
Jornal Valor --- Página 5 da edição "17/05/2012 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 16/05/2012@21:32:43

Quinta-feira, 17 de maio de 2012 | Valor | B5

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 17/5/2012 (21:32) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te n d ê n c i a s & C o n s u m o

Varejo Companhia sugere dois novos membros, às vésperas de fim da restrição de venda de ações

GPA muda de novo conselho da Viavarejo
Adriana Mattos
De São Paulo

O Grupo Pão de Açúcar decidiu
mudar o nome dos dois novos con-
selheiros indicados, na semana
passada, para ocupar vagas no
conselho de administração da Via -
varejo (ex-Globex), formada da
união de Casas Bahia e Ponto Frio.

A alteração foi comunicada na
noite de ontem à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e in-
formada a dois dias da assem-
bleia de acionistas da Viavarejo,
que acontece amanhã.

A assembleia irá homologar a
troca de parte do conselho da ca-
deia varejista, segundo decisão
do GPA e da Casas Bahia comuni-
cada no início do mês.

Na segunda-feira passada, o Va -
lor informou que o Grupo Pão de
Açúcar e a rede Casas Bahia comu-
nicaram um ao outro, em decisões
tomadas unilateralmente, a deci-

são de mudar dois integrantes do
conselho de cada lado. Naquele
momento, o Grupo Pão de Açúcar
indicou o advogado Pedro Romei-
ro Hermeto enquanto a Casas Ba-
hia escolheu Ricardo Tepedino.

Além deles, o GPA ainda infor-
mou a escolha de Caio Mattar, vi-
ce-presidente de negócios espe-
cializados da companhia, e a Ca-
sas Bahia indicou Renato Carva-
lho, sócio fundador da Arion Ca-
pital, empresa de assessoria fi-
nanceira e gestão de fundos.

No total, portanto, as alterações
atingem quatro cadeiras do total
de nove membros da varejista.

Ontem, começaram a circular
informações no mercado de que
o Grupo Pão de Açúcar poderia
indicar novos nomes, mas man-
ter um advogado na nova sele-
ção de conselheiros.

Pelo comunicado informado à
CVM ontem, o Grupo Pão de Açú-
car deixará de indicar Caio Mattar

e, para seu lugar, escolheu Alberto
Guth, sócio da Angra Partners, ges-
tora de recursos, e conselheiro em
empresas de grande porte. No lu-
gar do advogado Pedro Romeiro
Hermeto, que atua nas áreas con-
sultiva do direito civil e comercial,
o grupo escolheu Luis Souza, da
Souza Cescon Avedissian, Barrieu e
Flesch, com atuação em direito
empresarial e societário. A Casas
Bahia manteve os seus membros
escolhidos na semana passada. Mi-
chael Klein, presidente de conse-
lho da Viavarejo, já convocou os
acionistas para assembleia ama-
nhã. Segundo o GPA, a nova mu-
dança teve a ver com problemas de
agenda dos executivos indicados
anteriormente.

Essa questão vem à tona a me-
nos de dois meses do término do
período de restrição à venda de
ações da Viavarejo. GPA e Casas Ba-
hia não podem se desfazer de seus
papéis até 1o de julho de 2012, se-

gundo acordo assinado entre os
controladores em 2010. Após a da-
ta, a família Klein, com 47% do ca-
pital da Viavarejo (GPA tem cerca
de 52%) tem a opção de se desfazer
de sua participação se quiser.

Além disso, como pano de fun-
do dessas alterações, surge a infor-
mação que Michael Klein, presi-
dente do conselho da Viavarejo,
tem interesse em adquirir a parti-
cipação do GPA na empresa. Nada
foi oficializado até o momento. Há
cerca de duas semanas, Abilio Di-
niz, presidente do conselho de ad-
ministração do GPA, disse esperar
que o comunicado da sócia Casas
Bahia, de mudar os membros da
Viavarejo, não tenha nada além de
uma mudança normal.

