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Po l í t i c a

Eleições PSD deixa aliança com o PSB e dará seu tempo na TV ao PT

PMDB dará apoio a Patrus;
PV ocupará vice de Lacerda

Vandson Lima e Marcos de Moura
e Souza
De São Paulo e Belo Horizonte

O rompimento da aliança en-
tre PT e PSB em Belo Horizonte
(MG) provocou uma reviravolta
no cenário eleitoral da cidade,
que ruma agora para uma dispu-
ta polarizada pelas duas siglas e
com impacto direto nas preten-
sões de possíveis candidatos à su-
cessão presidencial de 2014.

Um dia depois de o PT abdicar
à vaga de vice do prefeito Marcio
Lacerda (PSB) — que disputará a
reeleição — e anunciar candida-

tura própria encabeçada pelo ex-
ministro de Desenvolvimento
Social, Patrus Ananias, dirigentes
de PT e PSB foram à busca de alia-
dos que proporcionassem sus-
tentação às suas candidaturas —
mesmo que isso significasse tra-
balhar pela saída de outros pos-
tulantes que estavam no páreo.

Lançado candidato há menos
de duas semanas, o deputado es-
tadual Délio Malheiros (PV) re-
nunciou e aceitou a vaga de vice
Lacerda. O anúncio contou com
a presença do prefeito e do se-
cretário de governo de Minas
Gerais, Danilo de Castro (PSDB),
principal articulador do senador
Aécio Neves (PSDB). A costura
representa uma vitória do ex-go-
vernador — Malheiros seu é alia-
do de primeira hora. PSB e PSDB
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partem agora para tentar con-
vencer outro candidato, o depu-
tado federal Eros Biondini (PTB),
a desistir da candidatura e se
aliar à chapa.

A princípio, Lacerda colocou
seu ex-secretário de Governo Jo-
sué Valadão (PP) na vaga de vice,
mas aliados cobraram a indica-
ção de um nome de mais peso
p o l í t i c o.

Depois de convencer o vice-
prefeito de Belo Horizonte Ro-
berto Carvalho (PT) a retirar seu
registro de candidatura em favor
de Ananias, a cúpula do PT partiu
em busca de aliados no plano fe-
deral e fechou acordo com o
PMDB e o PSD.

O PMDB indicou para a vice
da chapa o ex-deputado federal
Aloisio Vasconcelos. Com isso, o
partido retirou a candidatura do
deputado federal Leonardo
Quintão, cuja vice tinha o ex-de-
putado federal Mário Heringer
(PDT). Quintão era uma opção
considerada para a vice, mas sua
proximidade com Aécio pesou
contra.

Nos bastidores, petistas fala-
vam na hipótese de o partido

aproveitar o ensejo para retirar
das mãos do PSB o Ministério da
Integração Nacional e oferecê-
los aos pemedebistas de Minas. A
ruptura em Belo Horizonte é a
terceira registrada entre PT e PSB
em capitais — Fortaleza (CE) e Re-
cife (PE) foram as outras — e a lei-
tura no PT é que tais movimentos
prenunciam o desejo do presi-
dente nacional do PSB e governa-
dor de Pernambuco, Eduardo
Campos, em concorrer à suces-
são presidencial já em 2014.

O partido também fechou
acordo com o PSD, conforme
confirmou ao Va l o r o presidente
estadual do PSD, Paulo Simão. A
sigla estava na coligação que
apoiava Lacerda. O prefeito de
São Paulo e presidente nacional
da sigla, Gilberto Kassab, foi a
Brasília ontem à noite tratar da
costura. O PT anseia trazer para a
coligação também o PRB.

Antes garantido na vice de La-
cerda, o PT saltou da barca gover-
nista quando o PSB renunciou à
promessa de fazer coligação en-
tre os dois partidos também na
chapa de vereadores, conforme
estava acordado.

Rands deixa o PT, cargo
no governo e mandato
Raphael Di Cunto
De Brasília

Depois de desistir, por pressão do
diretório nacional do PT, das prévias
do partido para a Prefeitura de Reci-
fe, o secretário de Governo de Per-
nambuco, Maurício Rands, anun-
ciou ontem a desfiliação do PT, o
“afastamento definitivo” do cargo
no governo e a renúncia ao mandato
de deputado federal, do qual está li-
cenciado. “Saio da vida pública e da
política partidária para exercer ain-
da mais plenamente a cidadania”,
escreveu em carta “ao povo”.

No texto, Rands critica os “méto -
dos autoritários” do PT e defende a
candidatura de Geraldo Júlio (PSB),
ex-secretário estadual de Desenvol-
vimento Econômico que foi lança-
do pelo governador Eduardo Cam-
pos, presidente nacional do PSB,
como candidato da Frente Popular,
após romper com os petistas.

