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Internacional

Comércio global Europeus suspeitam de subsídio ilegal a empresas

UE prepara mega-ação
comercial contra a China

BLOOMBERG /14-FEV-2012

O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, durante encontro com o premiê chinês, Wen Jiabao

Joshua Chaffin
Financial Times

Em fevereiro, as duas autorida-
des mais graduadas da União Eu-
ropeia (UE) chegaram a Pequim
para um encontro tendo em men-
te pedir um favor caro aos anfi-
triões: dezenas de bilhões de euros
para ajudar a combater a crise da
dívida do continente europeu.

Mas, enquanto José Manuel Du-
rão Barroso e Herman Van Rom-
puy, respectivamente os presiden-
tes da Comissão Europeia e do
Conselho Europeu, tentavam se-
duzir o premiê chinês, Wen Jiabao,
em Bruxelas burocratas tramavam
algo completamente diferente.
Eles estavam reunindo evidências
para uma disputa comercial sem
precedentes que, segundo acredi-
tam alguns observadores, poderá
provocar uma escalada dramática
nas tensões com a China.

Ela se baseia em alegações de
que o governo chinês subsidiou
ilegalmente suas companhias de
equipamentos de telecomunica-
ções, que se expandem em ritmo
acelerado, incluindo a H u aw e i e a
ZTE, ajudando-as a crescer à veloci-
dade da luz para abocanhar negó-
cios de concorrentes ocidentais co-
mo a Nokia e a Alcatel.

O caso é um desvio do foco da
União Europeia nos produtos ba-
ratos, como têxteis e cerâmicos, e
mira claramente os negócios de al-
ta tecnologia. Se ele for em frente,
também representará a primeira
vez que a UE abre uma investiga-
ção comercial por iniciativa pró-
pria, e não a pedido de uma com-
panhia europeia. Jonathan Hols-
lag, do Brussels Institute of Con-
temporary China Studies, diz que
os chineses “verão isso como uma
declaração de guerra”.

Os impulsos conflitantes de
Bruxelas ilustram o enigma cres-
cente que a China representa pa-
ra a Europa em crise. De um la-
do, a UE está sendo forçada a re-
correr à China de chapéu na
mão, em busca de ajuda para
uma solução à crise da dívida.
Ao mesmo tempo, o setor indus-
trial europeu — e alguns políti-
cos — exige cada vez mais que a
China seja confrontada em suas
práticas comerciais, que eles
acreditam estar contribuindo
para a taxa de desemprego de
dois dígitos da zona do euro, e
ameaçando setores inteiros.

“A crise está deixando muitos
Estados-membros preocupados
com a proteção de seus setores que
ainda restam e isso está fazendo a
China ficar mais parecida com um
concorrente do que um parceiro
e c o n ô m i c o”, diz Holslag.

Essa mudança de percepção é
ressaltada pelo déficit comercial
da UE com a China, que mais do
que triplicou entre 2000 e 2010,
para € 168 bilhões. As companhias
europeias também estão cada vez
mais alarmadas, já que os concor-
rentes chineses entram nos setores
de maior valor agregado.

“Temos vários problemas com a
China e não estamos dando res-
postas fortes o suficiente”, afirma
Daniel Caspary, um membro ale-
mão da comissão de comércio do
Parlamento Europeu, que ganhou
nova autoridade sobre a política
comercial da UE. “Perdemos mui-
tas oportunidades nos últimos 20
ou 25 anos, quando a China estava
se abrindo e estabelecendo exi-
gências, e agora a situação está fi-
cando mais difícil a cada dia.”

Há sinais de que Bruxelas come-
çou a prestar atenção a esse cha-
mado. Nos últimos meses, Karel De
Gucht, o comissário de Comércio
da UE, enfrentou a China na Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC), acusando-a de acumular
terras-raras, minerais vitais para a
fabricação de smartphones e ou-
tros produtos high-tech.

O comissário também acusou a
China de subsidiar empresas ile-
galmente e propôs uma nova legis-
lação que permitiria retaliações
contra governos que não abrissem
seus contratos públicos para com-
panhias europeias. Uma disputa
com os fabricantes chineses de
painéis solares parece iminente.

“O que vemos é uma retórica

muito mais dura e um desejo mui-
to maior de alguns setores euro-
peus de partir para a ação”, diz
uma autoridade da UE. “Na maio-
ria dos casos, a China é o rival mais
perigoso dessas empresas.”