Segundo o acordo acertado en-
tre as partes em julho de 2010, “a
partir do 25o mês [do acordo assi-
nado], as partes estarão livres pa-
ra negociar as ações de emissão
de Globex”.

JARBAS OLIVEIRA/DIVULGACAO

Klein, da Viavarejo, convocou acionistas para aprovar mudança no conselho

SP investiga Petrópolis
por suspeita de sonegação
Bebidas
Letícia Casado
De São Paulo

O grupo Petrópolis, que produz
as cervejas Itaipava, Crystal e Petra,
entre outros rótulos, está sendo in-
vestigado por suspeita de sonega-
ção fiscal. A Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo calcula que
a cervejaria tenha deixado de pa-
gar cerca de R$ 600 milhões em
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) nos últi-
mos cinco anos.

Segundo as investigações, ini-
ciadas no ano passado, a sonega-
ção fiscal ocorreria na apuração do
imposto na forma de substituição
tributária. Por meio desse tipo de
recolhimento, obrigatório para al-
guns setores, uma única empresa
recolhe o ICMS antecipadamente
por toda a cadeia de produção. No
caso do setor de bebidas, por
exemplo, a fabricante recolhe o
imposto pelos distribuidores e re-
vendedores. O objetivo do sistema
é evitar a sonegação fiscal. Segun-
do informações da Fazenda, a Pe-
trópolis teria simulado a transfe-
rência de bebidas comercializadas
em unidades paulistas para suas fi-
liais localizadas em outro Estado.

Ontem, cerca de 80 fiscais da
Fazenda de São Paulo, Ministério
Público e polícias Civil e Militar
cumpriram mandados de busca e
apreensão em estabelecimentos
do grupo e em distribuidoras de
bebidas na região de Sorocaba,
interior de São Paulo. A ação foi

batizada de “Operação Czar”.
A Petrópolis informou, por nota

assinada por seu diretor jurídico
Fernando Jacob Filho, que “mani -
festa total tranquilidade e a certe-
za de sua conduta correta em rela-
ção aos tributos de qualquer ori-
gem. Desde o primeiro momento,
a empresa colabora com as investi-
gações e abriu suas portas para a
investigação consciente de sua
conduta totalmente de acordo
com a legislação em vigor”. A em-
presa acrescentou que “este proce-
dimento investigatório, coinci-
dentemente, acontece no momen-
to em que o Grupo Petrópolis
anuncia a intenção de abrir uma
nova unidade no Nordeste”.

Ainda conforme a Fazenda,
“suspeita-se que inúmeras distri-
buidoras de bebidas dentro e fora
do Estado de São Paulo seriam, na
verdade, controladas, de fato, pelo
próprio grupo econômico, de mo-
do a dissimular sua participação
no esquema fraudulento”.

Esta é a terceira vez que a cerveja-
ria é investigada por sonegação fis-
cal. Em 2005, a Receita Federal e a
Polícia Federal fizeram uma opera-
ção na Schincariol, suspeita de so-
negar R$ 1 bilhão. As vendas teriam
sido subfaturadas ou sem nota fis-
cal. Na ocasião, 70 pessoas foram
presas, incluindo o empresário
Walter Faria, presidente do grupo
Petrópolis, que fazia a distribuição
da Schincariol. Em 2006, durante a
Operação Cerol o diretor comercial
e sócio da Petrópolis, Paulo Henri-
que Vilela Pedras foi preso sob a
acusação de sonegação fiscal.

Grupo suíço Straumann
compra 49% da Neodent
Saúde
Beth Koike
De São Paulo

Um negócio no setor de im-
plantes dentários, área pouco
conhecida por fusões e aquisi-
ções, chamou atenção do merca-
do ontem. A fabricante suíça
desse segmento Straumann ad -
quiriu 49% do capital da brasi-
leira Neodent por 260 milhões
de francos suíços, ou o equiva-
lente a R$ 550 milhões.

