
No ano em que a marca alemã
Nivea completa 100 anos de exis-
tência, o Brasil deve encerrar
2011 como a segunda maior ope-
ração do grupo no mundo, dei-
xando Itália e França para trás.
Hoje, o nome forte em produtos
para os cuidados com a pele do
rosto e do corpo atua em 160 paí-
ses e tem na Alemanha a sua
maior base de vendas. Há um
ano, o Brasil era o quarto maior
negócio no ranking dos maiores
faturamentos da Nivea no mun-
do. Em 2005, o país ocupava o
11º lugar da lista dos maiores.

Sob a gestão do alemão Nicho-
las Fischer, à frente da Nivea
Brasil há exatos seis anos, a fa-
bricante de cosméticos dobrou
suas vendas no país de 2006 a
2010, passando a chamar a aten-
ção do alto escalão da compa-
nhia baseada em Hamburgo.

Nos últimos cinco anos, a Ni-
vea Brasil cresceu uma média
de 15% ao ano no país. Em
2010, o avanço foi de 12,5%. Pa-
ra 2011, a meta é chegar a de-
zembro com um salto de 14%.
“Somando todas as oito catego-
rias em que atuamos no Brasil,
nós crescemos por volta de 16%
neste ano, enquanto o mercado
avança por volta de 8%, segun-
do a Nielsen”, afirma Fischer.

A ultrapassagem de dois mer-

O grupo espanhol Taurus, dono
da marca de eletroportáteis
Mallory, quer disputar com a
Nespresso, o mercado de cafetei-
ras de cápsulas. A companhia já
atua no segmento com a Coffe-
motion, que tem preço médio
de R$ 400,00, mas estuda tra-
zer ao Brasil um produto pre-
mium para brigar com a máqui-
na da Nestlé, cujos modelos va-
riam de R$ 490 a R$ 1,4 mil.

“O mercado brasileiro de ca-
fé de cápsulas está crescendo
muito e trazer nossa Mini Moka
ao Brasil é uma possibilidade”,
diz Àngel Riudalbás, presidente
da Taurus, referindo-se à marca
italiana de máquinas de café ad-
quirida pela companhia em
abril deste ano. “O preço de ven-
da dela seria compatível com a
da Nespresso”, afirma. No en-
tanto, o produto ainda não tem
data para chegar ao mercado
brasileiro. A Taurus não divulga
seu faturamento.

Consumo

No Brasil, o segmento chamado
de café monodose cresce 20%
ao ano, segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Café
(Abic). São mais de 450 mil má-
quinas de café expresso espa-
lhadas pelos lares brasileiros.
“O segmento pode crescer ain-
da mais a partir do ano que
vem devido ao ritmo de chega-
da de novos produtos no merca-
do”, diz Natan Herszkowicz, di-
retor executivo da Abic.

No Brasil, a líder é a Dolce
Gusto, também da Nestlé. Seu
preço é compatível com a Coffe-
motion da Taurus. Mas, para
competir com a Nespresso, a
companhia precisa pensar em
uma estratégia que vai além do
café de qualidade. Afinal, a pa-
lavra serviço está implícita no
segmento premium.

No Brasil, a Nespresso possui
10 lojas, onde o consumidor po-
de fazer degustações, além de
comprar produtos e acessórios.
No mundo, a marca vende mais
de 8 bilhões de cápsulas por
ano, o que representa uma re-
ceita de R$ 6,2 bilhões. Apesar

das oportunidades relaciona-
das ao cafezinho, a preferência
do brasileiro no preparo da be-
bida ainda é o coador de pano.
Pesquisa realizada pela Abic,
com 1.680 pessoas em todas as
regiões do país mostra que
55% fazem café coado. Outros
32% preferem o filtro de café.
Cerca de 13% usam cafeteira
elétrica e 0,2% utilizam máqui-
na de café expresso, o que in-
clui cápsula, sachê e grão.

As regiões Sul e Sudeste são
as que mais fazem uso do filtro
de papel, enquanto o coador de
pano ainda tem espaço garanti-
do nas cozinhas do Norte e Nor-
deste. No entanto, para enten-
der o consumo de café do brasi-
leiro é necessário olhar para os
vários momentos do dia - afi-

nal, a média de consumo no pe-
ríodo é de quatro a cinco xíca-
ras da bebida, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). “O café de coa-
dor está presente pela manhã,
durante a primeira refeição. Já
o expresso vem na metade da
manhã ou depois do almoço”,
diz Mônica Pinto, coordenado-
ra de projetos da Abic.

