústria
nacional, a agricultura e o setor
de serviços”, afirmou Dilma.

O discurso, feito na formatu-
ra da turma de diplomatas do
Instituto Rio Branco, é tradicio-
nalmente o momento em que a
presidente dá as linhas da sua
política externa. Como em
anos anteriores, Dilma defen-
deu a reforma dos sistemas de
governança global, incluindo o
FMI, o Banco Mundial e o Con-
selho de Segurança daONU, e
reforçou o papel do Brasil como
ator global interessado em um
desenvolvimento sustentável.

Em meio a críticas de que o

Brasil está perdendo oportuni-
dades ao não buscar negocia-
ções bilaterais, a presidente pre-
feriu deixar claro que o seu go-
verno continuará investindo
em acordos maiores. Uma das
maiores reclamações tem sido
o fato do governo brasileiro ter
investido muito tempo na hoje
quase moribunda Rodada
Doha, na Organização Mundial
do Comércio.

Mercosul. Além disso, por seis
anos foi deixada de lado a tenta-
tiva de um acordo Mercosul-
União Europeia, cujas conver-
sas foram retomadas no ano

passado, Uma tentativa de con-
versas com o México, no chama-
do Acordo Estratégico de Inte-
gração Econômica, foi descarta-
da depois que os mexicanos de-
sistiram de negociar. Hoje, o
Brasil possui acordos de livre co-
mércio com Israel, Egito e Pales-
tina, e outros acertos tarifários,
passíveis de serem feitos à mar-
gem do Mercosul, com a maior
parte dos sul-americanos.

Enquanto isso, EUA e União
Europeia estão conversando e
os americanos também tentam
uma aproximação com os paí-
ses do sudeste asiático, além de
já ter acordos de livre comércio
com três dos principais vizi-
nhos sul-americanos, Chile, Pe-
ru e Colômbia. O crescimento
da Aliança do Pacífico, reunin-
do esses três sul-americanos e o
México, também foi tratado co-
mo um sinal de alerta, mas o go-
verno brasileiro ainda vê o acor-
do mais como uma oportunida-
de do que uma ameaça.

● Posicionamento
Em uma audiência pública no
Senado, o ministro das Relações
Exteriores, Antonio Patriota, dei-
xou claro que a diplomacia brasi-
leira é a favor dos acordos de
comércio.
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IMPORTANTE
Período de Inscrição: 14 de junho a 08 de julho de 2013.

CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35 - NIRE 35.300.348.206 - Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONSTRUTORA TENDA S.A. (“COMPANHIA”) REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2013
1. Data, Hora e Local: No dia 17 de junho de 2013, às 12 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar. 2. 
Convocação e Presença: Convocação dispensada, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se 
verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação. 3. Composição da Mesa: Presidente: Alceu Duilio Calciolari. Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 4. 
Ordem do Dia: Exame, discussão e votação da proposta de (i) emissão de 2.500 (duas mil e quinhentas) debêntures da 2ª (segunda) emissão da Companhia, 
todas nominativas e escriturais, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, a ser convolada em da espécie 
quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, totalizando, na Data de Emissão (conforme definida abaixo), o valor de R$250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais), que serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar 
todos os atos que forem necessários à efetivação da deliberação (i) acima. 5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, 
foi deliberado, por unanimidade de votos dos Conselheiros reunidos nesta Reunião do Conselho de Administração e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) 
aprovar, nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a 2ª (segunda) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, a ser convolada em da espécie 
quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia para distribuição pública com esforços restritos de colocação nos termos da 
Instrução CVM 476, as quais terão as seguintes características e condições (“Emissão” e “Debêntures” ou “Debêntures da 2ª Emissão da Companhia”, 
respectivamente): (a) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão 
(conforme abaixo definida). (b) Emissão e Série: A presente Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia e será realizada série única. 
(c) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 2.500 (duas mil e quinhentas) Debêntures. (d) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de 
emissão das Debêntures será 19 de junho de 2013 (“Data de Emissão”). (e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de 
Emissão, será de R$100.000,00 (cem mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), observado o disposto no inciso II do artigo 4º da Instrução CVM 476. (f) Forma, 
Conversibilidade e Comprovação de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão da forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados, 
não conversíveis em ações, de emissão da Companhia. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela 
instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures. (g) Espécie e garantias: As Debêntures são da espécie com garantia real e serão convoladas 
em da espécie quirografária, quando da implementação da Condição Resolutiva (conforme abaixo definida). Adicionalmente, as Debêntures contarão com garantia 
fidejussória, na forma de fiança, prestada pela Alphaville Urbanismo S.A. (“AUSA”) e Gafisa S.A. (“Gafisa”, em conjunto denominadas “Fiadoras”). Será constituída 
em favor dos Debenturistas, para garantia do fiel, pontual e integral pagamento das Debêntures, alienação fiduciária de 20.762.100 (vinte milhões, setecentas e 
sessenta e duas mil e cem) ações ordinárias de emissão da AUSA e de titularidade da Shertis Empreendimentos e Participações S.A.(“Fiduciante”),(“Ações 
Alienadas Fiduciariamente” e “Alienação Fiduciária de Ações da AUSA”, respectivamente). A Alienação Fiduciária de Ações da AUSA vigorará, para fins do disposto 
no artigo 127 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), até a data da primeira integralização das debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em da espécie com garantia real, em série única da 1ª (primeira) emissão da AUSA (“Debêntures 
da 1ª Emissão da AUSA” e “Condição Resolutiva”, respectivamente). Com o implemento da Condição Resolutiva, a Alienação Fiduciária de Ações perderá de pleno 
direito a eficácia, sendo (A) as Ações Alienadas Fiduciariamente (i) liberadas no âmbito da Emissão; e (ii) alienadas fiduciariamente em garantia do fiel, pontual e 
integral pagamento das Debêntures da 1ª Emissão da AUSA, nos termos do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações sob Condição Suspensiva e Outras 
Avenças”, a ser firmado entre o agente fiduciário, a Fiduciante e, na condição de interveniente anuente, a AUSA (“Contrato de Alienação Fiduciária sob Condição 
Suspensiva”); e (B) as Debêntures automaticamente convoladas em da espécie quirografária. (h) Prazo de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses contado da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 19 de junho de 2015 (“Data de Vencimento”). (i) Amortização: O Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será amortizado integralmente na respectiva Data de Vencimento (“Amortização”). (j) Remuneração: O Valor Nominal Unitário 
das Debêntures não será atualizado monetariamente. A partir da Data de Emissão das Debêntures, as Debêntures farão jus a uma remuneração correspondente a 
120% (cento e vinte por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet (“Taxa DI-
Over”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário e pagos ao final de cada período de capitalização. A Remuneração será paga trimestralmente, nos meses de 
setembro, dezembro, março e junho, a partir da Data de Emissão, sendo que o primeiro pagamento da Remuneração será devido em 19 de setembro de 2013 e 
assim sucessivamente em parcelas trimestrais até o último pagamento que será devido na Data de Vencimento (“Datas de Pagamento da Remuneração”). (k) 
Resgate Antecipado Obrigatório e Cancelamento Obrigatório da Emissão: Na ocorrência de um Evento de Liquidez (conforme abaixo definido), a 
