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MEIO AMBIENTE

Depois da pressão dos ambientalistas,
governo da Bahia altera local do Porto Sul
O governo da Bahia decidiu alterar o local de construção do Complexo
Porto Sul, em Ilhéus, situado anteriormente em área de proteção
ambiental, para 5 quilômetros mais próximo daquela cidade. O complexo
engloba um terminal público, o novo Aeroporto Internacional de Ilhéus
e o porto privativo da Bahia Mineração destinado ao escoamento
de minério de ferro, e vinha sendo contestado pelos ambientalistas.

PARTIDOS

Francisco Dornelles é reeleito presidente
do PP, mandato dura mais dois anos
O senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi reconduzido ao cargo de
presidente do Partido Progressista (PP). Ele ocupa o cargo desde 2008
e foi reeleito para os próximos dois anos. A atual Executiva Nacional
do partido também foi mantida. Hoje, Dornelles deverá encaminhar
ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), o relatório
final com os 12 temas aprovados pela Comissão de Reforma Política.

Jose Cruz/ABr

ANDRÉ D. B. COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA – ME
CNPJ/MF Nº 07.020.136/0001-02
Convocação – Reunião de Sócios

JOANA HIAR, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade Rg nº 11.5455.947-
9 e CPF/MF nº 082.744.348-03, sócia proprietária, administradora da empresa 
ANDRÉ D. B. COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA – ME, CNPJ/MF 
Nº 07.020.136/0001-02, com sede na avenida Olegário Maciel, nº 1.600, LUC- OM34, 
bairro Loures, Belo Horizonte - MG, convoca todos os seus sócios para participar de 
Assembléia de Sócios a se realizar: 1ª convocação no dia 18/04/2011 e 2ª convocação 
para o dia 25/04/2011, às 11h:00min, na rua Tremedal, 267, sala 07, Carlos Prates, BH-
MG,������������	
��������
��������������	�������������	�	������������������
supra aludida.

Fundo Fortaleza de Investimento Imobiliário
CNPJ/MF nº 01.601.918/0001-59

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas
Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Instituição Administradora do 
Fundo Fortaleza de Investimento Imobiliário (“Fundo”), convoca os cotistas do mesmo para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-á no dia 25 de abril de 2011, às 10:30 horas, na Avenida Chedid 
Jafet, 222, Bloco B - 3º Andar, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Análise e deliberação 
acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010; (b) Análise e deliberação 
acerca da distribuição de rendimentos aos quotistas do Fundo; (c) Análise e deliberação acerca do Planejamento Orçamentário 
de 2011. Os documentos relacionados às deliberações acima encontram-se à disposição de V.Sas. na sede da Administradora. 

São Paulo, 13 de abril de 2011
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.

Instituição Administradora do Fundo Fortaleza de Investimento Imobiliário

Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis
CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária
Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Instituição Administradora do 
Fundo de Investimento Imobiliario Shopping Pátio Higienópolis (“Fundo”), convoca os cotistas para se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 29 de abril de 2011, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Ja-
fet, 222, Bloco B - 3º Andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (a) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2010. Os documentos relacionados à deliberação acima encontram-se à disposição de V.Sas. na sede da Administradora.

São Paulo, 12 de abril de 2011.
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.

Instituição Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Shopping Pátio Higienópolis

Daniel Haidar
dhaidar@brasileconomico.com.br

A realização de um novo plebis-
cito sobre a comercialização de
armas no país provoca polêmica
e escancara divergências na base
aliada do governo. Enquanto o
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Marco Maia (PT-RS),
mostra-se contrário à mudança
no resultado do referendo que
permitiu a venda de armas no
país, em outubro de 2005, o pre-
sidente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), quer acelerar a
tramitação da proposta que
agenda um novo plebiscito para
o dia 2 de outubro.

“Não sei se teríamos condições
de fazer qualquer movimento que
altere a lei de desarmamento. É
uma decisão da sociedade e pre-
cisamos respeitar”, afirmou
Maia. O deputado defende que,
ao invés de alteração na lei, pu-
nição mais severa a quem for fla-
grado com porte ilegal de arma.