Para a especialista, o café mo-
nodose tem despertado o inte-
resse, principalmente, das pes-
soas que moram sozinhas, ou se-
ja, consumidores que não têm
necessidade de preparar grande
quantidade da bebida. “O café
de monodose também surge da
necessidade de degustar em ca-
sa a bebida que esta pessoa to-
ma na cafeteria”, afirma. ■
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Eternit registra lucro de R$ 27,3 milhões
no terceiro trimestre, alta de 7% ante 2010

MINERAÇÃO
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Taurus quer competir com
a Nespresso, da Nestlé

NiveaBrasil

O custo dos investimentos em minério de ferro está subindo

e projetos globais de minério de ferro correm risco de atrasos ou

cancelamentos, disse Paulo de Freitas Nogueira, diretor de vendas

a longo prazo da Vale, em evento no Rio de Janeiro. A empresa

também está com sua produção de minério de ferro em linha com

a meta de 2011 e que haverá um pequeno acréscimo no ano que vem.

A Eternit, que atua nos segmentos de coberturas, painéis e placas

cimentícias, teve receita líquida consolidada de R$ 213 milhões no

terceiro trimestre, um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo

período de 2010. No período, o lucro líquido da Eternit foi de

R$ 27,3 milhões, 6,9% superior ao mesmo período no ano passado.

A margem líquida foi de 13%, mesmo patamar do 3º. trimestre de 2010.
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Fabricante avalia trazer ao Brasil a Mini Moka, sua nova marca de café de cápsulas
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cados europeus fortes para o
grupo, no final do ano, tem a
ver com o aquecimento das ven-
das de cosméticos no Brasil e,
obviamente, com a desacelera-
ção da economia europeia.

Além de bons resultados fi-
nanceiros, a subsidiária está ex-
portando inovação para outros
mercados emergentes. As opera-
ções da Nivea na Turquia e na

Rússia produzem hoje a mesma
fórmula e embalagem de um sa-
bonete desenvolvido pela equi-
pe brasileira da Nivea em 2005.

Plano até 2015

Para o ciclo 2011-2015, a Nivea
criou uma nova plataforma
global de negócios chamada
“Focus on Skin Care. Closer to
Markets”. Para a subsidiária
brasileira, a meta imposta para
Fischer prevê a duplicação da
operação até 2015.

Agressiva, a meta desta vez
tende a ser mais difícil que a do
período 2006-2010, uma vez
que a concorrência no mercado
brasileiro de cosméticos é
maior hoje. A marca Olay, da
americana P&G, está dando cre-
me facial de graça neste mês em
troca de potes de concorrentes
cheios ou vazios. É uma ação
que promove a experimentação
e que, no longo prazo, poderá
roubar mercado da Nivea.

Fischer parece não se assus-
tar com o avanço da concorrên-
cia. Lembra que, em volume, é
líder em produtos para o rosto,
perdendo em valor apenas para
os dermocosméticos, que cus-
tam mais caro. “De um lado te-
mos marca e inovação. De outro
categorias de baixo consumo no
Brasil, a exemplo de filtro solar,
com cerca de 40% de adoção.
Ainda tem muito para crescer-
mos no Brasil”, promete. ■

A Nivea tem apenas uma fá-
brica no Brasil e nenhum
plano de abrir uma segun-
da no curto a médio prazo.
Inaugurada em 2003 em
Itatiba, interior de São Pau-
lo, a planta conta com um
sistema modular que per-
mite ampliar seu tamanho
de forma gradual. Hoje,
80% de sua produção desti-
nam-se ao mercado inter-
no, enquanto os 20% res-
tantes são exportados à
América Latina.

Ao invés de erguer uma
nova planta, Nicholas Fis-
cher, presidente da Nivea
Brasil, pretende usar o ano
de 2012 para investir em lan-
çamentos e novas estraté-
gias de marketing.

Além da promessa de re-
formular um terço de seu
portfólio de produtos, uma
das grandes apostas da Ni-
vea Brasil para o próximo
ano é o patrocínio ao projeto
cultural Viva Elis, homena-
gem à cantora Elis Regina.

A iniciativa auxiliará
uma exposição multimídia
itinerante pelo país e tam-
bém apoiará a produção de
um livro baseado em sua
trajetória. O projeto inclui
ainda a realização de cinco
shows estrelados por Maria
Rita, filha de Elis Regina,
que interpretará pela pri-
meira e única vez em sua
carreira sucessos consagra-
dos na voz de sua mãe.

Tanto os shows quanto a
exposição serão gratuitos,
promovidos em locais públi-
cos. A turnê passará por São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Recife e Porto
Alegre ao longo de 2012,
quando se completam três
décadas da morte de Elis.