Companhia deverá realizar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da (i) data de liquidação da Oferta de Renda Variável (conforme abaixo definido), ou (ii) 
data do Evento de M&A (conforme abaixo definido), conforme aplicável, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures em circulação (“Resgate Antecipado 
Obrigatório”). O valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado Obrigatório será equivalente ao Valor Nominal Unitário, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso até a data do Resgate 
Antecipado Obrigatório, acrescida de prêmio (“Prêmio de Resgate”) equivalente a: (i) 2% (dois por cento) incidente sobre o volume total da Emissão e paga na 
data do Resgate Antecipado Obrigatório, caso o Evento de Liquidez seja uma Oferta de Renda Variável (conforme abaixo definida); ou (ii) 1% (um por cento) ao 
ano, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do Resgate Antecipado Obrigatório, incidente sobre o volume total da Emissão, caso o 
Evento de Liquidez seja uma Operação de M&A (conforme abaixo definida). Para os fins da Emissão, entende-se como “Evento de Liquidez” a realização: (i) de 
uma oferta pública ou privada de qualquer valor mobiliário que confira direito de participação no capital social da Gafisa ou da AUSA ou de qualquer título 
conversível em participação direta ou indireta em tais sociedades (“Ofertas de Renda Variável”); e (ii) liquidação financeira pela Gafisa, AUSA, ou qualquer 
sociedade por qualquer delas controladas, de qualquer delas controladoras ou sob controle comum (tais sociedades, denominadas simplesmente, “Afiliadas”) de 
qualquer das operações a seguir descritas: (A) a venda de participação societária, primária e/ou secundária, direta ou indireta, ou de ativos que compõem seu 
patrimônio; (B) a associação com potenciais interessados, inclusive por intermédio de reorganização societária, tal como, mas não limitando-se a reorganizações 
envolvendo fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, redução de capital, joint venture, troca, permuta, emissão de novas ações ou quotas ou outros 
títulos representativos de capital social; ou qualquer forma de associação estratégica, união, combinação, agrupamento, parceria ou consolidação; (C) a aquisição 
por qualquer dos potenciais interessados de quaisquer tipos de dívidas conversíveis ou permutáveis; e/ou ainda (D) qualquer transação similar ou com os mesmos 
efeitos das operações descritas acima (“Operação de M&A”). Para fins do disposto no item (D) acima, será considerado como uma Operação de M&A o pagamento 
do preço ou, conforme aplicável, do pagamento da primeira parcela do preço de venda da participação acionária detida, direta ou indiretamente, pela Gafisa na 
AUSA, para Blackstone Real Estate Advisors LP e Pátria Investimentos Ltda, conforme fato relevante divulgado ao mercado em 07 de junho de 2013 pela 
Companhia (“Evento de M&A”). Na ocorrência de um Evento de Liquidez durante o prazo de colocação das Debêntures sem que tenha havido a sua integralização, 
ainda que já subscritas, a Emissão será cancelada, devendo a Companhia notificar o agente fiduciário nesse sentido e, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis celebrar 
o correspondente termo de distrato da Escritura de Emissão e demais documentos correlatos, sem que tal fato incorra em qualquer ônus ou penalidade para a 
Companhia, agente fiduciario e subscritores das debêntures. (l) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas a qualquer 
momento, durante o Prazo de Colocação, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de 
Emissão até a data da efetiva integralização, a qual será realizada à vista, em moeda corrente nacional, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, 
por meio do MDA, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à CETIP, sendo que as Debêntures deverão ser todas subscritas e integralizadas na mesma 
data. (m) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados à aquisição de até 20% (vinte por cento) do capital 
social da AUSA. (n) Vencimento Antecipado: Na ocorrência das seguintes hipóteses, a dívida representada pelas Debêntures, será considerada vencida 
antecipadamente, conforme os termos e condições constantes da Escritura de Emissão: (“Eventos de Vencimento Antecipado”): (a) inadimplemento por parte da 
Companhia com relação ao pagamento da Remuneração e/ou de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures desde que não sanada no prazo de 1 (um) 
dia útil contado da data do respectivo inadimplemento; (b) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão que não seja 
regularizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento de aviso por escrito acerca do descumprimento que lhe for enviado 
diretamente pelo Agente Fiduciário e/ou pelos titulares de Debêntures, individualmente ou em conjunto; (c) falta de quaisquer pagamento de dívidas ou 
descumprimento de obrigações pecuniárias e/ou de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado, pela Companhia e pelas Fiadoras, qualquer de 
suas controladoras, controladas e/ou coligadas cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), e que não seja 
regularizada(o) no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data do inadimplemento ou descumprimento da obrigação; (d) vencimento antecipado de 
qualquer dívida da Companhia e das Fiadoras, de qualquer de suas controladoras, controladas e/ou coligadas cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior 
a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); (e) protesto de títulos por cujo pagamento a Companhia e as Fiadoras, qualquer de suas controladoras, controladas e/
ou coligadas seja responsável, ainda que na condição de garantidora, cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de 
reais), salvo se, no prazo de 3 (três) dias contados do referido protesto, (i) seja validamente comprovado pela Companhia que o protesto foi efetuado por erro ou 
má-fé de terceiros; (ii) o referido protesto seja cancelado; ou (iii) seja apresentada defesa e prestadas as devidas garantias em juízo; (f) dissolução ou extinção da 