Fundada há 20 anos em Curiti-
ba (PR), a Neodent teve fatura-
mento de R$ 167 milhões no ano
passado. Já a Straumann fechou o
balanço de 2011 com uma recei-
ta bruta de 694 milhões de fran-
cos suíços (R$ 1,4 bilhão).

“A transação realmente cha-
mou atenção. Há dois anos, um
fundo [Southern Cross] comprou
a S I N, também dessa área de im-
plantes dentários, e o valor do ne-
gócio foi muito menor. Até inves-
tidores estrangeiros me ligaram
perguntando sobre essa opera-
ç ã o”, disse uma fonte do setor.

Um dos motivos que levou os
fundadores da Neodent a vender
uma parte da empresa foi o re-
ceio de perder mercado. “Recusei
outras ofertas. Mas no caso da
Straumann, que é líder no mun-
do, preferimos vender. Havia o
receio de eles se associarem a ou-
tra empresa e a concorrência fi-
car muito acirrada”, disse Geni-
nho Thomé, fundador da Neo-
dent. Segundo ele, sua empresa é
líder com 40% do mercado de im-
plantes dentários no país e a
companhia suiça detém a lide-
rança mundial.

Com um sócio capitalizado, a
Neodent tem planos de expandir
sua operação em mercados emer-
gentes e aumentar o faturamento
em cerca de 25% neste ano e outros
30% a 35% a partir de 2013. “A
Straumann atua com público pre-
mium e nós em mercados emer-
gentes. Não haverá concorrência
entre nós”, explicou Thomé.

Entre os projetos vislumbra-
dos pela empresa brasileira está a
abertura de escritórios na Índia,
México e Leste Europeu, além de
Portugal e Espanha.

Oi S.A.
(nova denominação da Brasil Telecom S.A.)

CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43
NIRE 33.3.0029520-8

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Debenturistas 

5ª Emissão de Debêntures Simples e Não Conversíveis
A Oi S.A. (nova denominação da Brasil Telecom S.A. - “Emissora”) vem convocar os Srs.
Debenturistas da 5ª emissão a se reunirem em Assembleia Geral a ser realizada no dia 31 de maio 
de 2012 às 15:00 horas, na sede da Emissora, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua General 
Polidoro, nº 99, 5º andar/parte - Botafogo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Alteração da cláusula 6.1, m, (ii) da Escritura Particular da 5ª Emissão, sendo a 4ª Pública, de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para 
Distribuição Pública da Companhia, celebrada em 20 de junho de 2006.
INSTRUÇÕES GERAIS:
1. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição na Companhia, na Rua Humberto 

de Campos, 425, 8º andar, Leblon, Rio de Janeiro/RJ e na sede social do Agente Fiduciário – 
Pavarini DTVM Ltda, na Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, para exame 
pelos Srs. Debenturistas.

2. O Debenturista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo 
mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos 
que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2012.
Alex Waldemar Zornig

Diretor de Relações com Investidores
Oi S.A.

