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COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04
NIRE 3330001159-5
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL convocados para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2010, às 11 horas, na sede 
social, localizada na Rua São José nº 20 - Grupo 1602, parte, Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fi m de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação pela COMPANHIA 

SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN”) da sua controlada GalvaSud S.A, sociedade inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 02.618.456/0001-45 (“GalvaSud”);

(ii) aprovar e ratificar a contratação da KPMG Auditores Independentes, empresa especializada 
responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da GalvaSud, 
a ser vertido para a CSN;

(iii) examinar e aprovar o referido laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da GalvaSud, 
com data-base de 31 de dezembro de 2009;

(iv) discutir e aprovar a incorporação da GalvaSud pela CSN, nos termos e condições estabelecidos 
no Protocolo e Justificação de Incorporação acima referido;

(v) outorgar poderes à Administração da CSN para praticar os atos necessários à implementação da 
operação de incorporação a ser deliberada na Assembleia a que se refere este edital.

Estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da CSN, a partir da presente data, os seguintes 
documentos: (i) laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da GalvaSud e (ii) Protocolo e 
Justificação de Incorporação, pertinentes à operação de incorporação a ser deliberada.
Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam sob custódia, que apresentem extrato atualizado 
fornecido pelo órgão custodiante, contendo a respectiva participação acionária, bem como àqueles que 
desejarem se fazer representar por Procurador, que observem o disposto no parágrafo 1º do art. 126 
da Lei nº 6.404/76, devendo, preferencialmente, ser depositados, na sede da CSN, os instrumentos 
de mandato com poderes especiais para representação na assembleia geral a que se refere o presente 
edital, com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas da data marcada para sua realização, a fi m 
de agilizar o atendimento aos acionistas.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2010
 Benjamin Steinbruch

Presidente do Conselho de Administração (14,15,18)

Edital de Pregão Eletrônico por SRP nº 03/2010

O IF-SC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

- torna público para o conhecimento de quem possa interessar que a data da

sessão de abertura do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 03/2010 para

aquisição de material permanente de elétrica e mecânica para diversos campi do

IF-SC, disponível nos sítios www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, será no

dia 28/01/10 às 13h30min no sítio www.comprasnet.gov.br.

Florianópolis, 18 de janeiro de 2010

CONSUELO A. SIELSKI SANTOS
REITORA DO IF-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Educação

SANTA CATARINA

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

C.N.P.J. nº 02.558.124/0001-12

FATO RELEVANTE
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Embrapar” ou “Companhia”), em cumprimento ao previsto no
parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404/76, e ao disposto na Instrução CVM n.º 358/02, vem
informar a seus acionistas e ao mercado em geral que foi anunciado ontem, dia 13 de janeiro de
2010, que a sociedade mexicana América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”), entidade integrante
da cadeia de controle do Grupo Claro no Brasil, anunciou que promoverá uma oferta pública de
permuta de ações aos acionistas da sociedade Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. (“Telecom”).
Caso a oferta venha a ser aceita, a América Móvil irá adquirir, de forma indireta, 60,7% das ações
em circulação da Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. (“Telmex Internacional”), sendo essa sociedade
integrante da cadeia de controle da Embrapar no Brasil. Ainda na seqüência, a América Móvil
anunciou que irá realizar oferta pública de permuta ou compra de ações a todos os acionistas
remanescentes da Telmex Internacional.

Em anúncio divulgado no México, a América Móvil informou que “Com a combinação dessas
empresas, a América Móvil poderá gerar sinergias importantes, desenvolvendo um maior esforço
comercial e aproveitando de maneira mais eficiente suas redes, sistemas e processos de informação,
o que se traduzirá na universalização de serviços integrados em benefícios de seus clientes em
condições mais atrativas.”

A Companhia voltará a informar sobre a conclusão da oferta pública e os eventuais impactos do
negócio jurídico em sua estrutura e atividades no Brasil, observadas as determinações legais e
regulamentares aplicáveis. No mesmo anúncio, a América Móvil informou que a oferta está sujeita
às autorizações correspondentes.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2010.