Companhia e das Fiadoras, qualquer de suas controladoras, controladas e/ou coligadas cuja participação da Companhia corresponda a percentual igual ou superior 
a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da Companhia constante das últimas demonstrações financeiras publicadas pela Companhia; (g) decretação de 
falência e/ou liquidação ou pedido de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia e das Fiadoras, qualquer de suas controladoras, controladas e/ou 
coligadas cuja participação da Companhia corresponda a percentual igual ou superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido da Companhia constante das 
últimas demonstrações financeiras publicadas pela Companhia ou pedido de falência formulado pela Companhia qualquer de suas controladoras, controladas e/
ou coligadas, observada a mesma participação societária acima descrita; (h) caso qualquer acionista controlador da Companhia ou das Fiadoras, conforme definido 
no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, se houver, afete negativamente a capacidade de pagamento da Companhia; (i) cisão, fusão ou incorporação da 
Companhia ou das Fiadoras por outra sociedade, salvo (A) se tal alteração societária for previamente aprovada por titulares de Debêntures representando, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) das Debêntures em Circulação, em Assembleia Geral de Debenturistas convocada para esse fim; ou (B) se for garantido o direito 
de resgate aos titulares de Debêntures que não concordarem com referida cisão, fusão ou incorporação, nos termos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações; 
(j) destinação diversa dos recursos captados por meio da Emissão, conforme prevista no item 3.4. da Escritura de Emissão; (k) transferência, pela Companhia, de 
qualquer obrigação relacionada às Debêntures, exceto se previamente autorizado por titulares de Debêntures que representem, no mínimo 75% (setenta e cinco 
por cento) das Debêntures em Circulação, em Assembleia Geral de Debenturistas convocada para esse fim; (l) pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros 
sobre capital próprio ou qualquer outra participação nos lucros estatutariamente prevista, quando a Companhia estiver em mora perante os titulares das 
Debêntures, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (m) exceto pela 
alienação realizada no âmbito de um Evento de Liquidez, a alienação, desapropriação, confisco ou qualquer outra forma de disposição, pela Companhia ou por 
qualquer das Fiadoras, de ativos permanentes de valor equivalente ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e que possa afetar a sua capacidade 
econômico-financeira; (n) exceto pela Alienação Fiduciária de Ações e a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária sob Condições Suspensiva, a constituição 
de ônus ou gravames sobre ativos relevantes da Companhia ou das Fiadoras, considerando-se como ativos relevantes aqueles cujo valor individual ou em conjunto 
seja igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), exceto se previamente autorizado por titulares de Debêntures que representem, no mínimo 
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, em Assembleia Geral de Debenturistas convocada para esse fim;(o) não renovação, cancelamento, 
revogação ou suspensão de autorizações e/ou licenças, inclusive ambientais, que sejam consideradas materiais e cuja não renovação, cancelamento, revogação ou 
suspensão resulte em efeito adverso relevante no regular exercício de suas atividades e/ou das atividades de qualquer de suas subsidiárias, exceto se, dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias contados da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, a Companhia comprovar a existência de provimento 
jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da Companhia até a renovação ou a obtenção da referida autorização ou licença; (p) alteração ou 
modificação do objeto social da Companhia, de forma que a Companhia deixe de atuar como incorporadora e construtora imobiliária; e (q) transformação da 
Companhia em sociedade limitada, nos termos do artigo 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações. (o) Multa e Juros Moratórios: Ocorrendo atraso imputável 
à Companhia no pagamento de qualquer quantia relativa às Debêntures, incluindo, sem limitação, o pagamento da Remuneração, os débitos em atraso e não 
pagos pela Companhia, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ficarão sujeitos à multa moratória de 2% (dois por 
cento) e juros de mora pro rata temporis de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes sobre os valores em atraso, desde a data de inadimplemento até a 
data do seu efetivo pagamento. (p) Forma e Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-
se os procedimentos adotados pela CETIP, conforme as Debêntures estejam custodiadas na CETIP. As Debêntures que não estiverem custodiadas junto à CETIP 
terão os seus pagamentos realizados pelo Banco Liquidante ou na sede da Companhia, se for o caso; (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os 
atos que forem necessários à efetivação da deliberação (i) acima, tais como, (a) a contratação do coordenador líder e demais prestadores de serviços para 
efetivação da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao agente fiduciário, ao assessor legal, o banco liquidante e o escriturador mandatário; (b) celebrar a 
Escritura de Emissão das Debêntures, o contrato de distribuição das Debêntures e quaisquer outros documentos relacionados à Emissão e às Debêntures; e (c) 
estabelecer condições adicionais, praticar todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos para efetivação da deliberação prevista no item (i) 
acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Alceu Duilio Calciolari (Presidente), 
Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros: Alceu Duilio Calciolari, André Bergstein, Fernando Cesar Calamita e Luiz Carlos Siciliano. Declaro que a 
presente confere com o original lavrado em livro próprio. Renata de Carvalho Fidale - Secretária.

