SEGUNDA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S. PAULO

(ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS)

MINERAÇÃO

Vale investe em
infraestrutura

Rio Bravo Investimentos
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 72.600.026/0001-81
COORDENADORA
Comunica o início da distribuição pública de 47.353 (quarenta e sete mil trezentas e cinquenta e três) cotas nominativas e escriturais,
com valor unitário mínimo de R$ 251,30403565 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta milhões quatrocentos e três mil
quinhentos e sessenta e cinco centésimos de milionésimo de real) cada, representativas da 6ª Emissão do

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS
no montante mínino de

R$ 11.900.000,00

Mineradora anuncia que vai destinar US$ 3,5 bilhões
em 2010 para projetos de logística e de energia

(onze milhões e novecentos mil reais)
Registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o número CVM/SRE/RFI/2009/017, em 26 de novembro de 2009.
O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento
sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as cotas a serem distribuídas.
I.

DIVULGAÇÃO

II.

FOCO – Mina de Carajás, explorada pela Vale no Pará: empresa confirma prioridade em infraestrutura

Alessandra Saraiva
RIO

A Vale deve investir em torno
deUS$3,5bilhões emempreendimentos de infraestrutura em
2010. A notícia foi confirmada
ontem pelo diretor de Relações
com Investidores da Vale, Roberto Castelo Branco. “Infraestruturanãoénossoprincipalnegócio, mas é muito importante
para nossa competitividade no
mundo”, comentou o executivo.
Em palestra no 1º Congresso
doInstituto NacionaldosInvestidores (INI), realizado no fim
de semana no Rio, o executivo
detalhouoplano deinvestimentos para 2010. Do total destinado à infraestrutura, cerca de
US$ 2,6 bilhões serão usados
em projetos de logística e em
torno de US$ 834 milhões em
empreendimentos de energia.
A Vale e suas empresas controladas forma o maior grupo
consumidor de energia elétrica
do País. A empresa integra consórcios em seis usinas hidrelétricas, que geram 1.422 megawatts de energia. Mais uma, a
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de Estreito, no rio Tocantins
(Maranhão), deve entrar em
operação no ano que vem, com
capacidade para 1.087 megawatts.Comaautogeração,a Vale reduz consideravelmente
seus custos de produção.
Castelo Branco também citou alguns projetos no qual a
empresa já está envolvida, como a construção de um píer no
Terminal Marítimo de Ponta
da Madeira, que faz parte do
projeto de minério de ferro de
Carajás Serra Sul (PA). Mas,
após sua apresentação, não deu
mais detalhes sobre os investimentos para o próximo ano.
CRÍTICAS

Em outubro, a Vale já havia
anunciado que os investimentos totais para o próximo ano
ficariam em torno de US$ 12,9
bilhões. O comunicado ocorreu
emmeioaosrumoresdedescontentamento do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva quanto ao
pouco volume de investimentos
da empresa no País durante a
crise internacional.
Também presente ao even-

to, o analista da Vince Partners, Pedro Batista, comentou que o mercado e os investidores ficaram atentos aos
rumores. Também disse que
houvepreocupaçõesemrelação a “até que ponto o Estado
pode estar interferindo nas
empresas”.
A revisão dos investimentos da Vale para 2010, anunciada em outubro, elevou em
mais de 30% o total destinadoesteanoa novosempreendimentos: US$ 9 bilhões. Antes da crise, a Vale planejava
investir US$ 14 bilhões em
2009, mas a retração mundial reduziu o orçamento em
US$ 5 bilhões.
A decisão desagradou ao
governo, que reagiu com críticas à mineradora, a maior
parte delas feita diretamente pelo presidente Lula, que
cobrava mais agressividade
da empresa no País. As insistentescensurasdeLulageraram, na época, rumores sobre uma eventual substituição do presidente da empresa, Roger Agnelli. ●

