
STF: ações devem ser julgadas em 2014
O julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade contra o

Programa Mais Médicos só deve ocorrer em 2014, disse o relator das

matérias, ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal

(STF). Durante audiência pública sobre o tema, o ministro ponderou

que, com a proximidade do recesso do Judiciário, não haverá tempo

hábil para fazer o julgamento. ABr

Ao contrário do que pressupõe o
senso comum, são as pessoas de
55 a 64 anos, e não os jovens, os
que passam mais tempo na inter-
net dentro de casa, segundo a pes-
quisa NetView, da Nielsen Ibope.
Levantamento realizado em outu-
bro revela que o primeiro grupo
registrou média individual de
tempo navegando na rede de 53
horas e 12 minutos, por mês. Já
entre os jovens de 12 a 17 anos, o
intervalo foi de 30 horas e 30 mi-
nutos, no mesmo período.

O número de páginas vistas e
o número de sessões por mês den-
tro de casa também é maior entre
os internautas de mais idade. O
público de 55 a 64 anos, em outu-
bro, foi ao computador em média
48 vezes; a faixa de 12 a 17 anos so-
mou 20 sessões por pessoa.

De acordo com a NetView, o
grupo de 55 a 64 anos representa
8,1% do total de 46,69 milhões de
usuários ativos domiciliares, en-
quanto os adolescentes de 12 a 17
anos representam 11,8% do total.

Mas, considerando o con-
junto de casa e trabalho, são os
adultos de 25 a 34 anos que con-
centram o maior tempo médio
de uso do computador com in-
ternet, de 80 horas e 40 minu-
tos por pessoa por mês.

Em outubro, 56 milhões de
brasileiros acessaram a inter-
net em suas residências ou no
trabalho, um crescimento de
0,7% ante setembro e de 5,3%
comparado a outubro de 2012,
quando o número de usuários
foi de 53,2 milhões. O tempo
de uso do computador por pes-
soa chegou a 60 horas e 18 mi-
nutos no mês.

Considerando apenas a na-
vegação domiciliar, o tempo de
uso do computador foi de 38 ho-
ras e 11 minutos. Entre os sites
que mais cresceram em audiên-
cia única em outubro estão os
de informações sobre finanças
e economia, sorteios e apostas,
fabricantes de computadores e
montadoras de automóveis.

Internautas de 55
a 64 anos navegam
mais que os jovens

INTERNAUTAS

AndréMourão

Otempodeusodocomputadorporpessoafoide60horase18minutosemoutubro,revelapesquisa

ViaVarejo S.A.
CNPJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE 35.300.394.925

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de outubro de 2013.

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi
registrado sob nº 439.599/13-1, em 11/11/2013.Gisela Simiema Ceschin.Secretária Geral.

ViaVarejo S.A.
Empresa de Capital Aberto

CNPJ nº 33.041.260/0652-90 – NIRE 35.300.394.925
FATO RELEVANTE

Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, a Via Varejo S.A. (“Companhia”) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral
o desdobramento de suas ações na proporção de 1:4 (uma para quatro). O desdobramento das ações foi aprovado
pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia nesta data. Todas as ações advindas do desdobramento são
da mesma espécie e classe, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens integrais das ações
atualmente existentes. O desdobramento terá como data-base o dia 22/11/2013, data de realização da Assembleia
Geral Extraordinária, e as ações provenientes do desdobro serão creditadas aos acionistas em 28/11/2013.

São Caetano do Sul, 22 de novembro de 2013.
Marcelo Rizzi de Oliveira

Diretor de Relações com Investidores

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO – ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2013-SSP

PROCESSO: 050.001.030/2013. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de Seguro Coletivo de Acidentes Pessoais, no

exercício da função ou em razão desta, com coberturas de morte acidental, invalidez

permanente total ou parcial acidental, independentemente da faixa etária, para os

servidores ativos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar do Distrito Federal. VALOR: R$ 5.720.400,00. DOTAÇÃO: UO 24.101 – PROG.

TRAB.: 06.122.6008.4052.0001– FR: 100 – ND: 3390.39. PRAZOS: de emissão da

apólice: 15 dias a contar da assinatura do contrato. Vigência: 12 meses a contar da

assinatura do contrato, podendo ser renovado. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até

09/12/2013 às 08h00 no endereço HYPERLINK “http://www.comprasnet.gov.br” www.

comprasnet.gov.br, UASG 450107. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/12/2013 às 08h30.

Edital está disponível no endereço acima e no http://licitacoes.ssp.df.gov.br.

Brasília, 25 de novembro de 2013.

ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Subsecretário

ViaVarejo S.A.
Companhia Aberta – CPNJ/MF nº 33.041.260/0652-90 – NIRE 35.300.394.925

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2013
1. Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Via
Varejo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
2. Publicações: Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das
Sociedades Anônimas”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 16, 17 e 18 de outubro de
2013, páginas 11, 20 e 13, respectivamente, e no jornal “Brasil Econômico” nas edições dos dias 16, 17 e 18 de
outubro de 2013, páginas 25, 25 e 22, respectivamente. 3. Presenças: Acionistas representando um percentual de
99,41% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença
dos Acionistas arquivado na sede da Companhia. 4. Composição da Mesa: Assumiu a Presidência da mesa o
Sr. Michael Klein, presidente do Conselho de Administração, conforme artigo 8º do Estatuto Social da Companhia,
que convidou a mim, Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos, para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar
sobre o exercício da opção de compra pela Companhia da totalidade das quotas vinculadas representativas do capital
social de Indústria de Móveis Bartira Ltda. detidas pela Casa Bahia Comercial Ltda. 6. Resumo da Deliberação:
Instalada a Assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram
o quanto segue: 6.1. Aprovar, o exercício da opção de compra pela Companhia da totalidade das quotas vinculadas
representativas do capital social de Indústria de Móveis Bartira Ltda. detidas pela Casa Bahia Comercial Ltda.,
observada a abstenção de voto dos acionistas Michael Klein, Altara RK Investments Limited, Altara NK Investments
Limited, Bahia VV NK Limited, Bahia VV RK Limited e EK-VV Limited, nos termos do artigo 115 da Lei nº 6.404/76.
Tendo em vista o pedido de listagem da Companhia no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), os acionistas presentes consignam em ata
que os Srs. Alberto Ribeiro Guth e Renato Carvalho do Nascimento, eleitos como membros do Conselho de
Administração em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, atendem aos requisitos de
qualificação como Conselheiros Independentes, conforme definição constante no Regulamento de Listagem do Nível
2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, devendo ser assim considerados para todos os fins de direito.
7. Documentos Arquivados: (a) Edital de Convocação; e (b) Proposta da Administração, com as informações
requeridas pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009. 8. Aprovação
e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de
sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os
trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, tendo sido aprovada por todos os presentes, tendo sido aprovada
a publicação da presente ata sem os nomes dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei
das Sociedades por Ações. Presidente da Mesa: Michael Klein, Secretária da Mesa: Maria Antônia Caleffi da Silva
Ramos.Acionistas Presentes: Companhia Brasileira de Distribuição, neste ato representada por Elizabeth Mendes,
Altara RK Investments Limited, Altara NK Investments Limited, Bahia VV NK Limited, Bahia VV RK Limited e EK-VV
Limited, neste ato representada Michael Klein e Michael Klein. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. São Caetano do Sul, 31 de outubro de 2013. Michael Klein - Presidente; Maria Antônia Caleffi da Silva
Ramos - Secretária.JUCESP sob nº 437.636/13-6, em 07/11/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68 - NIRE: 33.3.0029084-2

COMPANHIAABERTA
FATO RELEVANTE

HRT E ROSNEFT ACORDAM PRÓXIMOS PASSOS PARA A PARCERIA NO
PROJETO SOLIMÕES - ROSNEFT AUMENTA PARTICIPAÇÃO EM 6%, TORNA-SE

OPERADORA E ADQUIRE QUATRO SONDAS DE PERFURAÇÃO
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2013 – A HRT Participações em Petróleo
S.A. (a “Companhia” ou “HRT”) (BM&FBOVESPA: HRTP3, TSX-V: HRP) informa que
sua subsidiária a HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (“HRT O&G”) e
a subsidiária brasileira da Rosneft Oil Company, Rosneft Brasil E&P Ltda. (“Rosneft
Brasil”), assinaram hoje um acordo e documentos preliminares relativos à venda pela
HRT O&G de 6% de participação sobre os direitos e obrigações, passando a deter 49%,
e transferência da operação na Joint Venture da Bacia Sedimentar do Solimões para a
Rosneft, que irá deter 51%. As partes acordaram também que a Rosneft e a HRT irão
continuar as atividades exploratórias no Solimões, além da venda de quatro sondas de
perfuração heli-transportáveis para a Rosneft.
Os documentos foram assinados na sede da HRT com a presença do Sr. John Willott,
Presidente do Conselho de Administração da HRT, do Sr. Milton Franke, CEO da HRT, do
Sr. Igor Sechin, Presidente da Rosneft, e de membros da alta administração da Rosneft.
As Partes acordaram os termos principais para cada uma das transações mencionadas e
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A conclusão da operação de compra e venda entre a HRT O&G e a Rosneft Brasil
estará condicionada ao cumprimento de determinadas condições contratuais, inclusive a
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“Estamos felizes em celebrar este acordo com a Rosneft para o desenvolvimento
das nossas atividades no Solimões, antevendo a oportunidade de trabalharmos em
associação com uma líder global da indústria de óleo e gás no desenvolvimento e
monetização dos relevantes recursos dessa bacia” destacou Milton Franke, CEO da HRT.
“Estamos satisfeitos em aumentar nossa participação no promissor projeto Solimões e
��������� 	�
��
�� 	�� � 	��������� �����
�� ��
��	� 	�� 
����� ���	�����
da HRT para a implementação desse projeto”, disse o Sr. Igor Sechin, Presidente da
Rosneft.

Ricardo Bottas Dourado
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

A faixa etária lidera o ranking dos que passam mais tempo

na rede dentro de casa e é a que visita mais páginas por mês

46,69mi
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MAIS MÉDICOS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2013, Empresas, p. 8.
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