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TELEFONIA

PETROQUÍMICA

BNDES pode receber
ação da Oi em resgate
de papéis da holding

Aquisição de
Ipiranga ajuda
o resultado
da Ultrapar

Banco subscreve R$ 1,2 bilhão em PNs “especiais” na reestruturação
da Telemar Participações. Por Talita Moreira, de São Paulo
A holding controladora da Oi
fará, entre 2011 e 2018, o resgate
das ações preferenciais subscritas
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para viabilizar a reestruturação da companhia.
O banco estatal poderá receber o pagamento em ações PNs
(sem direito a voto) de outra empresa do grupo: a companhia
operacional Telemar Norte Leste.
O mecanismo está descrito na
ata de uma assembléia geral extraordinária realizada pela holding Telemar Participações em 25
de abril, mesmo dia em que foram
anunciadas a reorganização societária da empresa e a proposta de
compra da Brasil Telecom (BrT). O
documento foi divulgado ontem.
Para colocar em pé a chamada
“supertele” nacional, o BNDES
bancou um aumento de capital
de R$ 1,2 bilhão na Telemar Participações, mediante a compra de
ações sobre as quais recaem direitos especiais. Elas têm prioridade no recebimento de dividendos fixos, no valor de 5% do preço
de emissão dos papéis, mais correção pelo IPCA. Os papéis são
resgatáveis, em parcelas semestrais que começam em abril de
2011. Por fim, são conversíveis
em ações ordinárias, por determinação do próprio BNDES, se a
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companhia falhar no resgate ou
no pagamento de dividendos.
Será criado um fundo de reserva
para o qual serão destinados os dividendos que a holding vier a receber de suas empresas controladas
— ou seja, da própria Oi e da BrT,
quando a aquisição desta operadora estiver concluída. Os recursos
do fundo serão utilizados, principalmente, para o resgate e a remuneração das ações PNs do BNDES.
Um analista ouvido pelo Valor,
que pediu para não ser identificado, considerou esse fundo de resgate uma sinalização positiva.
“Mostra que a empresa terá de pagar dividendos”, observou. Oi e BrT
não têm, hoje, políticas amplas de
remuneração de seus acionistas.
O BNDES também terá condições especiais quanto ao direito
de preferência em caso de venda
da participação de um ou mais
acionistas controladores da tele.
No total, o banco entrará com
R$ 2,6 bilhões na operação que
combina mudanças no bloco de
controle da Oi e a aquisição da BrT.
Além da subscrição das ações PNs,
o BNDES financiará o aumento das
participações dos grupos La Fonte
e Andrade Gutierrez na Telemar
Participações. Essas duas empresas, capitaneadas respectivamente
por Carlos Jereissati e Sergio Andrade, terão o controle da opera-

dora, se somadas suas fatias com as
da Fundação Atlântico (fundo de
pensão dos funcionários da Oi). A
reestruturação inclui a saída de alguns acionistas — GP, Citigroup e
Opportunity, entre outros — e mudanças nas participações detidas
por fundos de pensão.
O BNDES ficará com 16,9% do
capital da holding — contra os 25%
atuais. Até o fechamento desta edição, o banco e a Telemar não haviam atendido os pedidos de entrevista feitos ontem pelo Valor.
A compra da Brasil Telecom,
por R$ 5,8 bilhões, depende de
mudanças no marco regulatório
para ser concretizada. Ontem, a
Anatel adiou a votação de um
plano de diretrizes, para os próximos dez anos, com as alterações
necessárias nas regras. O conselheiro Plínio Aguiar Jr. pediu vistas da proposta e deverá se manifestar na próxima reunião do
conselho diretor, no dia 21. Para a
consolidação entre as teles prosseguir, será necessária a revisão
do Plano Geral de Outorgas, que
hoje impede a união entre concessionárias de telefonia. O conselheiro Pedro Ziller ainda não
apresentou seu relatório e o mais
provável é que ele só seja analisado pela Anatel no fim do mês. Depois, irá a consulta pública. (Colaborou Daniel Rittner, de Brasília)

Murillo Camarotto
Valor Online, de São Paulo
A aquisição de parte do grupo
Ipiranga ajudou os resultados da
Ultrapar Participações durante o
primeiro trimestre deste ano,
quando a companhia obteve lucro líquido de R$ 90,1 milhões,
alta de 42% em relação ao mesmo
período de 2007. Entre janeiro e
março, a receita líquida somou
R$ 5,92 bilhões, valor 405% superior ao primeiro trimestre do ano
passado. Desse total, R$ 4,7 bilhões vieram das vendas da Ipiranga. No embalo, o custo dos
produtos vendidos ficou em R$
5,46 bilhões, com alta de 474%.
As despesas operacionais cresceram 115%, para R$ 335 milhões.
Com isso, o lucro antes de juros, impostos, amortizações e
depreciações (lajida) avançou
93%, para R$ 223 milhões. Mais
eficiente, a operação da Ipiranga
representou 57,3% desse valor,
com R$ 128 milhões. Excluída
essa atividade, o lajida teria recuado 14% em relação ao primeiro trimestre de 2007, para
cerca de R$ 98 milhões.
Ontem, em fato relevante, a Petrobras informou que recebeu da
Ultrapar os ativos de distribuição
de combustíveis do grupo Ipiranga localizados nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O grupo Ipiranga foi comprado
por R$ 2 bilhões em março do
ano passado, por Petrobras, Ultrapar e Braskem. Pelos termos
do negócio, a Ultrapar foi a responsável pelo pagamento e acumulou todos os ativos em um
primeiro momento, para depois
repassá-los aos parceiros.