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.328.280/0001-97 - NIRE 35.300.153.570
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a 
ser realizada na sede social desta Companhia, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim 
Nova América, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, às 10 horas do dia 30 de maio 
de 2012, a fim de examinar, discutir e votar as seguintes matérias, constantes da Ordem do Dia:
(i) aprovar a proposta de reestruturação societária concernente à incorporação da EPC - 
Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. (“EPC”) pela Companhia, e a subsequente versão 
de acervo líquido cindido da Iberdrola Energia do Brasil Ltda. (“Ib. Energia do Brasil”), para a 
Companhia (“Reestruturação Societária”); (ii) tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada 
pelos Administradores da Companhia e da EPC, da empresa de avaliação independente Ernst & 
Young Terco Auditores Independentes S.S., responsável pela elaboração do laudo de avaliação 
contábil do patrimônio líquido da EPC a ser incorporado pela Companhia, na data-base de 30 de 
abril de 2012; (iii) apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (ii) acima;
(iv) apreciar e deliberar acerca do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da 
EPC pela Companhia (“Protocolo de Incorporação”), firmado entre a Administração da 
Companhia e da EPC, tendo por objeto a incorporação da EPC pela Companhia; (v) deliberar 
sobre a incorporação da EPC pela Companhia e a sua implementação; (vi) tomar ciência e 
ratificar a nomeação efetuada pelos Administradores da Companhia e da Ib. Energia do Brasil, da 
empresa de avaliação independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., 
responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do acervo líquido a ser cindido da Ib.
Energia do Brasil e vertido à Companhia, na data-base de 30 de abril de 2012; (vii) apreciar e 
deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (vi) acima; (viii) apreciar e deliberar 
acerca do Protocolo de Cisão Parcial e Incorporação e Instrumento de Justificação da Ib. Energia 
do Brasil pela Companhia (“Protocolo de Cisão Parcial e Incorporação”), firmado entre a 
Administração da Companhia e da Ib. Energia do Brasil, tendo por objeto a cisão parcial da Ib.
Energia do Brasil com versão do acervo líquido cindido para a Companhia; e (ix) deliberar sobre 
a incorporação do acervo líquido cindido da Ib. Energia do Brasil pela Companhia e a sua 
implementação. Nos termos do artigo 14 do Estatuto Social, para participar da Assembleia Geral, 
os acionistas deverão depositar na Companhia, com pelo menos 2 (dois) dias bancários úteis de 
antecedência, contados da data fixada para a realização da Assembleia Geral, comprovante de 
propriedade das ações, assim como o procurador e o representante legal dos acionistas deverão,
em igual prazo, depositar na Companhia o instrumento de mandato e os documentos 
comprobatórios da representação. Os documentos pertinentes às matérias constantes da ordem 
do dia da Assembleia estão disponíveis aos acionistas no endereço eletrônico da Companhia 
(www.elektro.com.br) e no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
(www.cvm.gov.br), conforme regulamentação em vigor, em especial a Instrução CVM nº 481/09.
Tais documentos também poderão ser consultados e examinados na sede da Companhia.

Campinas, 15 de maio de 2012 - O Conselho de Administração

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico nº047/7073-2012

Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos de 

uso (Fragmentadoras em Tiras – ITEM I e Fragmentadoras em Partículas – ITEM II) para 

atendimento às unidades CAIXA no âmbito da GILOG/RE (Estados de PE, PB e RN). 

Credenciamento: até as 23:59 do dia 01/06/2012. Recebimento das propostas: até as 09:00 

do dia 04/06/2012. Recebimento dos lances: das 09:00 às 09:30 do dia 05/06/2012, todos 

no horário de Brasília/DF. Edital e informações no endereço www.caixa.gov.br, na coluna 

Sobre a CAIXA escolher Compras CAIXA/Compras da CAIXA/Pregão Eletrônico/Editais/

Abrangência Recife (OK). Mais informações: Av. Lins Petit, nº. 100 - 6º Andar -Recife/PE – 

Tel. (81) 3236-9802 e fax (81) 3236-9829, das 10:00 às 16:00.

AVISO DE LICITAÇÃO 

COMPANHIA BRASILIANA DE ENERGIA
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10 - NIRE 35.300.183.550