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.
ISAAC BERENSZTEJN

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.3.001.587.9-2

Companhia Aberta de Capital Autorizado
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL: 14 de dezembro de 2009, às 18:00 horas, na Av. Roque Petroni
Junior, 1464, 6º andar, lado B, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. COMPOSIÇÃO

DA MESA: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira -
Secretário. 3. INSTALAÇÃO: instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Ad-
ministração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social. Pre-
sentes, também, os membros do Conselho Fiscal conforme o disposto no artigo 163, §3º
da Lei nº 6.404/76. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) a proposta de distribuição de
juros sobre o capital próprio da Companhia aos seus acionistas. 5. DELIBERAÇÕES: inicia-
dos os trabalhos, os conselheiros presentes analisaram e discutiram a proposta da Admi-
nistração de distribuição de juros sobre o capital próprio e consequentemente, deliberaram,
por unanimidade de votos: 5.1. aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio no
montante total de R$ 104.135.762,30 (cento e quatro milhões, cento e trinta e cinco mil,
setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), equivalente a R$ 0,221515491780 lí-
quido por ação detida em 31/12/2009, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15%
(quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados
da referida tributação, os quais receberão o valor de R$ 0,260606460918 por ação, em fun-
ção do valor apurado ao término do exercício fiscal de 2009; 5.2. autorizar a Diretoria a:
(i) tomar todas as providências necessárias para que os referidos juros sejam creditados de
forma individualizada, a partir de 31/12/2009, à conta de ações dos acionistas da Compa-
nhia; (ii) os pagamentos poderão ser feitos até 30/12/2010, da seguinte forma: 1) crédito
na conta corrente bancária informada pelo acionista; 2) para os acionistas cujas contas
correntes indicadas estejam paralisadas ou inativas, os valores dos juros deverão ser man-
tidos à disposição na Companhia, o mesmo ocorrendo no caso daqueles em que nos registros
não conste o número do CPF ou CNPJ, até que satisfaçam a exigência legal; e 5.3. a data
do crédito fiscal será 31/12/2009, em conformidade com a legislação em vigor. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e
aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro
próprio. Assinaturas: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente do Conselho de Administração;
Shakhaf Wine - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luis Miguel da Fonseca Pa-
checo de Melo (representado por Shakhaf Wine); Rui Manuel de M. D’Espiney Patrício; Félix
Pablo Ivorra Cano; Ignácio Aller Mallo; Carlos Manuel M. Fidalgo Moreira da Cruz (repre-
sentado por Shakhaf Wine); José Guimarães Monforte; Antonio Gonçalves de Oliveira –
Conselheiros e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário - OAB/RS nº 45.479. A pre-

sente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Admi-

nistração, realizada em 14 de dezembro de 2009, lavrada em livro próprio, registrada

na JUCESP sob o nº 30.091/10-0 em 13/01/2010.

Edital de Pregão Eletrônico por SRP nº 01/2010

O IF-SC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa

Catarina - torna público para o conhecimento de quem possa interessar que

a data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico para Registro de Preços

nº 01/2010 para aquisição de material de consumo de eletrotécnica, disponível

nos sítios www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, será no dia 28/01/10 às

14h no sítio www.comprasnet.gov.br.

Florianópolis, 18 de janeiro de 2010

CONSUELO A. SIELSKI SANTOS
REITORA DO IF-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Educação

SANTA CATARINA

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA

Edital n.º 727/2009-00 – Concorrência

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, Autarquia

Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Coordenação Geral

de Cadastro e Licitações, torna público aos interessados na licitação do Edital

em epígrafe, que a 2.ª ERRATA encontra-se disponível nessa Coordenação ou

através do site: www.dnit.gov.br.

Brasília, 15 de janeiro de 2010

Nadja Tereza Monteiro de Oliveira

Coordenadora Geral de Cadastro e Licitações Interina

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Ministério dos
Transportes

Edital de Pregão Eletrônico por SRP nº 02/2010

O IF-SC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

- torna público para o conhecimento de quem possa interessar que a data da

sessão de abertura do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2010

para execução serviço de sinalização para o IF-SC, disponível nos sítios

www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, será no dia 28/01/10 às 13h30min

no sítio www.comprasnet.gov.br.

Florianópolis, 18 de janeiro de 2010

CONSUELO A. SIELSKI SANTOS
REITORA DO IF-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Educação

SANTA CATARINA

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA

CÓDIGO ISIN da 1ª Série: BRALUPDBS059  -  CÓDIGO ISIN da 2ª Série: BRALUPDBS067

Classificação de Risco (rating) Moody’s: “Aa3.br”
Classificação de Risco (rating) Fitch Ratings: “A (bra)”

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA SEGUNDA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA 
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A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas
referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica
recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre
a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ nº 08.364.948/0001-38 - Registro CVM nº 2149-0

Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.855, Bloco I, 9º andar, Sala A, Vila Olímpia, CEP  04548-005, São Paulo - SP

A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Emissora”), em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e o BANCO VOTORANTIM S.A.
(respectivamente “Santander” e “Votorantim” e em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), e ainda o BANCO ABC BRASIL S.A. (“Coordenador Contratado”) comunicam que foram
subscritas e integralizadas 250.000 (duzentas e cinquenta mil) debêntures simples da segunda emissão da Emissora, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sem garantia, em duas séries,
nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 15 de dezembro de 2009 (“Debêntures”), perfazendo o montante total de: 

R$250.000.000,00
O REGISTRO DA OFERTA FOI SOLICITADO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO - ANBID, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A CVM, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2009.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 22 DE DEZEMBRO DE 2009 SOB O Nº CVM/SRE/DEB/2009/026 (1ª SÉRIE) E CVM/SRE/DEB/2009/027 (2ª SÉRIE).