CNPJ/MF n° 29.780.061/0001-09 - NIRE 35300171004
Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convidamos os Senhores Acionistas da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) a se
reunirem no dia 30 de maio de 2008, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Eduardo de
Souza Aranha, nº 153, 12º andar (parte), na cidade e Estado de São Paulo, em Assembléia Geral Extraordinária,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício
social de 2008, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, cuja cópia encontra-se à disposição dos acionistas
na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br)
e da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA (www.bovespa.com.br); (ii) re-ratificar da retenção de lucros no
valor de R$ 48.686.205,10 (quarenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinco reais e dez
centavos) deliberada na Assembléia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2008. Instruções
Gerais: (a) Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembléia deverão ser
apresentados na sede social da Companhia, aos cuidados do Departamento Jurídico, com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas desta Assembléia. (b) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações
Nominativas da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, que desejarem participar dessa Assembléia, deverão
apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária na Companhia, no período de antecedência
acima mencionado.
São Paulo, 13 de maio de 2008
Rolando Mifano - Presidente do Conselho de Administração

Informe Publicitário

Divulgação Exemplar
Relações com Investidores - MZ Consult
Excelência em Divulgação de Informações
Este informe inaugura o espaço periódico
Divulgação Exemplar, destinado a provocar
discussão e promover as melhores práticas
de governança corporativa e de comunicação
entre empresas, analistas, investidores e
demais agentes do mercado de capitais. Esta
ação se inicia no jornal Valor Econômico e se
estende ao melhor website financeiro nacional
(www.divulgacaoexemplar.com.br), onde os
leitores podem comentar as posições aqui
apresentadas no Blog-IR e acompanhar as
últimas divulgações e expectativas financeiras
das empresas brasileiras.
Semanalmente, vamos apresentar casos
de destaque no mundo, identificados
no IR Global Rankings, pesquisa anual
coordenada pela MZ Consult e revisada
independentemente por um comitê técnico
formado por advogados e auditores. Mais
especificamente no caso de empresas
brasileiras, vamos também apresentar
resultados das companhias que aderiram à
prática de Assembléias Online, incentivando
e permitindo uma maior participação de
acionistas nas decisões estratégicas
corporativas.
O assunto de hoje é Divulgação Exemplar.
Mais do que o título desses nossos informes
semanais, Divulgação Exemplar é um
conjunto de orientações que aperfeiçoam os
mecanismos de governança corporativa das
companhias, com a implantação e a revisão
externa de procedimentos que assegurem
excelência (transparência, acesso a
informações e igualdade de tratamento)
no processo de divulgação de informações
financeiras e de relacionamento com o
mercado de capitais.
Empresas já certificadas ou em vias de
fazê-lo, desenvolveram um processo de
divulgação de informações que contempla
não apenas as determinações da CVM, mas
também as regulamentações específicas de
outros órgãos relevantes do exterior (como a
U.S. Securities and Exchange Commission
– SEC), bolsas de valores, Regulation
Fair Disclosure, e as melhores e mais
relevantes práticas globais de governança
corporativa aplicadas ao relacionamento
com investidores e analistas.
Para Marcio Minoru Miyakava, Diretor de
RI e Mercado de Capitais da NET Serviços,
primeira empresa certificada em Divulgação
Exemplar, “o trabalho de padronização e
aperfeiçoamento do manual de divulgação
de informações levou cerca de três meses
até a sua reapresentação na CVM e na
SEC, e respectiva revisão independente
com o relatório sobre procedimentos préacordados elaborado pela KPMG. Com
essa medida, nossos investidores têm a
segurança de que estamos cumprindo
com os três princípios fundamentais de
relacionamento com o mercado e saberão
reconhecer esse esforço”.

Para comentar esse assunto, acesse o
Blog-IR no website www.divulgacaoexemplar.com.br.
Esse informe é uma publicação da MZ
Consult (www.mz-ir.com), empresa líder na
América Latina em consultoria de relações
com investidores, serviços financeiros
e comunicação integrada. A MZ possui
atualmente 295 profissionais e mais de
270 clientes em dez países. Em 2007,
a Companhia conquistou dois prêmios
de empreendedorismo concorrendo com
empresas de todo o Brasil: EndeavorEXAME PME (categoria inovação) e Revista PEGN-FGV (categoria crescimento).