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de Abril de 2012
1. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de abril de 2012, às 11h00, na Rua Lourenço Marques, 
158, 1º andar, sala C, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100. 2. Convocação e Presença:
Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os 
Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira; Francisco Jose Morandi López; Marcelo de Carvalho 
Lopes; e Lucio da Silva Santos. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas 
Almeida Bueno Vieira e secretariados pela Sra. Bárbara da Cunha Xavier. 4. Ordem do Dia:
1) Proposta de: (a) alteração do Estatuto Social da Companhia, com vistas a: (i) alterar o Artigo 3º 
para mudança da sede social; e (ii) alterar o Artigo 4º para a exclusão de sociedades que não 
são mais controladas pela Companhia; e (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia;
e 2) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no primeiro semestre de 2012, 
para deliberar sobre: (a) alteração do Estatuto Social da Companhia, com vistas a: (i) alterar o Artigo 
3º para mudança da sede social; e (ii) alterar o Artigo 4º para a exclusão de sociedades que não 
são mais controladas pela Companhia; e (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia.
5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a 
presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por unanimidade de 
votos, a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, com vistas a: (i) alterar o Artigo 3º, 
caput, do Estatuto Social para mudança da sede social, do Município de São Paulo para Barueri;
(ii) alterar o Artigo 4º, caput, para exclusão das sociedades que não são mais controladas 
pela Companhia, quais sejam a AES Communications Rio de Janeiro S.A. e a Eletropaulo 
Telecomunicações Ltda., bem como a consolidação do Estatuto Social, nos termos apresentados 
pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor da Companhia. Consignaram, ainda, 
que o endereço da sede social será aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária. 5.2. Aprovaram, 
por unanimidade de votos, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer 
no primeiro semestre de 2012, a ser oportunamente convocada, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (a) alteração do Estatuto Social da Companhia, com vistas a: (i) alterar o 
Artigo 3º para mudança da sede social; e (ii) alterar o Artigo 4º para a exclusão de sociedades que 
não são mais controladas pela Companhia; e (b) consolidação do Estatuto Social da Companhia.
6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, 
sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e 
assinada. São Paulo, 12 abril de 2012. Mesa: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira - presidente;
Bárbara da Cunha Xavier - secretária. Conselheiros de Administração: Pedro de Freitas Almeida 
Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi López, Marcelo de Carvalho Lopes e Lucio da Silva Santos.
São Paulo, 12 abril de 2012. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Bárbara da Cunha Xavier - Secretária. JUCESP nº 195.212/12-5 em 09/05/2012. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

AES ELPA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.917.705/0001-30 - NIRE 35.300.191.749