Financiamento
O projeto sobre a venda de ar-
mas também testa a fidelidade
de parlamentares do governo e
da oposição à indústria das ar-
mas, que doou R$ 2,9 milhões
a candidatos, diretórios e co-
mitês de diferentes partidos na
eleição de 2010. Só o Diretório
Nacional do PT recebeu R$ 500
mil em doação oficial da Com-
panhia Brasileira de Cartuchos
(CBC), fabricante de armas e
munições. O dinheiro pode ter
irrigado a campanha de inú-
meros candidatos, já que o di-
retório repassou recursos a di-
versas campanhas, incluindo a
de Marco Maia, que recebeu
R$ 332 mil em recursos do PT.
O deputado federal Onyx Loren-
zoni (DEM-RS) recebeu R$ 100
mil da Associação Nacional da
Indústria de Armas (Aniam) e
R$ 150 mil da Forjas Taurus. A
Aniam também doou R$ 160 mil
para o deputado federal Sandro
Mabel (PR-GO).

A ideia de mudar o Estatuto
do Desarmamento ganhou fôle-
go depois do assassinato de 12
crianças em uma escola pública
no Rio, na semana passada. A
polícia ainda investiga a origem

Desarmamento testa
base aliada do governo
Senado quer novo plebiscito, mas governistas na Câmara pedem calma.
Indústria de armas doou recursos para campanhas eleitorais de 2010

REFORMA POLÍTICA

Financiamento público divide Câmara

A Comissão Especial de Reforma
Política da Câmara realizou ontem
uma sessão de debates sobre o
financiamento público exclusivo
de campanha. O principal defensor
da proposta é o PT, que deseja
vedar totalmente a possibilidade
dos partidos receberem doações
em dinheiro ou equivalentes
de pessoa física ou jurídica
para campanhas eleitorais.
As bancadas do PSDB, PMDB

e DEM estão divididas sobre
a mudança. “A aprovação do
financiamento público exclusivo
fecharia a porta de entrada
da corrupção e coibiria a
participação privada em decisões
tomadas pelo governo”, afirma
o Deputado federal do PSOL/RJ,
Chico Alencar. A comissão de
reforma do Senado entrega
o relatório final dos debaes hoje
a José Sarney. Priscilla Arroyo

“Não há um grande
interesse popular
pela reforma política

Aloysio Nunes Ferreira

Luciano Pereira/Ag. Senado

Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping
CNPJ/MF nº 00.332.266/0001-31

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas
Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Instituição Administradora do 
Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping (“Fundo”), convoca os cotistas do mesmo para se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-á no dia 28 de abril de 2011, às 10:00 horas, na 
filial da Administradora localizada na Avenida Presidente Wilson, 231 - 16º andar, conjunto 1602, Rio de Janeiro, 
RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Análise e deliberação acerca das Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010; (ii) Análise e deliberação acerca da alteração da logomarca do Via Parque 
Shopping. Os documentos relacionados às deliberações acima encontram-se à disposição de V.Sas. na sede da Administradora. 

São Paulo, 13 de abril de 2011
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.

Instituição Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping

de uma das armas utilizadas
pelo assassino, mas sabe-se que
um revólver fora comprado no
mercado negro após ter sido
roubado de uma pessoa que ti-
nha porte de arma. “É impor-
tante o debate em função do que
ocorreu no Rio, mas é evidente
que isso é mais complexo que o
desarmamento”, disse o minis-
tro Moreira Franco, da Secreta-
ria de Assuntos Estratégicos. ■

O comitê financeiro
do PT recebeu R$ 200
mil em doações
da Forjas Taurus
para a campanha
presidencial de 2010

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX 
S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril 
de 2011, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, situada na rua Engenheiro Luiz Augusto 
de Leão Fonseca, nº 1.520, na cidade de Antonina, Estado do Paraná, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações 
Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2010; b) Eleger os membros do Conselho Fiscal; c) Fixar os honorários globais 
dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva para o exercício 
de 2011. Antonina (PR), 08 de abril de 2011. Valdécio Antônio Bombonatto - Presidente do 
Conselho de Administração.

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11

NIRE nº 41300014230