Marítima Seguros S.A.
CNPJ 61.383.493/0001-80 - NIRE 35300051521

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de Junho de 2013
Dia, Hora e Local: Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (RCA) realizada em 17 de junho de 2013, às 10:00 horas, na sede 
social da Marítima Seguros S.A., localizada na Rua Cel. Xavier de Toledo nº 114 - 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Presenças: Compareceram os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Francisco Caiuby Vidigal, Álvaro Augusto Vidigal,
Roberto Caiuby Vidigal, Mikio Okumura, Akio Ukon, como membro suplente do Sr. Manabu Tsuchimura, e Hiroyuki Yamaguchi por
videoconferência (de acordo com o art. 12 § 2º do Estatuto Social). Mesa: Presidente - Sr. Francisco Caiuby Vidigal; Secretário - Sr. Milton 
Bellizia Filho. Ordem do Dia: Re-ratificar o aumento de capital social aprovado pelo Conselho de Administração, dentro do limite de capital
autorizado, em reunião realizada em 12 de junho de 2013. Deliberacões: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação
dos Conselheiros a matéria constante da ordem do dia. Os conselheiros examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições o quanto segue: 1. Ratificar o aumento de capital social aprovado pelo Conselho de Administração, dentro 
do limite do capital autorizado, em reunião realizada em 12 de junho de 2013, de R$ 385.499.233,13 (trezentos e oitenta e cinco milhões, 
quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e três reais e treze centavos) para R$ 495.499.238,53 (quatrocentos e noventa e cinco 
milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), um aumento, portanto, no valor de
R$ 110.000.005,40 (cento e dez milhões, cinco reais e quarenta centavos), retificando, entretanto, as ações a serem emitidas em razão do
referido aumento de capital, que serão até 9.038.620 (nove milhões, trinta e oito mil, seiscentos e vinte) novas ações, todas ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações das ações ordinárias de 
sua emissão já existentes. 2. Ratificar o preço de emissão de cada ação ordinária a ser emitida no âmbito do aumento de capital de R$ 12,17 
(doze reais e dezessete centavos), fixado com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações. 3. Retificar a razão
para a subscrição de novas ações pelos acionistas da Companhia, de modo que os acionistas que constarem dos registros do agente 
escriturador da Companhia em 12 de junho de 2013 tenham preferência na subscrição de novas ações ordinárias objeto deste aumento de 
capital, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, podendo subscrever uma quantidade de ações proporcional à participação
detida por tais acionistas na Companhia na referida data, à razão de 0,183307948539631 novas ações ordinárias para cada ação ordinária ou 
preferencial detida pelos acionistas em referida data. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir
da data da publicação da presente ata, entre 19 de junho de 2013 e 18 de julho de 2013 (inclusive) (“Prazo do Direito de Preferência”), mediante
a celebração dos documentos aplicáveis em qualquer agência especializada do Itaú Unibanco S.A., mediante o pagamento do preço de
subscrição e o preenchimento do respectivo boletim de subscrição, que estará à disposição nos seguintes endereços: Agência Especializada 
Valores Mobiliários Brasília: SCS Quadra 3 - Edif. D’Angela, 30 - Bloco A, Sobreloja, Centro - Brasília/DF, CEP: 70300-500;  
Agência Especializada Valores Mobiliários Belo Horizonte: Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo, Centro - Belo Horizonte/MG, CEP: 30130-180;
Agência Especializada Valores Mobiliários Curitiba: R. João Negrão, 65 - Sobreloja, Centro - Curitiba/PR, CEP: 80010-200; Agência
Especializada Valores Mobiliários Porto Alegre: R. Sete de Setembro, 746 - Térreo, Centro - Porto Alegre/RS, CEP: 90010-190; Agência
Especializada Valores Mobiliários Rio de Janeiro: R. Sete de Setembro, 99 - Subsolo, Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20050-005; Agência 
Especializada Valores Mobiliários São Paulo: R. Boa Vista, 176 - 1 Subsolo, Centro - São Paulo/SP, CEP: 01092-900; Agência Especializada
Valores Mobiliários Salvador: Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar, Ed. Sesquicentenário, Comércio - Salvador/BA, CEP: 40020-010.  
4. Ratificar o mecanismo para a subscrição de sobras de ações que eventualmente não sejam subscritas no Prazo do Direito de Preferência,
de forma que os acionistas interessados devem, já no boletim de subscrição, no campo apropriado, fazer constar expressamente seu interesse
de subscrever as sobras. A colocação das ações que não forem subscritas durante o Prazo do Direito de Preferência será feita mediante rateio,
entre os acionistas que tiverem feito constar, no boletim de subscrição, pedido de reserva para subscrição das sobras, na proporção das ações 
por eles subscritas neste aumento de capital. Ratificar o compromisso assumido pela acionista Yasuda Seguros S.A. de subscrever a totalidade
das sobras de ações não subscritas pelos acionistas da Companhia no aumento de capital em questão. 5. Ratificar a forma de integralização
das ações subscritas nos termos estabelecidos no item 3 acima, que deverá ser à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, 
mediante depósito em dinheiro, a crédito na conta corrente mantida pela Companhia junto ao agente escriturador. No caso de subscrição e 
integralização de sobras por acionistas, o agente escriturador enviará uma comunicação ao acionista, informando que o pedido de reserva de 
sobras feito pelo referido acionista foi atendido, no primeiro dia após o decurso do Prazo do Direito de Preferência, devendo tal acionista
integralizar o valor referente às sobras no dia útil imediatamente subsequente, mediante depósito em dinheiro, a crédito na conta corrente 
mantida pela Companhia junto ao agente escriturador. 6. Ratificar a necessidade de homologação do aumento do capital ora aprovado e da 
emissão das ações, após a verificação das ações subscritas e dos valores integralizados pelos acionistas, em nova Reunião do Conselho de
Administração a ser convocada para esse fim. As ações a serem emitidas farão jus ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital
próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia após a homologação do aumento de capital e a
emissão das novas ações. 7. Ratificar a autorização para os Diretores da Companhia possam tomar todas as providências e praticar todos os
atos e assinar todos os documentos necessários à implementação das deliberações aprovadas acima. As deliberações tomadas nesta data
estão sujeitas à homologação pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não 
foi ouvido por não se encontrar instalado no período. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente 
autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação desta Reunião, referidos nesta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: Francisco Caiuby Vidigal; Secretário da Mesa: Milton Bellizia Filho. 
Conselheiros Presentes: Francisco Caiuby Vidigal, Álvaro Augusto Vidigal, Roberto Caiuby Vidigal, Mikio Okumura, Akio Ukon, como membro 
suplente do Sr. Manabu Tsuchimura, e Hiroyuki Yamaguchi por videoconferência (de acordo com o art. 12 § 2º do Estatuto Social). Declaração: 
Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as 
assinaturas nele apostas. São Paulo (SP), 17 de junho de 2013. Francisco Caiuby Vidigal - Presidente da Mesa; Milton Bellizia Filho - 
Secretário da Mesa. 
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. nº 60.889.573/0001-40