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2012

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2012, às 16:00 horas, 
na Rua Lourenço Marques, 158, 13º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 04547-100. 2. Publicações e Convocação: (a) Relatório da Administração, Demonstrações 
Financeiras e respectivas Notas Explicativas, Parecer da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. 
e Parecer do Conselho Fiscal, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 15 de 
março de 2012, e no Jornal Valor Econômico, na edição de 15 de março de 2012; e (b) Editais de 
Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 30, 31 de março 
e 03 de abril de 2012, e no Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 30, 31 de março e 03 de abril 
de 2012. 3. Presença: Presentes acionistas representando quorum superior ao legal, conforme 
assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. Presentes também, o representante da 
administração, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Diretor; Elton Roberto da Silva, representante da 
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.; e Sebastião Bergamini Junior, Conselheiro Fiscal.
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados 
pela Sra. Lina Paolone Gallo Miessi. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para 
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) em assembleia geral ordinária: (i) examinar, discutir 
e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2011; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e a distribuição de dividendos; 
(iii) eleger os membros do Conselho Fiscal; (B) em assembleia geral extraordinária: (i) fixar o montante 
da remuneração global anual dos administradores e a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. 
6. Deliberações: Instalada a Assembleia após discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, 
os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura 
da Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, 
bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do 
artigo 130 da Lei das sociedades por ações. (a) Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2. Aprovar, 
por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, bem como o 
Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. 
6.3. Aprovar, por unanimidade, a Proposta da Diretoria de Destinação do Resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2011, face à apuração do lucro líquido no exercício, no montante total 
de R$436.885.372,05 (quatrocentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 
setenta e dois reais e cinco centavos) que acrescido do ajuste de: (i) avaliação patrimonial, no valor de 
R$26.375.740,21 (vinte e seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e vinte 
e um centavos); e (ii) dividendos e juros sobre capital próprio prescritos, próprio e de controlada, no valor 
de R$3.035.588,49 (três milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove 
centavos) e, ainda, deduzida a constituição de reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do 
exercício ajustado, nos termos do artigo 193 da Lei n° 6.404/76 e alterações posteriores, no valor de 
R$23.163.055,61 (vinte e três milhões, cento e sessenta e três mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e 
um centavos), perfaz um total a destinar de R$443.133.645,14 (quatrocentos e quarenta e três milhões, 
cento e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos). Para evitar que o 
resultado do exercício, já comprometido com as destinações legais e estatutárias, eventualmente se torne 
insuficiente para o financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades 
sociais, bem como para servir de eventual reforço do seu capital de giro, será retido em reserva estatutária 
o valor de R$136.765.753,34 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, setecentos 
e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), nos termos do parágrafo 3º do artigo 23 do Estatuto 
Social, de forma que resta a ser destinado o saldo remanescente do lucro líquido ajustado no valor de 
R$306.367.891,80 (trezentos e seis milhões, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um 
reais e oitenta centavos), da seguinte forma: 6.3.1. R$128.000.000,00 (cento e vinte e oito milhões de 
reais), equivalente a R$1,346503073 para cada ação ordinária, como dividendos intermediários 
deliberados e aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2011, 
pagos em 23 de setembro de 2011, aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 10 
de agosto de 2011; 6.3.2. R$20.987.891,80 (vinte milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos 
e noventa e um reais e oitenta centavos), equivalente a R$0,220783288 para cada ação ordinária, como 
juros sobre o capital próprio, não imputáveis ao dividendo obrigatório, deliberados e aprovados na 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de dezembro de 2011 a serem pagos, aos 
acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 06 de dezembro de 2011, em 16 de maio 
de 2012, sendo que o valor dos juros sobre capital próprio não estará sujeito a qualquer atualização 
monetária ou remuneração correspondente entre a data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração e o seu efetivo pagamento; 6.3.3. R$157.380.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões, 
trezentos e oitenta mil reais), equivalente a R$1,655567607 por ação ordinária, serão distribuídos como 
dividendos complementares a serem pagos, aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base 
de 16 de abril de 2012, em 16 de maio de 2012, não estando sujeitos à atualização monetária ou 
remuneração entre a data de declaração e de efetivo pagamento, passando as ações a serem negociadas 
no mercado ex dividendos a partir de 17 de abril de 2012. 6.4. Tendo em vista a solicitação de instalação 
de Conselho Fiscal pelos acionistas, foi aprovada, por unanimidade, a eleição para os cargos de membros 
do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que 
examinar as demonstrações financeiras do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2012, 