Companhias chinesas como a
Huawei e a ZTE negam as acusa-
ções de que estão quebrando re-
gras comerciais, afirmando que
simplesmente são mais ágeis que
os concorrentes. Elas alegam que
os subsídios contestados são pare-
cidos com os que a UE concede às
suas próprias empresas.

O timing da disputa se mostrou
complicado. Enquanto De Gucht
recolhia evidências, a UE tentava
despachar uma equipe técnica pa-
ra Pequim com um portfólio de
bônus soberanos que os chineses
poderiam querer comprar, segun-
do autoridades do país asiático.

A UE também tentou incluir a
China em uma campanha para au-
mentar a base de capital do Fundo
Monetário Internacional (FMI) em
€ 700 bilhões, que lhe dariam mais
poder de fogo para combater a cri-
se. Essas tarefas se tornaram mais
urgentes com o agravamento do
cenário, levando a temores de uma
disseminação dos problemas da
Grécia para a Espanha e a Itália.

Fonte: Eurostat
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Pairando sobre as negociações
— mesmo quando não explicita-
mente mencionada — está a busca
persistente da China por uma con-
cessão comercial da EU: o status de
economia de mercado. Tal desig-
nação tornaria muito mais difícil
para as companhias europeias
apresentar queixas bem-sucedidas
contra os concorrentes chineses.

Sob os termos do acordo de sua
entrada na OMC, a China deve re-
ceber o status de economia de
mercado automaticamente em
2016. Mesmo assim, mesmo que
apenas por motivos simbólicos, a
espera causa irritação em Pequim
e algumas autoridades da UE acre-
ditavam no fim de 2011 que pode-
riam conseguir um suporte finan-
ceiro como uma compensação por
uma concessão antecipada.

Mas, de lá para cá, as duas partes
meio que deixaram de lado essa
ideia. Apesar dos pronunciamen-
tos públicos ocasionais de Wen, o
Japão — e não a China — surgiu co-
mo um comprador muito maior
dos bônus dos governos europeus,
segundo várias autoridades da UE.
O Japão também prometeu injetar
US$ 60 bilhões no FMI.

Aparentemente, as autoridades
chinesas se mostraram temerosas
de um ultraje público se fossem
vistas usando economias conse-
guidas a duras penas para estimu-
lar as nações ricas da Europa. Con-
forme disse em março a jornalistas
o novo embaixador da China em
Bruxelas, Wu Hailong: “Muitos dos
países mais ricos do mundo estão

“No longo prazo, a influência
da China sobre a Europa não virá
de nenhuma ajuda que eles te-
nham dado para combater a cri-
se da zona do euro. Ela virá de
compra de companhias do bloco
com tecnologias sofisticadas”,
diz um diplomata ocidental.

De Gucht é tido como a pessoa
que abriu as políticas comerciais
da Bélgica quando atuou como
chanceler do país. Mas ele tem um
ponto de vista mais frio em relação
à China em seu cargo atual. “No
fundo, ele é um partidário do livre-
comércio, mas se sente enganado
pelos chineses”, explica Holslag.
Sob De Gucht, a UE impôs suas pri-
meiras taxas antissubsídios contra
a China pelo fornecimento de fi-
nanciamentos imobiliários a taxas
abaixo das do mercado, para uma
grande produtora de papel lustro-
so. Na prática, as penalidades para
os casos de subsídio não são mais
onerosas que aquelas impostas à
prática de dumping, que acontece
com muito mais frequência e é
mais fácil de ser provada.

Mas ao mirar os subsídios esta-
tais — o arranjo econômico que es-
tá no centro de quase todas as
companhias chinesas estatais ou
controladas —, De Gucht está per-
seguindo o coração do sistema chi-
nês, que vem estimulando as com-
panhias exportadoras do país. Em
2011, um assessor de De Gucht
comparou o caso da fabricante de
papel ao “lançamento de um tor-
pedo contra a nave-mãe”. Até ago-
ra, o torpedo falhou e observado-
res afirmam que a Europa não ga-
nhou nenhuma alavancagem para
pressionar em suas exigências.