Para Tatiana Ponce, dire-
tora de markting da BDF Ni-
vea Brasil, Viva Elis reforça
a conexão das consumido-
ras brasileiras com um dos
mais fortes pilares da mar-
ca: a feminilidade repassada
de geração para geração.
Neste ano, vale lembrar, a
Nivea comemora aniversá-
rio de 100 anos. ■ F.T.
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TimeWarner negocia direito de transmissão
de jogos de basquete e de baseball

Murillo Constantino
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Maria Rita
vai ajudar a
regionalizar
a marca
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FARMACÊUTICA

Sanofi confirma corte de mais de
1,4 mil funcionários nos EUA e Europa

Nivea vai patrocinar
o projeto cultural Viva Elis,
em homenagem à cantora

A Time Warner Cable está analisando sua participação no leilão dos

direitos televisivos dos jogos do time de baseball Los Angeles Dodgers,

válidos para as temporadas de 2012 e 2013. A empresa também

está buscando acordos de longo prazo para exibição das partidas da

equipe de basquete Los Angeles Lakers, de acordo com fontes ouvidas

pela Bloomberg. Os valores das negociações não foram divulgados.

A Sanofi, maior farmacêutica da França, planeja cortar 555

funcionários na Europa, além de outros 900 postos de trabalho

nos Estados Unidos. Todos os desligamentos serão efetuados

na área de pesquisa e desenvolvimento da empresa. A empresa

alega que as demissões fazem parte do plano de reorganização da

empresa, que recentemente comprou a Genzyme por US$ 20 bilhões.