O ex-secretário de Governo diz
que, para apoiar o colega, decidiu
sair do partido. “Trabalhei direta-
mente com Geraldo Júlio e sou teste-

munha de como ele foi central para
o sucesso do governo Eduardo Cam-
pos. Acredito que Geraldo Júlio é o
quadro mais preparado para atuali-
zar e aperfeiçoar a gestão municipal
do Recife”, afirma o ex-petista, que
diz deixar também o governo para
provar que o apoio “não se trata de
barganha de cargos”.

O candidato do PT em Recife, de-
pois de intervenção do diretório na-
cional, será o senador Humberto
Costa. O petista foi escolhido depois
de frustradas prévias, feitas para
agradar o governador de Pernam-
buco, que não queria a reeleição do
atual prefeito, João da Costa (PT).
João da Costa concorreu contra
Rands e venceu, em decisão contes-
tada depois. Para acabar com o im-
bróglio, a direção nacional pressio-
nou Rands a desistir e barrou a ree-
leição do atual prefeito.

Essa decisão é criticada pelo ex-se-
cretário de Governo. Na carta, Rands
diz que tentou, sem sucesso, renovar
os métodos do partido nas prévias.
“Na luta pela renovação do partido,
no Recife e em outros lugares, infeli-
zmente, têm prevalecido posições
da direção nacional, adotadas auto-
ritária e burocraticamente, distantes
da realidade dos militantes na base
p a r t i d á r i a”, afirmou.

Para o ex-petista, foi “infrutífera a
tentativa de mostrar que o ‘como fa-
zer ’ é tão importante quanto os re-
sultados” — em referência às práti-
cas atuais do PT, que tem se aliado a
antigos adversários para vencer as
eleições e barrado as prévias, prática
histórica da legenda que permite
aos filiados escolher o candidato.

Humberto Costa disse, em nota,
que se surpreendeu com a decisão,
“tomada de maneira unilateral”, e
que o ex-colega de partido “nunca
havia manifestado desconforto com
as decisões partidárias”. Eduardo
Campos, também em nota, lamen-
tou a perda de um “extraordinário
s e c r e t á r i o“. Nos bastidores, comen-
ta-se que Rands se filiará ao PSB. Re-
tirado da disputa, João da Costa é
outro que também pode deixar o PT.
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Rands: “Saio da vida pública e da política partidária para exercer a cidadania”

TRANSMISSORAALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF 07.859.971/0001-30 - NIRE 33.3.0027843-5
FATO RELEVANTE

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (a “Companhia”) vem, com base no § 4° do
art. 157 da Lei n° 6.404/76, na Instrução CVM n° 358/02, conforme alterada pelas Instruções
CVM n° 369/02 e n° 449/07, divulgar aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais
interessados que concluiu, em 03/07/2012, a aquisição de ativos da Abengoa Concessões
Brasil Holding S.A. mencionada no Fato Relevante divulgado ao mercado em 16/03/2012.
A Companhia pagou pela aquisição o valor total de R$ 903.909.935,98 (novecentos e três
milhões, novecentos e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos),
já corrigido pela variação acumulada da SELIC entre a data-base de 31/12/2011 e o dia
02/07/2012, dia útil imediatamente anterior à data da conclusão da operação.

Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2012.
Domingos Sávio Castro Horta

Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores

Brazil Pharma S.A.
(“Companhia”)

CNPJ/MF nº 11.395.624/0001-71 - NIRE nº 35.300.374.797
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Junho de 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de junho de 2012, às 09:00 horas, na sede social do Banco BTG Pactual S.A., localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 04538-133.
2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone (“Conselheiros”). 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pela Sra. Cristina Caiuby Salles. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre:
(i) indicadores operacionais da Companhia e suas sociedades investidas (“Grupo Brazil Pharma”); (ii) integração operacional do Grupo
Brazil Pharma; (iii) área de compras do Grupo Brazil Pharma; (iv) captação de recursos; (v) fluxo de caixa da Companhia; (vi) renúncia de
membro da diretoria da Companhia; e (vii) eleição de novo membro para compor a diretoria da Companhia. 5. Discussões: Os conselheiros
discutiram as seguintes matérias: (i) Indicadores Operacionais: Foram apresentados e discutidos os indicadores operacionais do mês de
maio do Grupo Brazil Pharma; (ii) Integração: Foram apresentados e discutidos o status e próximos passos da integração operacional do
Grupo Brazil Pharma; (iii) Área de Compras: Foram apresentados e discutidos o status e os próximos passos da área de compras do Grupo
Brazil Pharma; e (iv) Fluxo de Caixa: Foi apresentado e discutido o fluxo de caixa da Companhia, contemplando, inclusive, a aprovação
constante do item (i) abaixo. 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, deliberaram e aprovaram o quanto segue: (i) Captação de Recursos: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas, a
captação de recursos por parte da Companhia junto ao Banco IBM S.A., mediante a celebração de Cédula de Crédito Bancário no valor de
R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), relativo à contratação do software de gestão empresarial para redes varejistas - SAP Varejo
- pela Companhia; (ii) Renúncia de Membro da Diretoria: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas, a renúncia do Sr. Marcelo
Cataldi Doubek Lopes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 21.190.101-5, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.006.418-51, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-006, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, nos termos
do Anexo 1 à presente ata; e (iii) Eleição de Membro da Diretoria: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas, a eleição da Sra.
Sara Fantato Rezende Souza, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 11.326.201
SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 071.563.656-14, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-006, ao cargo de Diretora Administrativo-Financeira da Companhia, para um
mandato de 02 (dois) anos a contar desta data, que se estenderá até a data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2014,
nos termos do Anexo 2 à presente ata. A diretora ora eleita está autorizada a assinar o termo de posse no livro de atas da diretoria e,
presente à reunião, declarou, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata
em forma de sumário, a qual, após lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Mesa: Sr. Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sra. Cristina Caiuby Salles, secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Artur Noemio Grynbaum e Álvaro José da Silveira. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de junho de 2012. Cristina Caiuby Salles - Secretária.
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO HIGIENÓPOLIS
CNPJ/MF nº 03.507.519/0001-59

Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Avenida Chedid Jafet, nº 222, 3º andar, Bloco B, Vila Olímpia, São Paulo – SP

CNPJ/MF nº 72.600.026/0001-81

COMUNICAÇÃO DE FATO RELEVANTE
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, à Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo”), devidamente
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório CVM nº 6.044, de 12 de julho de 2000, e integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, na qualidade de instituição administradora
do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PATIO HIGIENÓPOLIS, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de
condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.507.519/0001-59 (“Fundo”), comunica, nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de
2008, que:
1. Em 04/07/2012, foi publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo despacho da Supervisão de Uso do Solo e Licenciamento da Prefeitura de

São Paulo cassando o Auto de Licença de Funcionamento nº 2010-43904-00 expedido em 03 de novembro de 2010 em favor do Shopping Pátio
Higienópolis (“Shopping”).

2. A Rio Bravo continuará acompanhando diligentemente todos os fatos envolvendo a operação do Shopping e está analisando a fundamentação legal para
o ato da administração pública com finalidade de auxiliar a atual administração do Shopping na adoção das medidas administrativas e legai cabíveis para
impedir qualquer impacto negativo aos cotistas do Fundo.

São Paulo, 05 de julho de 2012.
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Participe e concorra a tablets
e a um carro zero km no fim do ano.
O Canal Valor Investe é o único que oferece opiniões independentes de especialistas do
mercado. Você aprende a investir e aplica seus conhecimentos no simulador Valor em
Ação, que premia os melhores resultados. Participe!

Portal Valor. As principais notícias, análises, vídeos, cotações e índices do mercado financeiro
para você investir melhor, planejar sua carreira e tomar decisões com muito mais segurança.

Simulador Valor em Ação.
É o sonho de todo investidor: risco zero
e chance de ganhar prêmios.

Realização:

Acesse valor.com.br/valor-investe

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº 009/2012 - Tipo menor preço, regime de empreitada por
preço unitário.
Objeto: selecionar EMPREITEIRA para “EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS
NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU”
Entrega dos envelopes: até às 14:00 h do dia 24/07/2012
Abertura da Sessão: 15 minutos após o horário e data acima.
Informações e cópia do Edital: SIE - Rua Tenente Silveira, n. 162, 2º. Andar, Centro,
Cep: 88010-300, Florianópolis-SC, no horário das 13:00 às 19:00 h, em dias úteis.
Site: www.sie.sc.gov.br (Licitações) / E-mail: joaopaulo@sie.sc.gov.br/ Telefone:
(48) 3251-3409 / Fax: (48) 3222-0209.
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SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA-SIE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 010/2012 - Tipo menor preço, regime de empreitada por
preço unitário.
Objeto: selecionar EMPREITEIRA para “EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS
NOS MUNICÍPIOS CATARINENSES DE BLUMENAU (LOTE 1) E ILHOTA (LOTE 2)”.
Entrega dos envelopes: até às 14:00 h do dia 07/08/2012
Abertura da Sessão: 15 minutos após o horário e data acima.
Informações e cópia do Edital: SIE - Rua Tenente Silveira, n. 162, 2º. Andar, Centro,
Cep: 88010-300, Florianópolis-SC, no horário das 13:00 às 19:00 h, em dias úteis.
Site: www.sie.sc.gov.br (Licitações) / E-mail: joaopaulo@sie.sc.gov.br/
Telefone: (48) 3251-3409 / Fax: (48) 3222-0209.
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