Trabalhando contra De Gucht
está a natureza pesada da UE. Di-
plomatas afirmam que seus 27 lí-
deres exigem uma ação dura con-
tra a China nas reuniões fechadas
em Bruxelas, mas tendem a abra-
çar Pequim nas visitas de Estado,
suplicando por investimentos.

Para a irritação de Bruxelas, Pe-
quim vem encorajando isso, dri-
blando rotineiramente a Comis-
são Europeia para tratar direta-
mente com as capitais nacionais. O
setor corporativo da Europa tam-
bém se mostra instável. As empre-
sas vêm assediando De Gucht com
queixas sobre o tratamento que re-
cebem na China, mas quase nunca
tornam isso público — e muito me-
nos colocam seus nomes nas recla-
mações formais —, por temerem
ser alijadas do mercado chinês.

De Gucht vem aproveitando a
ideia de uma disputa iniciada por
Bruxelas como uma maneira de
proteger as companhias. Mas a de-
fesa da UE acontece no momento
em que a posição da Europa no
mundo está diminuída por sua in-
capacidade de colocar sua própria
situação fiscal em ordem.

As autoridades chinesas pare-
cem não estar temerosas. “O pro-
blema está mais ou menos na
própria Europa”, responde um di-
plomata chinês. “Não acho justo
olhar para a China como um bo-
de expiatório.” (Colaborou Kath-
rin Hille. Tradução de Ma-
rio Zamarian)

Para analista, se UE
abrir uma investigação
comercial, chineses
“verão isso como uma
declaração de guerra”

na Europa. Portanto, no final das
contas eu acho que a Europa pos-
sui recursos para resolver a crise da
dívida de maneira adequada”.

Para os europeus, o fascínio de
um resgate rápido se depara com a
realidade política da necessidade
da aprovação dos Estados-mem-
bros e do Parlamento Europeu.
“Seria suicídio político”, diz um di-
plomata. “Quem poderia ser visto
vendendo uma política por um
monte de dinheiro?”

Debaixo da política, o comércio
entre a UE e a China continua vigo-
roso. Ele deverá superar os €500 bi-
lhões neste ano — um recorde —,
com o bloco ocupando agora o
posto de maior parceiro comercial
da China. Isso por si só fornece um
argumento para os dois lados re-
pararem quaisquer problemas no
relacionamento, segundo Fredrik
Erixon, da consultoria European
Centre for International Political
Economy, de Bruxelas.

Mas Erixon também aponta pa-
ra uma série de frustrações dos
dois lados. “A cooperação no co-
mércio e nos investimentos está
cheia de mal-entendidos, egos
ofendidos, descontentamento e
raiva. Em certas partes, a frustração
está atingindo o ponto de fervura.”

Deixando ainda mais tensa a re-
lação está a controvertida política
da UE de forçar as companhias aé-
reas a pagar pelas emissões de ga-
ses do efeito estufa em voos para e
da Europa. EUA, Rússia e Índia se
mostraram contra o que conside-
ram uma tributação extraterrito-
rial forçada. Mas a China foi ainda
mais longe ao ordenar a suas com-
panhias aéreas que não cumpris-
sem a decisão, e ameaçar cancelar
mais de US$ 14 bilhões em enco-
mendas à Airbus, a companhia ae-
roespacial europeia. Tal hostilida-
de está muito distante do otimis-
mo verificado quando o britânico
Peter Mandelson foi comissário de
Comércio da UE entre 2004 e 2008
— os anos de prosperidade que an-
tecederam a crise da dívida.

Sob Mandelson, Bruxelas e Pe-
quim travaram uma guerra notá-
vel por causa do setor têxtil, que
ameaçou privar milhões de mu-
lheres europeias de sutiãs. Mes-
mo assim, a UE operou naqueles
dias sob a suposição de que a Chi-
na iria gradualmente retribuir
com sua própria liberalização.

Em vez disso, executivos euro-
peus reclamam que as restrições
continuam. Uma fonte particular
de irritação é a exigência de os fa-
bricantes de turbinas eólicas e ou-
tros produtos inovadores transfe-
rirem tecnologias valiosas para
parceiros chineses em joint-ventu-
res. Companhias antes vistas como
pioneiras em setores promissores,
como a Vestas, da Dinamarca, tive-
ram que eliminar empregos por
causa da concorrência chinesa.