Agenda do Investidor
Próximas divulgações de resultado
trimestral. Para relação completa de empresas, acompanhar as teleconferências
ou a transcrição das reuniões, acesse
www.divulgacaoexemplar.com.br.
Divulgação
resultados
ABnote
Abyara
Agra
15/5
Anhanguera
15/5
Banco do Brasil
BM&F
Bradespar
15/5
Brasil Brokers
15/5
BRMALLS
CCP
15/5
CCR
Copasa
15/5
Copel
Cyrela
Drogasil
Dufry
19/5
Eucatex
Even
15/5
Globex
15/5
GP Investments
Guararapes
Heringer
Ideiasnet
15/5
Independência
16/5
JBS
LAEP Investments
15/5
Le Lis Blanc
15/5
Lupatech
Marfrig
Metalfrio
15/5
Minerva
15/5
MMX
15/5
Multiplan
OHL
15/5
Rossi Residencial
15/5
Tempo
15/5
Ultrapar
UNIPAR
15/5
Wilson Sons
-

Call &
Webcast
15/5
15/5
16/5
19/5
15/5
15/5
16/5
15/5
16/5
15/5
16/5
16/5
15/5
20/5
20/5
16/5
20/5
19/5
15/5
15/5
15/5
16/5
19/5
15/5
16/5
16/5
15/5
15/5
16/5
19/5
15/5
16/5
16/5
16/5
16/5
19/5
16/5

Fonte: www.divulgacaoexemplar.com.br

Certificação em Divulgação Exemplar
Empresas comprometidas com seus investidores no que se refere aos princípios
de acesso à informação, transparência e igualdade de tratamento: Net Serviços.

AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DO
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO LAJES
Encontra-se à disposição dos interessados, a partir de 16 de maio de
2008, no site da Light (www.light.com.br/lajes/pre_qualificação), o
Edital de Pré-Qualificação E-001/2008 referente ao projeto, obras
civis, fornecimento e montagem de equipamentos eletromecânicos,
serviços diversos e obras complementares para o Aproveitamento
Hidrelétrico Lajes.
O empreendimento será contratado na modalidade “Turn-Key”.
Os documentos para a Pré-Qualificação deverão ser entregues até as
16 horas do dia 16 de junho, conforme indicado no Edital.

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 16.670.085/0001-55
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE MAIO DE 2008
Presença. Presentes todos os membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio
Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Aristides Luciano de Azevedo Newton,
Stefano Bonfiglio, Oscar de Paula Bernardes Neto, Wilson Nélio Brumer e Paulo Roberto Nunes Guedes.
Instalação. Tendo sido devidamente convocada, o Presidente do Conselho de Administração declarou
instalada a reunião, passando a presidi-la. Para secretariar a reunião, foi indicada Raquel Barcelos, Assessora
Jurídica, aceita por todos os presentes.
Ordem do Dia. (i) Eleição e posse dos coordenadores e membros dos seguintes comitês: (a) Ética, (b)
Divulgação, (c) Auditoria e (d) Gestão de Pessoal.
Deliberação Tomada por Unanimidade:
(i) Foram eleitos, por unanimidade, e empossados os coordenadores e membros dos seguintes comitês:
(a) Comitê de Ética
Coordenador: José Salim Mattar Júnior.
Membros: Cristiano Moreira Bastos, Daltro Barbosa Leite Júnior, Eugênia Maria Rafael de Oliveira, Hélvia
Barcelos Guerra, Marco Antônio Martins Guimarães, Maria Cristina Pinto, Príscilla Soares Duarte Vitória,
Raquel Elen Barcelos e Roberto Antônio Mendes.
(b) Comitê de Divulgação
Coordenador: Sílvio Neto Bezerra Guerra.
Membros: Antônio Hiroyuki Hyodo, Aristides Luciano de Azevedo Newton, Daltro Barbosa Leite Júnior,
Edmar Vidigal Paiva, Eugênia Maria Rafael de Oliveira, Eugênio Pacelli Mattar, Hélvia Barcelos Guerra,
Marco Antônio Martins Guimarães, Príscilla Soares Duarte Vitória e Raquel Elen Barcelos.
(c) Comitê de Auditoria
Coordenador: Eugênio Pacelli Mattar.
Membros: Paulo Roberto Nunes Guedes e Wilson Nélio Brumer.
(d) Comitê de Gestão de Pessoal
Coordenador: Eugênio Pacelli Mattar.
Membros: Oscar de Paula Bernardes Neto e Wilson Nélio Brumer.
Foi ainda deliberado, por unanimidade, que o mandato dos coordenadores e membros dos referidos comitês
se encerrará na data da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009. Raquel Elen Barcelos, Secretária.