NATUREZA DO EMISSOR:
O Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis,
autorizado a funcionar em 7 de dezembro de 1999, na Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, com seu regulamento e respectivo ato de
constituição registrados no Serviço de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
em 05 de novembro de 1999, sob o número 1120803, é um Fundo de
Investimento Imobiliário, regido pelo seu Regulamento, pela Instrução
CVM nº 472/08 e pelas demais disposições legais e regulamentares
que lhe forem aplicáveis (o “Fundo”).
CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS
DAS
COTAS
A
SEREM
DISTRIBUÍDAS:
A emissão das cotas observará as seguintes características e
condições aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 19/10/2009, cuja ata foi devidamente registrada perante o 8º
Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo - SP sob o
nº 1205943, em 27 de outubro de 2009:
1. Número de Ordem da Emissão: 6ª Emissão.
2. Quantidade de Títulos da Emissão: 47.353 (quarenta e sete mil
trezentas e cinquenta e três) cotas.
3. Preço de Emissão das Cotas: Mínimo de R$ 251,30403565
(duzentos e cinquenta e um reais e trinta milhões quatrocentos e
três mil quinhentos e sessenta e cinco centésimos de milionésimo
de real) cada.
4. Montante da Emissão: O valor mínimo da 6ª Emissão será de R$
11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais). Este valor
poderá ser alterado em virtude da quantidade de cotas subscritas
e dos preços ofertados em caso de leilão para subscrição das
sobras de cotas, conforme descrito no item 7 (sete) abaixo.
5. Forma e Integralização: 100% (cem por cento) à vista, em moeda
corrente nacional, não sendo permitida a aquisição de cotas
fracionadas.
6. Direitos das Cotas: As cotas do Fundo correspondem a frações
ideais de seu patrimônio, não serão resgatáveis e terão a forma
escritural e nominativa. Cada uma delas terá as características
que lhes forem conferidas no regulamento do Fundo e conferirão
aos seus proprietários, desde que totalmente subscritas e
integralizadas, direito de participar integralmente em quaisquer
rendimentos do Fundo.
7. Direito de Preferência e Subscrição das Cotas: Durante o prazo
de 15 (quinze) dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação deste anúncio de início, os cotistas do Fundo na data
de publicação do presente anúncio terão o direito de preferência
na subscrição e integralização das cotas ofertadas na 6ª (sexta)
emissão, na proporção de 0,08918 (oito mil novecentos e dezoito
centésimos de milésimo) de cota para cada cota por eles detida,
sendo que quaisquer arredondamentos que eventualmente se
façam necessários deverão ser feitos para baixo. Os cotistas do
Fundo poderão, ainda, dentro deste período de 15 (quinze) dias
úteis, observado o limite estabelecido no artigo 14 do
regulamento do Fundo, negociar livremente seus respectivos
direitos de preferência para subscrição das cotas. Findo o prazo
para o exercício do direito de preferência, serão realizados leilões
sucessivos na BM&FBOVESPA mediante a intervenção de
instituições intermediárias devidamente habilitadas, até que todas
as cotas ofertadas encontrem-se subscritas, observado o seu preço
de emissão como preço mínimo para sua subscrição. Os cotistas
cujas cotas encontrem-se escrituradas junto à Escrituradora
deverão realizar sua subscrição junto a qualquer agência bancária
da Escrituradora, já os cotistas cujas cotas encontrem-se admitidas
a negociação no ambiente da BM&FBOVESPA, deverão realizar
sua subscrição junto às respectivas instituições intermediárias. A
negociação dos direitos de preferência na subscrição será feita
junto à Escrituradora, em uma de suas agências especializadas
(todas elas devidamente identificadas no Prospecto da presente
Emissão), ou na BM&FBOVESPA, conforme o caso. Para maiores
detalhes com relação ao direito de preferência e ao processo de
subscrição de cotas, aconselhamos a análise do Prospecto
referente à presente Emissão.
8. Regime de Colocação das Cotas: A colocação das cotas do
Fundo será realizada pela Coordenadora sob o regime de
melhores esforços.
9. Público Alvo: O Fundo é destinado a investidores pessoas físicas
e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil ou no exterior,
sendo-lhes garantido tratamento igualitário e equitativo.
10. Prazo de Subscrição: O prazo de distribuição das cotas será de
até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
autorização de distribuição pública das cotas desta 6ª Emissão do
Fundo pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
11. Encerramento da Emissão e Quantidade Mínima de
Subscrição: Após terminado o prazo para exercício do direito de
preferência e realizado o 1º (primeiro) leilão na BM&FBOVESPA,
caso já tenham sido subscritas cotas representativas de, no
mínimo, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a Coordenadora
poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, encerrar a
distribuição antecipadamente, por meio da publicação do anúncio
de encerramento, cancelando as cotas que não tenham sido
subscritas. Caso até o fim do prazo de distribuição mencionado no
item 10 (dez) acima não sejam subscritas cotas representativas
de, no mínimo, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a 6ª (sexta)
Emissão deverá ser cancelada. Neste caso, os valores aplicados
até esta data serão devolvidos aos cotistas, acrescidos dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, em até
5 (cinco) dias da publicação do anúncio de encerramento da