Av. Miguel Stéfano, nº 4241, Água Funda - São Paulo - SP - Fone (0xx11) 5073-0811
PROCESSO Nº 0576TP1306 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 

AVISO DE ABERTURA
OBJETO: O presente certame licitatório tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para execução de reforma e adaptação do atual território do Emú e execução de sistema de 
drenagem na área do estacionamento, ambos localizados nas dependências do Zôo Safári, sito à 
Av. do Cursino, nº 6338, Vila Moraes, São Paulo-SP, inclusos todos os materiais, ferramentas, 
equipamentos e mão de obra especializada, necessários para execução da obra, de acordo com o 
projeto, memorial descritivo, planilhas quantitativas de materiais e serviços e plantas, sob regime de 
preço total global, na forma e condições melhor caracterizadas no Memorial Descritivo (Anexo I), na 
Minuta de Contrato (Anexo II), Planilhas Quantitativa Orçamentária (Anexo XII) e nas Plantas (Anexo 
XIII), que fazem parte integrante deste edital.

FORMA/REGIME
A forma de execução será a indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Total Global, com 
fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e equipamentos (Art. 10, Inc. II, alínea “a”, da 
Lei Federal nº 8.666/93).

MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: 04/07/2013 às 09h45min

ABERTURA DO ENVELOPE “PROPOSTA”: 04/07/2013 às 10h00min
LOCAL DA LICITAÇÃO: FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

Avenida Miguel Stéfano n° 4.241, Água Funda, São Paulo - SP
Setor de Compras - Sala das licitações

O  edital  também  estará  disponível  nos  sites:  http://www.e-negociospublicos.com.br  e  
http://www.zoologico.sp.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (011) 5073-0811, 
ramal 2142 e 2114 ou pelo e-mail ariovaldorodrigues@sp.gov.br e rlemes@sp.gov.br.