ECE Participações S.A.
(“Companhia”) - CNPJ nº 09.333.996/0001-21 - NIRE nº 35.30035186-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Outubro de 2011
1. Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2011, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade e Estado de São Paulo, 
na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 9º Andar, Itaim, CEP 04.536-000. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em face da 
presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme registros e assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Sr. Miguel Ethel Sobrinho; Secretário da Mesa: Sr. Luiz Otavio 
Assis Henriques. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente da Mesa informou que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar sobre 
a: (i) re-ratificação da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de agosto de 2011; (ii) entrada da “Companhia
Energética do Jari - CEJA” (“Novo Acionista”), inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.581.989/0001-62, com sede na Rua Bandeira Paulista, 
530 - 7º Andar, conjunto 72, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na condição de acionista da Companhia, e retirada dos
acionistas Miguel Ethel Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 3.554.581-1 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 332.816.028-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Holanda, 161, 
Jardim Europa, Walter Luiz Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 3.549.675 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 208.326.218-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Salvador Cardoso, 68,
Apto. 181, Itaim Bibi, CEP 04533-050, G5 BR Infra Fundo de Investimentos em Participações, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 10.725.204/0001-43, com endereço na Av. Paulista, 1.111, 2º andar, parte, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01311-920, Paulo Celso 
Guerra Lage, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 763.961 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 276.402.056-20, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Elza Brandão Rodarte, 81,
Apto. 601, Belvedere, Márcio Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 521.743 SSP/MG, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 391.837.856-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua
Alves do Vale, 11, Apto. 1.101, Coração de Jesus, e José Guilherme Antloga do Nascimento, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 
portador da cédula de identidade profissional 8.300/D CREA/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 652.602.876-49, residente e domiciliado
na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Cj SHIS, QL 16, CJ 3, Setor de Habitações, Lago Sul, conforme o cumprimento dos termos e 
condições do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 15 de junho de 2011, conforme aditado;
(iii) alteração do endereço da sede social da Companhia e consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social vigente; (iv) renúncia 
dos membros efetivos do Conselho de Administração e eleição de seus substitutos; e (v) renúncia dos membros da Diretoria e eleição 
de seus substitutos. 5. Deliberações: Após análise das matérias da ordem do dia, foi deliberado o quanto segue: 5.1. Os acionistas 
Miguel Ethel Sobrinho, Walter Luiz Teixeira, G5 BR Infra Fundo de Investimentos em Participações, Paulo Celso Guerra Lage,
Márcio Barata Diniz, e José Guilherme Antloga do Nascimento, acima qualificados, por unanimidade, re-ratificaram a ata de 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08 de agosto de 2011, com a finalidade de descrever as parcelas já integralizadas e
aquelas pendentes de integralização do aumento de capital social aprovado em 08 de agosto de 2011, no montante global de 
R$20.600.000,00 (vinte milhões e seiscentos mil reais), representado por 10.300.000 (dez milhões e trezentos mil) de novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 10.300.000 (dez milhões e trezentos mil) de novas ações preferenciais, nominativas e sem 
valor nominal, sendo que (i) 7.003.550 (sete milhões e três mil, quinhentos e cinquenta) ações ordinárias e 9.481.580 (nove milhões, 
quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta) ações preferenciais, perfazendo o total de 16.485.130 (dezesseis milhões,
quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta reais) ações de emissão da Companhia foram devidamente subscritas e integralizadas
em moeda corrente nacional pelos acionistas até 30/09/2011, e (ii) 3.296.450 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos
e cinquenta) ações ordinárias e 818.420 (oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte) ações preferenciais, perfazendo um total de 
4.114.870 (quatro milhões, cento e quatorze mil, oitocentos e setenta) ações de emissão da Companhia serão integralizadas no prazo 
de até 2 (dois) anos a contar da data da presente Assembleia Geral. 5.1.1. Ainda, os acionistas Miguel Ethel Sobrinho, Walter Luiz 
Teixeira, G5 BR Infra Fundo de Investimentos em Participações, Paulo Celso Guerra Lage, Márcio Barata Diniz, e José Guilherme 
Antloga do Nascimento aprovaram o cancelamento dos boletins de subscrição anexados à ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 08 de agosto de 2011, substituindo-os pelos novos boletins de subscrição anexos à presente ata. Dando prosseguimento, 
aprovaram a alteração do Caput e Parágrafo Terceiro do Artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia, que passarão a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 5º - O Capital Social é de R$37.090.416,00 (trinta e sete milhões e noventa mil e quatrocentos e dezesseis 
reais), representado por 18.545.208 (dezoito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oito) ações ordinárias e 
18.545.208 (dezoito milhões e quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oito) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal, sendo que 15.248.758 (quinze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito) ações ordinárias e
17.726.788 (dezessete milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e oito) ações preferenciais, perfazendo um total de 
R$32.975.546,00 (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais), foram devidamente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelos acionistas, e 3.296.450 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil,
quatrocentos e cinquenta) ações ordinárias e 818.420 (oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte) ações preferenciais, perfazendo 
um total de R$4.114.870,00 (quatro milhões, cento e quatorze mil, oitocentos e setenta reais) serão integralizadas no prazo de até
2 (dois) anos a partir de 08 de agosto de 2011. (...) Parágrafo Terceiro. É vedada a emissão e circulação de partes beneficiárias.
Os acionistas Miguel Ethel Sobrinho, Walter Luiz Teixeira, G5 BR Infra Fundo de Investimentos em Participações, Paulo Celso 
Guerra Lage, Márcio Barata Diniz, e José Guilherme Antloga do Nascimento, acima qualificados, deliberaram suspender os 
trabalhos da presente Assembleia pelo tempo necessário à análise dos demais temas da ordem dia. Dando continuidade, os trabalhos
foram retomados às 11:00 horas do mesmo dia 13 de outubro de 2011, dando-se prosseguimento à ordem do dia: 5.2. Os acionistas 
Miguel Ethel Sobrinho, Walter Luiz Teixeira, G5 BR Infra Fundo de Investimentos em Participações, Paulo Celso Guerra Lage,