distribuição.
12. Procedimento da Distribuição: A distribuição pública das cotas
será efetuada pelo regime de melhores esforços. A Coordenadora
deverá assegurar: (i) que o tratamento aos investidores seja justo
e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de
seus respectivos clientes; e (iii) que seus representantes de venda
recebam previamente exemplar do Prospecto Definitivo da oferta
para leitura obrigatória, e que suas dúvidas possam ser
esclarecidas por pessoa designada pela própria Coordenadora.
Dessa forma, na distribuição das cotas do Fundo: (i) serão
atendidos quaisquer investidores interessados na subscrição das
cotas; e (ii) deverá ser observado, ainda, que somente poderão
ser subscritas quantidades mínimas de 1 (uma) cota do Fundo,
não sendo admitidas cotas fracionárias.
13. Negociação: Desde que subscritas e integralizadas, e, uma vez
que seja publicado o anúncio de encerramento da distribuição, as
cotas do Fundo serão negociadas exclusivamente na
BM&FBOVESPA.
14. Declaração de Inadequação: O investimento em cotas de
Fundos de Investimento Imobiliário não é adequado a investidores
que necessitem de liquidez, tendo em vista que os Fundos de
Investimento Imobiliário encontram pouca liquidez no mercado
brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas cotas
negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. Além
disso, os Fundos de Investimento Imobiliário têm a forma de
condomínio fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de
resgate de suas cotas, sendo que os seus cotistas podem ter
dificuldades em realizar a venda de suas cotas no mercado
secundário.
III. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO:
1. Objetivo: O Fundo tem por objeto adquirir e participar da
implantação, do desenvolvimento e da exploração, incluindo
eventuais expansões, revitalizações, de parte do empreendimento
imobiliário denominado “Condomínio Comercial Shopping Pátio
Higienópolis”, localizado na Avenida Higienópolis nº 618, e Rua Dr.
Veiga Filho nº 133, Bairro de Higienópolis, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com vistas à sua exploração através de
locação ou arrendamento.
2. Resgate: O Fundo é constituído sob a forma de condomínio
fechado, não havendo resgate de cotas, a não ser por ocasião do
término do prazo de duração do Fundo ou de sua liquidação.
3. Prazo de Duração: O Fundo terá prazo de duração indeterminado.
4. Risco: As aplicações feitas pelo Fundo sujeitam-se aos riscos
previstos na seção “Fatores de Risco”, constante do Prospecto de
distribuição das cotas do Fundo.
IV. ADMINISTRADORA E COORDENADORA DA DISTRIBUIÇÃO:
Nome: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Endereço: Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 3º andar, Vila
Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551065.
V. ESCRITURADORA:
Nome: BANCO ITAÚ S.A.
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100 - Torre
Itausa, São Paulo, SP.
VI. REGISTRO NA CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:
A emissão foi registrada na CVM em 26/11/2009 sob o nº
RJ200911342.
VII. DATA DO INÍCIO DA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS:
Dia 01 de dezembro de 2009, 3ª feira.
VIII.INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Maiores esclarecimentos a respeito desta distribuição, bem como
cópias do Regulamento e do Prospecto e quaisquer outras
informações complementares sobre a presente distribuição, poderão
ser obtidas junto à Coordenadora, à Comissão de Valores Mobiliários
ou ainda à BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
de São Paulo, nos websites www.riobravo.com.br ou www.cvm.gov.br
ou www.bmfbovespa.com.br e nos endereços abaixo:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 3º andar
Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-065
Telefones: 55 11 2107-6600 - 55 11 2107-6699
Website: www.riobravo.com.br - E-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Att: Anita Spichler / Pamela Paz
Ouvidoria:
Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 3º andar
Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-065
Telefone: 0800 722 9910
E-mail: ouvidoria@riobravo.com.br
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro nº 111 - 2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20050-091
Telefone: 55 21 3554-8686
Rua Cincinato Braga nº 340 – 2º, 3º e 4º andares
Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01333-010
Telefone: 55 11 2146-2000
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo
Rua XV de Novembro nº 275
Centro - São Paulo - SP - CEP 01013-001
Telefone: 55 11 3233-2000

