
Netflix e DreamWorks firmam acordo

As vendas do S4
continuam fortes.
Estão muito mais
fortes do que a do
(Galaxy) SIII. O novo
telefone 4G será uma
adição ao nosso
segmento de produtos
de alta tecnologia”

O serviço de transmissão de vídeos Netflix firmou acordo, que

envolve 300 horas de programação, com a DreamWorks Animation,

responsável por filmes como Shrek. Para a DreamWorks, o contrato é

a base de sua iniciativa para expandir sua produção e distribuição

para a televisão. A Netflix vai lançar novos programas da

DreamWorks em todos os territórios em que atua, já em 2014. Reuters

J.K.Shin
Co-presidente-executivo

“

Divulgação

A Samsung já planeja vender
uma variação do seu principal
smartphone, o Galaxy S4. O no-
vo aparelho, porém, será capaz
de transmitir dados a quase o do-
bro da velocidade normal, afir-
mou J.K. Shin, co-presidente-
executivo da maior empresa de
tecnologia do mundo em receita.
Segundo ele, o telefone começa-
ria a ser vendido na Coreia do Sul
no início deste mês.

A Samsung estava em negocia-
ções com várias operadoras no
exterior para levar o telefone, dis-
se em entrevista à Reuters, na se-
de da Samsung em Suwon, ao sul
de Seul. Entretanto, ele se recu-
sou a nomear as operadoras.

“Nós seremos os primeiros a
fazer o lançamento comercial da
versão avançada do smartphone
4G”, disse Shin.

O novo S4 usará a tecnologia
LTE-Advanced 4G, uma atualiza-
ção do 4G convencional chama-
do LTE, ou evolução a longo pra-
zo. O LTE-Advanced oferece
transmissão de dados em até o do-
bro da velocidade normal do 4G.

Os celulares serão equipados
com chips Qualcomm.

O download de um filme que
demora três minutos com o 4G
convencional levaria um pouco
mais de um minuto, disse.

As ações da Samsung perde-
ram quase US$ 20 bilhões desde
7 de junho, após analistas corta-
rem as previsões para as vendas
do Galaxy S4 em até 30%, por

conta de dados da indústria, que
mostraram que o mercado de
smartphones de alta tecnologia
estava ficando saturado.

O mesmo problema aflige as
vendas do iPhone 5, fabricado pe-
la rival principal rival da Sam-
sung, a Apple.

Shin mostrou pouca preocupa-
ção com as perspectivas de ven-
das para o S4, que chegou às lojas
no fim de abril. A divisão de dis-
positivos móveis continua a ser a
a maior geradora de lucro da em-
presa coreana.

“As vendas S4 continuam for-
tes. As vendas estão muito mais
fortes do que a do (Galaxy) SIII e
o novo telefone LTE-Advanced
(4G) será uma adição ao nosso
segmento de produtos de alta tec-
nologia, que garantem margens
de lucro saudáveis”, disse Shin.

A Samsung anunciou este
mês outro smartphone da famí-
lia do Galaxy S4, o S4 Active, ver-
são a prova d’água e poeira. O
aparelho chega às lojas nos próxi-
mos meses, inicialmente apenas
para EUA e Suécia. Reuters
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Samsung lançará
versão mais veloz
do seu Galaxy S4

▲
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REDE ENERGIA S.A.
Em Recuperação Judicial

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49 - NIRE 35.300.029.780
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