A emissão das Debêntures para distribuição pública (“Emissão”) foi aprovada pelas Reuniões do Conselho de Administração da Emissora realizadas (i) em 09 de novembro de 2009 (“RCA de 09/11/2009”),
cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 439.675/09-1, em 16 de novembro de 2009 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) 
e no jornal Valor Econômico, em 19 de novembro de 2009; e (ii) em 07 de dezembro de 2009 (“RCA de 07/12/2009” e, em conjunto com a RCA de 09/11/2009, as “RCAs”), cuja ata foi arquivada perante a
JUCESP sob o nº 470.580/09-4, em 18 de dezembro de 2009, e publicada no DOESP e no jornal Valor Econômico, em 18 de dezembro de 2009. As taxas de remuneração foram definidas em Procedimento de
Bookbuilding, dentro do limite máximo aprovado pelas RCAs.

As Debêntures foram registradas para colocação e negociação no mercado primário e negociação no mercado secundário, respectivamente, no SDT - Sistema de Distribuição de Títulos e no 
SND - Sistema Nacional de Debêntures, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”), sendo as negociações liquidadas 
e as Debêntures custodiadas na CETIP.

O banco mandatário da Emissão é o Itaú Unibanco S.A. (“Banco Mandatário”) e a Instituição Depositária da Emissão é a Itaú Corretora de Valores S.A. (“Instituição Depositária”), cujas definições incluem
qualquer outra instituição que venha a suceder o atual Banco Mandatário e a atual Instituição Depositária na prestação dos serviços previstos neste parágrafo.

OS DADOS FINAIS DA 1ª SÉRIE DE DISTRIBUIÇÃO DA EMISSÃO ESTÃO INDICADOS NO QUADRO ABAIXO

Tipo de Subscritores das Debêntures Adquirentes Debêntures Adquiridas Valor de Subscrição (R$)

Pessoas físicas – – –
Clubes de investimento – – –
Fundos de investimento 50 120.339 120.339.000,00
Entidades de previdência privada 2 601 601.000,00
Companhias seguradoras – – –
Investidores estrangeiros – – –
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição 4 91.310 91.310.000,00
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio – – –
Demais instituições financeiras 1 20.000 20.000.000,00
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio – – –
Demais pessoas jurídicas – – –
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio – – –
Outros – – –
TOTAL 57 232.250 232.250.000,00

OS DADOS FINAIS DA 2ª SÉRIE DE DISTRIBUIÇÃO DA EMISSÃO ESTÃO INDICADOS NO QUADRO ABAIXO

Tipo de Subscritores das Debêntures Adquirentes Debêntures Adquiridas Valor de Subscrição (R$)

Pessoas físicas – – –
Clubes de investimento – – –
Fundos de investimento 8 8.312 8.312.000,00
Entidades de previdência privada 2 5.000 5.000.000,00
Companhias seguradoras – – –
Investidores estrangeiros – – –
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição – – –
Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio – – –
Demais instituições financeiras – – –
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio – – –
Demais pessoas jurídicas 1 4.438 4.438.000,00
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou aos participantes do consórcio – – –
Outros – – –
TOTAL 11 17.750 17.750.000,00

Coordenador Líder

Coordenador Contratado

Coordenadores

614 TVT MACEIÓ S.A.
CNPJ/MF nº 02.998.932/0001-09 – NIRE 35.300.159.811

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de setembro de 2009
Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de setembro de 2009, às 10:00 horas, na Sede da Sociedade, 
localizada na Rua Verbo Divino, nº 1356, 2º andar, sala 03, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-002, 
Estado de São Paulo. Publicações Legais: Edital de Convocação – dispensado, conforme o disposto 
no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social, 
conforme se verifica pela assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: José Antônio 
Guaraldi Félix - Presidente e João Adalberto Elek Junior – Secretário. Ordem do Dia: Prestação de 
garantia pela Sociedade.Deliberação: A Acionista tomou a seguinte deliberação: Aprovada e autorizada
a prestação de garantia fidejussória pela Sociedade, no âmbito da emissão de Bonds Perpétuos da 
Net Serviços de Comunicação S.A., ficando autorizados os Senhores André Müller Borges e José 
Paulo de Freitas a assinar, em conjunto entre si ou em conjunto com um dos Diretores da Sociedade, 
toda e qualquer documentação no âmbito desta emissão. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, 
os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, 
foi lida, achada conforme e aprovada pela Acionista que em seguida a assinou. São Paulo -SP, 22 
de setembro de 2009. (a.a.) Presidente – José Antônio Guaraldi Félix; Secretário – João Adalberto 
Elek Junior. Acionista: pp/ Net Serviços de Comunicação S.A. José Antônio Guaraldi Félix e João 
Adalberto Elek Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.
São Paulo-SP, 22 de setembro de 2009. (a.a.) João Adalberto Elek Junior – Secretário. Secretaria 
da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 478.703/09-0 em 
24/12/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.