PROMOÇÃO CLASSIFICADOS EM DOBRO:

ANUNCIE NO SÁBADO
E GANHE O DOMINGO.

Promoção válida somente para anúncios “linha”.

ENERGIA

Mineradora e Scania
farão motor a álcool
Alessandra Saraiva
RIO

A Vale Soluções em Energia
(VSE), empresa criada a partir de uma associação entre a
Vale e o BNDES em 2007, assinou no sábado com a fabricante sueca de caminhões Scania
um memorando de entendimento para acordo de cooperação tecnológica para o desenvolvimento, no Brasil, de motores para geração de eletricidade a partir do etanol e do gás
natural.
A informação foi divulgada
pela matriz da empresa e pelo
banco por meio de um comunicado. O memorando foi assinado em Estocolmo, na Suécia.
Por meio da parceria, a Vale
Soluções em Energia transformará os motores básicos da
Scania em motores para diversas aplicações, entre as quais,
o de geradores de energia limpa, utilizando como combustí-

vel o etanol ou etanol combinado com o gás natural. As
companhias informaram
que, futuramente, os motores serão utilizados para gerar eletricidade e mover
bombas e compressores em
maquinários utilizados nas
indústrias de mineração e
agricultura. As empresas estimam que o mercado brasileiro para motores estacionários nestes segmentos é
de 3.000 unidades por ano.
O acordo entre a Scania e
a Vale Soluções em Energia
foi assinado na presença da
Ministra da Indústria sueca, Maud Olofsson, e do Ministro das Minas e Energia,
Edson Lobão.
De acordo com o comunicado oficial, o ministro Lobão visitou a fábrica da Scania para conhecer como a
empresa tem trabalhado para reduzir o impacto ambiental de seus produtos. ●

Cancún

Caribe muito barato e com qualidade é na CVC.
Cancún, o destino preferido dos brasileiros no Caribe é perfeito para suas férias. A região reúne atrações
para todos os gostos: praias maravilhosas, aventura, diversão, muita cultura, parques temáticos, sítios
arqueológicos, restaurantes, danceterias e mergulho. É por tudo isso que Cancún é o paraíso do turismo.

Pacotes de 8 dias/7 noites
Saídas aos sábados - Réveillon 26/dezembro.
Férias: 2, 9, 16, 23, 30/janeiro, 6 e 13/fevereiro.