1. Data, hora e local: 20 de maio de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 2439, 12º andar. 2. Mesa: Presidente: Alberto
José Rodrigues Alves. Secretária: Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo. 3. Convocação: Edital de
Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Brasil Econômico nos dias 25,
26 e 27 de abril de 2013. Documentos relativos à ordem do dia, disponibilizados no site da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM. 4. Presença: acionistas titulares de ações representativas de mais de 2/3 do
capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
5. Ordem do dia: examinar, discutir e votar as seguintes matérias: (a) em Assembleia Geral Ordinária:
(a.1) aprovação das Demonstrações Financeiras e Contas da Administração, referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2012; (a.2) destinação do resultado do exercício; (a.3) eleição dos membros
do Conselho Fiscal; e (a.4) fixação da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal;
e (b) em Assembleia Geral Extraordinária: (b.1) alteração do estatuto social, para modificação das regras
de representação da Companhia. 6. Deliberações: os acionistas presentes, por unanimidade de votos,
com abstenção dos legalmente impedidos, deliberam por: 6.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1.
aprovar as Demonstrações Financeiras e as Contas da Administração, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2012; 6.1.2. em razão do prejuízo apurado no exercício, que deverá ser
integralmente lançado na conta de Prejuízos Acumulados, ficou prejudicada a deliberação a respeito
da destinação do resultado; 6.1.3. eleger os membros efetivos do Conselho Fiscal, com mandato até
a Assembleia Geral Ordinária que deliberar a respeito das contas do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2013: (i) Carlos Souza Barros de Carvalhosa, brasileiro, divorciado, engenheiro civil,
portador da cédula de identidade RG nº 1.019.450-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 003.684.158-72,
residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Inglaterra, nº 283; (ii) Annibal Ribeiro
do Valle Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.674.926-
3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 165.529.386-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São
Paulo, na Rua José Maria Lisboa, nº 1003 - Apto. 164; e (iii) Amadeu Luiz Palmieri, brasileiro, solteiro,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 2.342.342-0, inscrito no CPF/MF nº 021.339.548-72,
residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Duarte da Costa nº 101; 6.1.4.
aprovar a remuneração global anual total de até R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) para
os Administradores. A remuneração dos conselheiros fiscais corresponderá ao mínimo previsto em lei.
6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1. aprovar a alteração das regras de representação da
Companhia disciplinadas no Estatuto Social, de modo que a Companhia passará a ser representada
(a) isoladamente por qualquer Diretor; (b) em conjunto por 2 (dois) Procuradores, de acordo com a
extensão dos poderes que lhe houverem sido conferidos; e (c) isoladamente por 1 (um) procurador,
para a prática de determinados atos. 6.2.2. em virtude da deliberação referida em 6.2.1, acima, aprovar
a alteração da redação artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 22 - A Sociedade considerar-se-á obrigada quando representada: a) isoladamente por
qualquer Diretor; b) em conjunto por 2 (dois) Procuradores, de acordo com a extensão dos poderes que
lhe houverem sido conferidos no instrumento de mandato; c) isoladamente por 1 (um) só procurador,
para a prática dos seguintes atos; i. representação da Sociedade perante quaisquer repartições
públicas federais, estaduais e municipais; ii. endosso de cheques para depósito em contas bancárias
da sociedade; iii. representação da sociedade perante Sindicatos ou Justiça do Trabalho, inclusive
para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados e para acordos trabalhistas; iv.
representação da Sociedade, na qualidade de acionista ou quotista, em qualquer outra entidade na
qual a Sociedade detenha participação. §1º - Nos atos de constituição de procuradores a Sociedade
deverá ser representada por qualquer Diretor. §2º - Salvo quando para fins judiciais, todos os demais
mandatos outorgados pela Sociedade terão prazo de vigência determinado, não superior a 2 (dois) anos.
§3º - É vedado aos Diretores em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais conceder fianças
ou avais em nome da Sociedade, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, respondendo
cada um deles pessoalmente pela infringência praticada, salvo quando aprovado pelo Conselho de
Administração da Sociedade.” 7. Documentos arquivados na sede social: Edital de Convocação,
Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e procurações outorgadas por acionistas.
8. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou,
foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata
em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme,
aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Data: São Paulo, 20 de maio de 2013. Presidente:
Alberto José Rodrigues Alves. Secretária: Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo. Acionistas: Empresa
de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. - Em Recuperação Judicial, p.p Raquel Maria Sarno Otranto
Colangelo e Bruno Robert. Denerge Desenvolvimento Energético S.A. - Em Recuperação Judicial, p.p
Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo e Bruno Robert. Jorge Queiroz de Moraes Junior, p.p Alberto
José Rodrigues Alves. Alberto José Rodrigues Alves. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Alberto José Rodrigues Alves - Presidente. Raquel Maria Sarno Otranto Colangelo - Secretária.
JUCESP n° 214.204/13-3, em sessão de 11/06/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O modelo transmitirá dados à uma velocidade duas vezes maior

do que a versão anterior e usará a tecnologia LTE-Advanced 4G

NOVA PROGRAMAÇÃO

SegundoShin,aempresacoreananegociacomváriasoperadorasnoexteriorpara levartelefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TRT 19ª Região – PREGÃO

ELETRÔNICO/SRP Nº. 19/2013

P.A. 26.463/2013 – UASG 080022- nº id
licitacao : 488832 - Objeto: REGISTRO DE

PREÇOS para futura e eventual aquisição

de eletrodomesticos para este Regional

Trabalhista. Data da Sessão: 04.07.2013, às
14h00. Local, Informações/cópias do Edital:
Av. da Paz, 2076, sl. 603, Centro, Maceió-AL –
Tel.: (82) 2121-8182. Das 08h às 17h ou sites
www.trt19.jus.br, www.licitacoes-e.com.br.

Maria Nely Duarte Ribeiro
Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TRT 19ª Região – PREGÃO

ELETRÔNICO/SRP Nº. 21/2013

P.A. 26.037/2013 – UASG 080022- Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para futura e

eventual aquisição de Nobreaks para este

Regional Trabalhista. Data da Sessão:
04.07.2013, às 14h00. Local,
Informações/cópias do Edital: Av. da Paz,
2076, sl. 603, Centro, Maceió-AL – Tel.: (82)
2121-8182. Das 08h às 17h ou sites
www.trt19.jus.br, www.comprasnet.gov.br.

Maria Nely Duarte Ribeiro
Pregoeira

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS
comunica que, a partir de 18/06/13, na Seção Técnica de Licitações e Contratos,
na Rua Líbero Badaró, 561/569 - 5º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às
17:00 horas, fone para informações: 3291-9712, estará à disposição dos
interessados o respectivo caderno de licitação para consulta e aquisição, até o
último dia útil anterior à data designada para a sessão de abertura do aludido
certame e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de São Paulo:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br:
PREGÃO 05/SMADS/2013 Proc. 2013-0.055.689-3
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço
de locação de veículos, incluindo motorista, ajudante para os caminhões e
combustível, de acordo com as especificações técnicas e condições previstas no
Anexo I, integrante do Edital.
SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 01/07/13 às
10:30 horas - Rua Líbero Badaró, 569 - 5º andar.
CUSTO DO CADERNO: R$ 0,15 por folha.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 jun. 2013, Empresas, p. 17.