Márcio Barata Diniz, e José Guilherme Antloga do Nascimento, acima qualificados, aprovaram a entrada da Companhia Energética 
do Jari - CEJA, acima qualificada, e retiraram-se da Companhia, conforme o cumprimento dos termos e condições do Contrato de 
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 15 de junho de 2011, conforme aditado, e mediante a celebração dos 
respectivos termos de transferência de ações nominativas. 5.3. Dando prosseguimento, a única acionista Companhia Energética do 
Jari - CEJA, acima qualificada, após a assinatura do competente livro de presença, aprovou a alteração do endereço da sede social da 
Companhia, que passa da Rua Jerônimo da Veiga, 45, 9º Andar, Itaim, CEP 04536-000, São Paulo, Estado de São Paulo, para a 
Rua Bandeira Paulista, 530 - 10º, Conjunto 102, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001. Em decorrência da 
presente deliberação, o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 3º - A sociedade 
tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 530 - 10º Andar, Conjunto 102, Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 04532-001, podendo por deliberação do Conselho de Administração, criar e extinguir filiais, sucursais,
agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 5.4. A única acionista Companhia Energética 
do Jari - CEJA, acima qualificada, aceitou a renúncia dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, Srs.: Miguel
Ethel Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 3.554.581-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob 
nº 332.816.028-00, residente e domiciliado na Rua Holanda, 161, Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Capital do Estado de 
São Paulo; Walter Luiz Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 3.549.675 - SSP/SP, inscrito no 
CPF sob nº 208.326.218-20, residente e domiciliado na Rua Salvador Cardoso, 68, Apto. 181, na Cidade de São Paulo, Capital do Estado
de São Paulo; e Paulo Celso Guerra Lage, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
cédula de identidade CI MG nº 763.961, inscrito no CPF/MF sob n° 276.402.056-20, residente e domiciliado na Cidade de Belo 
Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na Rua Elza Brandão Rodarte n° 81, apto. 601, Belvedere, CEP 30320.630, aos quais
outorga a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação às atividades por eles exercidas, conforme cartas de 
renúncias que ficam arquivadas na sede da Companhia. 5.4.1. Ainda, a única acionista Companhia Energética do Jari - CEJA, acima 
qualificada, elegeu em substituição os membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a realização
da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2011, os Srs.: (a) Antonio Manuel Barreto Pita de Abreu,
português, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE nº V523306-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.356.918-70, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 
14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, para o cargo de “Presidente do Conselho de Administração”, cuja posse encontra-se 
condicionada à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego; (b) Luiz Otavio Assis Henriques, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da cédula de identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi,
CEP 04532-001, para o cargo de “Conselheiro de Administração”; e (c) Miguel Dias Amaro, português, casado, engenheiro, portador 
da cédula de identidade RNE nº V533253-P, inscrito no CPF/MF sob nº 233.025.998-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, para o 
cargo de “Conselheiro de Administração”, cuja posse encontra-se condicionada à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego.
5.4.2. Os Conselheiros ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando
não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis. 5.5. Dando prosseguimento, a única acionista 
Companhia Energética do Jari - CEJA, acima qualificada, aceitou a renúncia, do Diretor Presidente Sr. Miguel Ethel Sobrinho,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 3.554.581-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 332.816.028-00,
residente e domiciliado na Rua Holanda, 161, Jardim Europa, na Cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo; e dos Diretores
sem designação específica, os Srs. José Guilherme Antloga do Nascimento, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de 
Identidade nº 3.783.633-8 - SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 652.602.876-49, residente e domiciliado SHIS QL-16 Conjunto-3 Casa-7,
Brasília, Distrito Federal; e Márcio Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, no 
Estado de Minas Gerais, na Rua Alves do Vale, n° 11, apto. 1001, portador da identidade n° M-521.743, expedida pela S.S.P./MG, inscrito 
no CPF sob o n° 391.837.856-04, aos quais outorgam a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação às
atividades por eles exercidas, conforme cartas de renúncias que ficam arquivadas na sede da Companhia. 5.5.1. Considerando que a 
maioria dos membros do Conselho de Administração ora indicados no item “5.4.1.” supra, tem suas posses condicionadas à autorização
do Ministério do Trabalho e Emprego, tornando o Conselho de Administração temporariamente sem funcionamento, a única acionista 
Companhia Energética do Jari - CEJA, acima qualificada, aprovou a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato 
unificado até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2012, os Srs.: (a) Luiz Otavio 
Assis Henriques, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira
Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, para ocupar o cargo de “Diretor Presidente”; (b) André Luiz de Castro 
Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG nº 17.997.356-3, inscrito no CPF/MF sob nº 157.453.778-44, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 10º andar, 
Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001; e (c) Luis Carlos Gouveia Pereira, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de 
identidade RG nº 20.166.161, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.563.368-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, ambos para o cargo
de “Diretor” sem designação específica. 5.5.2. Os Diretores ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas 
eleições e as aceitaram, declarando não estarem incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, suspendeu a mesma pelo tempo necessário à lavratura 
desta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos. 7. Assinaturas: Sr. Miguel Ethel Sobrinho - Presidente da Assembleia;
Sr. Luiz Otavio Assis Henriques - Secretário da Mesa. Miguel Ethel Sobrinho, Walter Luiz Teixeira, G5 BR Infra Fundo de 
Investimentos em Participações, representada por seu procurador, G5 Administradora de Recursos Ltda., Paulo Celso Guerra Lage,
Márcio Barata Diniz, José Guilherme Antloga do Nascimento, representado por seu procurador, Paulo Celso Guerra Lage,
e Companhia Energética do Jari - CEJA, representada por Luiz Otavio Assis Henriques e Andre Luiz de Castro Pereira. Declaro que 
a presente é cópia fiel extraída do original. Registrada na JUCESP sob o nº 432.122/11-4 em sessão de 31.10.2011. Secretária 
Geral: Kátia Regina Bueno de Godoy.
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FATURAMENTO DO GRUPO, EM € BILHÕES

6,2
4,2

Fonte: empresa    *De janeiro a setembro

7,8% de aumento sobre o ano anterior
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 24-25.