8x R$

427

sem juros e
, sem entrada

Incluídos no preço: Passagem aérea em voos exclusivos + transporte
aeroporto/hotel/aeroporto + hospedagem com café da manhã + passeio
pela cidade + seguro-viagem + assistência da equipe CVC.

Ninguém vende pacotes turísticos mais baratos que a CVC.
São Paulo Capital:
Centro-Consolação.......... 2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri ... 3074-3500
Anália Franco Shop. ....... 2108-5300
Boavista Shop. ............... 5547-6477
Bourbon Shop. ............... 3892 6868
Brás-Mega Pólo .............. 2886-3800
Butantã Shop. ................ 3722-1188
Freguesia do Ó-Extra....... 3932-0740
Frei Caneca Shop. .......... 3472-2010
Ibirapuera Shop. ............ 2107-3535
Indianópolis-Walmart ........ 2578-1969
Interlagos Shop. ............. 5563-6300
Itaim-Extra...................... 3078-6443
Itaquera Shop. ............... 2026-6200

Jaguaré-Extra.................. 3297-8282
Liberdade ....................... 3209-0909
Mooca Shop. Capital ..... 2068-1000
Morumbi Shop. .............. 2109-4300
Paulista-Top Center......... 3266-7202
Real Parque-Pão de Açucar... 3755-0070
Santana Shop. ............... 2208-2470
Santo Amaro-Cenesp....... 3747-7122
Socorro-Extra Fiesta........ 5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô ........ 2094-5888
Villa-Lobos Shop. ........... 3024-0088
Grande São Paulo:
Granja Viana................... 4702-0306
Guarulhos-Aeroporto....... 2303-9410
Guarulhos Shop. Inter ..... 2086-9720

Guarulhos-Poli ................ 2475-0321
Mauá Plaza Shop. .......... 4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. ... 4799-2166
Mogi-Extra Mogilar.......... 4790-2050
Osasco-Continental Shop. .....3766-2300
Osasco-Super Shop. .........3653-5300
Sto.André-ABC Plaza Shop. .....4979-5006
São Caetano-Av Goiás..... 3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta.... 4368-0440
S.B Campo-Metrópole..... 2191-3500
Taboão Shop. ................. 4787-8212
Tamboré Shop. ............... 2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ...................... 3645-1210
Araçatuba....................... 3621-2575

Araçatuba Shop. ............ 3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. .....3331-3858
Araras Shop. .................. 3541-4484
Barretos.......................... 3321-0320
Bauru Shop. ................... 2106-9494
Birigui............................. 3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. ....2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. .....2117-3500
Catanduva Shop. ............ 3525-2097
Franca Shop. .................. 3707-0700
Guarujá-La Plage ............ 3347-7000
Jundiaí............................ 4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ......... 2136-0800
Paulínia Shop. ................ 3833-5544

Poços de Caldas ............. 2101-8100
Ribeirão Preto-Centro...... 2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula..... 2102-9646
Ribeirão Shop. ............... 4009-1403
Rio Claro Shop. .............. 3525-6262
Rio Preto-Walmart........... 2137-7000
Santos............................ 3257-7000
Santos-Balneário ............ 3281-9000
São Vicente-Extra............ 3579-9000
Sorocaba-Esplanada....... 3414-1000
S. J. Campos-Colinas....... 3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul...... 3878-7000
Tiête ............................... 3282-8501
Valinhos Shop. ............... 3929-7700

Consulte o seu agente de viagens ou acesse: cvc.com.br/brasil
Prezado cliente: preço por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Total à vista R$ 3.416, base US$ 1.888, Preços válidos para saída 9 e 16/janeiro no hotel
Marriott Casamagna. Preços calculado com Base no câmbio do dia 27/11/2009 US$ 1,00 = R$ 1,81, estando, portanto, sujeitos a variações e serão recalculados no dia da compra. Não inclui
taxas de embarque. Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