614 TVT MACEIÓ S.A.
CNPJ/MF nº 02.998.932/0001-09 – NIRE 35.300.159.811

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2009
Data, Hora e Local: Aos 23 dias do mês de outubro de 2009, às 10:00 horas, na Sede da Sociedade, 
localizada na Rua Verbo Divino, nº 1356, 2º andar, sala 03, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-002, 
Estado de São Paulo. Publicações Legais: Edital de Convocação – dispensado, conforme o disposto 
no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social, 
conforme se verifica pela assinatura lançada no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: José Antônio 
Guaraldi Félix – Presidente e João Adalberto Elek Junior – Secretário. Ordem do Dia: Prestação de 
garantia pela Sociedade.Deliberação: A Acionista tomou a seguinte deliberação: Aprovada e autorizada
a prestação de garantia fidejussória pela Sociedade à sua controladora Net Serviços de Comunicação 
S.A., no âmbito da emissão de Bonds externos que esta pretende realizar em 2009, ficando autorizados
os Senhores André Müller Borges e José Paulo de Freitas a assinar, em conjunto entre si ou em conjunto
com um dos Diretores da Sociedade, toda e qualquer documentação no âmbito da mencionada emis-
são. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pela Acionista 
que em seguida a assinou. São Paulo -SP, 20 de outubro de 2009. (a.a.) Presidente – José Antônio 
Guaraldi Félix; Secretário – João Adalberto Elek Junior.Acionista: pp/ Net Serviços de Comunicação
S.A. José Antônio Guaraldi Félix e João Adalberto Elek Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da 
Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo-SP, 23 de outubro de 2009. (a.a.) João Adalberto Elek 
Junior – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 478.704/09-4
em 24/12/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.

ENERGISA S/A
- COMPANHIA ABERTA -

CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06

AVISO AOS DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

AMORTIZAÇÃO ANTECIPADATOTAL

Em adição ao Aviso aos Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures,

publicado em 29 de dezembro de 2009, a Energisa S.A. comunica aos titulares de

debêntures da 1ª emissão, que o valor da amortização antecipada total, para cada

debênture, é de R$ 6.924,25 (seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e

cinco centavos), o que corresponde ao saldo do Valor Nominal Unitário (conforme

definido na Escritura de Emissão), acrescido (i) da Remuneração (conforme definido

na Escritura de Emissão), calculada pro rata temporis desde a data do último pagamento

da Remuneração até a data do efetivo pagamento da amortização; e (ii) de prêmio

sobre 100% do saldo do Valor Nominal Unitário, calculado conforme disposto no item

4.7 da Cláusula 4 da Escritura de Emissão.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2010

Maurício Perez Botelho

Diretor de Relações com Investidores

LEILÃO - GRANDE IMÓVEL

1º Leilão: - 2º Leilão:21/01/2010 22/01/2010

WERNO KLÖCKNER JÚNIOR - -LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL JUCEPAR 660

Aproximadamente 228.000m², próximo à PR-323 e PR-317,
com ramal ferroviário e instalação completa para
a r m a z e n a m e n t o e p r o c e s s a m e n t o d e s o j a .

INDUSTRIAL EM MARINGÁ-PR

Av. Ver. Dr. João Batista Sanches, 1.174
Pq. Industrial 2 (Bolsa de Cereais Maringá) - Maringá-PR

SEMPRE ÀS

14:00
HORAS

Maiores informações, edital completo e fotos:

As vantagens de ser cliente fidelidade Valor se multiplicaram.

Anúncio de
Teleconferência

e Webcast

Anúncio de
Relatório Anual

Fact Sheet

Convite para
reunião pública

com investidores

Para mais informações: (11) 3767-1323 | www.valoronline.com.br

O Valor Econômico está lançando um pacote comercial
com vantagens exclusivas para seus clientes.

Basta fechar um contrato de fidelização de publicações legais que a sua 
empresa poderá ter opções diferenciadas de Comunicação Corporativa.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE

atendimento@valor.com.br

(11) 2199-2199 
(Grande São Paulo)

0800 701 8888 
(demais localidades)