São Paulo, 17 de junho de 2013
Divisão de Materiais e Serviços
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IA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. nº 60.889.573/0001-40

Av. Miguel Stéfano, nº 4241, Água Funda - São Paulo - SP - Fone (0xx11) 5073-0811
PROCESSO Nº 0225CP1302 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2013

AVISO DE ABERTURA
OBJETO: O presente certame licitatório tem por objeto Permissão de Uso para a exploração 
comercial, mediante retribuição mensal, para venda de sorvetes em uma Sorveteria “Box nº 9” e em 
06 (seis) pontos previamente determinados e denominados “Boxes nº 9A, 9B, 9C, 9D, 9E e 9F” e um 
Depósito fechado, anexo ao “Box nº 9”, para armazenagem dos produtos, nas dependências da 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo, com a obrigatoriedade de executar, às suas expensas, a 
manutenção predial de todas as instalações que contemplam o Box nº 09 do Parque Zoológico de 
São Paulo, na forma e condições constantes das Disposições Supletivas (ANEXO I) e demais 
Anexos que fazem parte integrante deste edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ: 25/07/2013 às 09h45min
ABERTURA DO ENVELOPE “PROPOSTA”: 25/07/2013 às 10h00min

LOCAL DA LICITAÇÃO: FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
Avenida Miguel Stéfano n° 4.241, Água Funda, São Paulo - SP

Setor de Compras - Sala das licitações
A participação das empresas no certame implica na concordância aos termos deste edital, além da 
subordinação dos Dispositivos da Lei Estadual nº 6.544/89, Lei Estadual nº 13.121/2008 Decreto 
Estadual n.º 54.010/2009, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, Portaria nº 033/2011 da 
FPZSP e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Os interessados em participar do 
certame deverão agendar a vistoria com o Assessor da Diretoria da Fundação Parque Zoológico de 
São Paulo, através do telefone (011) 5073-0811, ramal 2010, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 
16:00 horas, para comparecerem, no máximo duas pessoas por licitante, à referida Diretoria, sito à 
Av. Miguel Stéfano, nº 4241, Água Funda, São Paulo-SP. O edital também estará disponível nos sites: 
http://www.e-negociospublicos.com.br e http://www.zoologico.sp.gov.br .

São Paulo, 14 de junho de 2013
Divisão de Materiais e Serviços

CNPJ 46.119.855/0001-37

AVISO DE ADIAMENTO

Pregão n. 2013/89 - ELETRÔNICO. Objeto: Locação de veículos 
utilitários, tipo Kombi versão básica, zero quilometro. A SANASA comunica 
que o recebimento das propostas da licitação em epígrafe fica adiada 
�sine die�. A nova data será comunicada oportunamente. 
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

Progresso e Desenvolvimento 
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

Empresa de Economia Mista - CNPJ nº 51.370.575/0001-37
ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A., torna público que 
fará realizar à Rua Pedro de Toledo, 360 - Taboão - Guarulhos - SP, a seguinte licitação: Pregão 
Presencial nº 026/2013 - Registro de preços para concreto usinado. Recebimento dos envelopes 
até 27/06/2013 às 10h00. Processo Administrativo nº 172/2013. O Edital deverá ser retirado no 
site: www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações Agendadas - Proguaru. Guarulhos, 13 de junho de 
2013. Lilian Gonçales da Costa Oliveira - Pres. Comissão de Licitações.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

Serviço de compras
ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013

Encontra-se aberta na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a Tomada 
de Preços nº 03/2013 para a concessão remunerada de uso de um espaço destinado à exploração de serviços de re-
prografia e encadernação na Biblioteca Florestan Fernandes. A tomada de Preços estará à disposição dos interessados 
a partir da data da publicação, no endereço www.financeiro.fflch.usp.br/compras, o e-mail é comprasfflch@usp.br. 
A vistoria será no dia 04/07/2013 às 10 horas na Av. Lineu Prestes, Trav. 12, nº 350 Biblioteca Florestan Fernandes, 
Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP. A sessão para abertura dos envelopes será às 10h10m do dia 16/07/2013 
na sala 141 do Prédio da Administração da FFLCH, Rua do Lago nº 717, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP.

São Paulo, 17 de junho de 2013
Prof. Dr. Sérgio França Adorno de Abreu - Diretor
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