dos Srs.: (i) Heloísa Regina Guimarães de Menezes, brasileira, divorciada, economista, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº Ml.158.292 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 618.217.646-68, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SQS 113 Bloco 
“A”, apartamento 104 - Asa Sul, CEP 70376-010, para ocupar o cargo de conselheira fiscal efetiva; 
(ii) Roberto Lamb, brasileiro, casado, físico, portador da Cédula de Identidade RG nº 300.421.290-2, 
expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.352.630-04, residente e domiciliado na Cidade 
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Carlos Gomes, 777, apto. 402 - CEP 90480-001, 
para ocupar o cargo de conselheiro fiscal suplente da Sra. Heloísa Regina Guimarães de Menezes;
(iii) Luis Eduardo Frisoni Junior, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 6.418.339-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 683.203.298-68, residente 
e domiciliado em na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Quarto Centenário, 02, 
CEP 04030-000, para ocupar o cargo de conselheiro fiscal efetivo; (iv) Maria Carmen Westerlund 
Montera, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade Profissional do 
Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro nº 11.885, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 362.882.927-53, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
escritório na Avenida República do Chile, 100, 13º andar, CEP 20139-900, para ocupar o cargo de 
conselheira fiscal suplente do Sr. Luis Eduardo Frisoni Junior; (v) Humberto Luiz Ribeiro da Silva, 
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.560.380 expedida pela 
SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 602.569.901-15, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, 
Distrito Federal, na Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 300 - Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Secretaria de Comércio e Serviços, CEP 70053-900, para ocupar o cargo 
de conselheiro fiscal efetivo; (vi) Kurt Janos Toth, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira 
de Identidade Profissional do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro nº 07202, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 193.789.557-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Lagoa das Garças, 200, apto. 704, CEP 22793-400, para ocupar o cargo de 
conselheiro fiscal suplente do Sr. Humberto Luiz Ribeiro da Silva, todos indicados pela BNDES Participações 
S.A. - BNDESPAR (“BNDESPAR”), na forma prevista na Cláusula 4.1.1 do Acordo de Acionistas da 
Companhia Brasiliana de Energia, celebrado entre BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda. em 22 de 
dezembro de 2003, conforme alterado pelo seu primeiro e segundo aditivos. Os membros do Conselho 
Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos em seus poderes 
necessários ao exercício de suas atribuições em 17 de abril de 2012. 6.4.1. Consignar que a posse dos 
membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada à assinatura do termo de posse, lavrado em 
livro próprio da Companhia, tendo sido apresentadas as declarações previstas em lei. (b) Em Assembleia 
Geral Extraordinária: 6.5. Aprovar, por unanimidade, a fixação da remuneração global dos 
Administradores para o exercício social de 2012 no valor de R$92.448,00 (noventa e dois mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais). 6.5.1. Consignar que, para o exercício social de 2012, os membros 
titulares do Conselho de Administração perceberão uma remuneração fixa mensal, independente da 
quantidade de reuniões que se realizarem no mês de competência (“Honorários Mensais - Conselho de 
Administração”). No caso de ausência de conselheiro de administração titular em pelo menos uma 
reunião realizada no mês de competência, o mesmo perceberá 50% (cinquenta por cento) dos 
Honorários Mensais - Conselho de Administração e, em caso de comparecimento de conselheiro de 
administração suplente em qualquer reunião realizada no mês de competência, em substituição ao seu 
respectivo efetivo, o conselheiro de administração suplente perceberá 50% (cinquenta por cento) dos 
Honorários Mensais - Conselho de Administração. Os conselheiros de administração efetivos e suplentes 
serão reembolsados pelas despesas que comprovadamente incorrerem no desempenho de suas funções. 
6.6. Aprovar, por unanimidade, a fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal da 
Companhia, para o exercício social de 2012, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada membro 
do referido Conselho. 6.6.1. Consignar que, para o exercício social de 2012, os membros titulares do 
Conselho Fiscal perceberão a remuneração fixa mensal acima aprovada, independente da quantidade de 
reuniões que se realizarem no mês de competência (“Honorários Mensais - Conselho Fiscal”). No caso de 
ausência de conselheiro fiscal titular em pelo menos uma reunião realizada no mês de competência, o 
mesmo perceberá 50% (cinquenta por cento) dos Honorários Mensais - Conselho Fiscal e, em caso de 
comparecimento de conselheiro fiscal suplente em qualquer reunião realizada no mês de competência, 
em substituição ao seu respectivo efetivo, o conselheiro fiscal suplente perceberá 50% (cinquenta por 
cento) dos Honorários Mensais - Conselho Fiscal. Os conselheiros fiscais efetivos e suplentes serão 
reembolsados pelas despesas que comprovadamente incorrerem no desempenho de suas funções. 
7. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 
Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, 
uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 16 de abril de 2012. Assinaturas:
Mesa: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira - Presidente; Lina Paolone Gallo Miessi - Secretária. 
Acionistas Presentes: Companhia Brasiliana de Energia, por: Lina Paolone Gallo Miessi e Andrea 
Leandro Valenzuela - Procuradoras. Auditoria Independente: Ernst & Young Terco Auditores 
Independentes S.S., por: Elton Roberto da Silva. Administração: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira 
- Diretor. Conselho Fiscal: Sebastião Bergamini Junior - Conselheiro Fiscal. São Paulo, 
16 de abril de 2012. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Lina 
Paolone Gallo Miessi - Secretária. JUCESP nº 190.337/12-6 em 09/05/2012. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio. 2012, Empresas, p. B5.