Ao mesmo tempo, as compa-
nhias chinesas começaram a atrair
atenção com a compra de peque-
nas e médias empresas alemãs, cu-
jos talentos e tecnologias poderão
ajudar seus novos controladores a
entrar em áreas mais especializa-
das do setor industrial.

Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81 - NIRE 35.300.170.563
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27/04/2012

I. Data, Hora e Local: aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2012, às 10:00hs, 
no Centro de Convenções do Hotel Quality Berrini, localizado na Rua Heinrich Hertz, 
nº 14, Sala Campinas e Bauru, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II. Mesa: Jairo de Campos, Presidente da Mesa; Vanessa di Sanzo Guilherme, 
Secretária. III. Presença: acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) 
do capital votante, conforme se depreende das assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas. Presentes, ainda, os Srs. Jarbas Barsanti, Ary Waddington e 
François Moreau, representantes do Conselho Fiscal da Companhia, e a Sra. Daniela 
Ribeiro e Sr. Sérgio Bento, representante dos auditores independentes da Companhia, 
PricewaterhouseCoopers. IV. Convocação: o Edital de Convocação foi publicado nas 
edições dos dias 27, 28 e 29 de março de 2012 do Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, e dos dias 27, 28 e 29 de março de 2012 do jornal “Valor Econômico”.
V. Ordem do Dia: (i) apreciação do Relatório Anual da Administração a respeito dos 
negócios sociais e principais fatos administrativos, exame, discussão e aprovação das 
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2011, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, documentos 
estes publicados nas edições do dia 27/03/2012 do jornal “Valor Econômico” e do 
“Diário Oficial do Estado de São Paulo”; (ii) deliberação sobre a destinação do lucro 
líquido e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2011, conforme proposta apresentada pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 20/03/2012; (iii) proceder à eleição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, bem como à fixação de sua remuneração, em razão do 
vencimento do mandato dos atuais Conselheiros de Administração em 20/04/2012;
e (iv) fixação da remuneração global anual dos membros da Administração da 
Companhia para o exercício social de 2012. VI. Deliberações: (i) prestados os 
esclarecimentos iniciais necessários pelo Presidente da presente Assembleia Geral 
Ordinária, resultaram aprovados, por unanimidade de votos, o Relatório Anual da 
Administração a respeito dos negócios sociais e principais fatos administrativos, e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2011, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, documentos 
estes publicados nas edições do dia 27/03/2012 do jornal “Valor Econômico” e do 
“Diário Oficial do Estado de São Paulo”; (ii) tendo em vista o resultado do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2011, resultou aprovada, também por unanimidade de 
votos, a proposta da Administração da Companhia quanto à distribuição de dividendos 
no valor total de R$98.668.044,49 (noventa e oito milhões, seiscentos e sessenta e oito 
mil, quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Os dividendos ora aprovados 
deverão ser debitados integralmente da conta de lucros acumulados, e alocados, em 
cumprimento ao disposto no artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, às ações 
preferenciais à razão de R$0,836991741 por ação e às ações ordinárias à razão de 
R$1,460548370 por ação. As ações da Companhia serão negociadas ex-direito a 
dividendos a partir de 30/04/2012, inclusive. Fica a Diretoria da Companhia autorizada 
a adotar as providências necessárias ao seu efetivo crédito, que será efetivado até o 
dia 30/06/2012, sem qualquer correção ou ajuste monetário. O crédito do valor dos 
dividendos ora aprovados será efetivado em favor da pessoa que, na presente data, 
estiver inscrita como proprietária (ou usufrutuária) de ações de emissão da Companhia, 
nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (iii) Após realizados os 
necessários esclarecimentos atinentes à matéria constante do item (iii) da Ordem do 
Dia, os Srs. Acionistas procederam à eleição dos membros do Conselho de 
Administração, tendo sido reeleitos, por maioria dos votos, os seguintes membros 
efetivos, com prazo de mandato de 3 (três) anos a contar da data de assinatura do 
respectivo Termo de Posse: (a) Sra. Andrea Elisabeth Bertone, brasileira, divorciada, 
advogada, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 4.316.533, inscrita no 
C.P.F. sob o nº 023.335.148-50, com escritório comercial na cidade de Houston, 
no Estado do Texas, Estados Unidos da América, na 5555 San Felipe, como membro 
efetivo do Conselho de Administração (b) Sra. Elizabeth Christina DeLaRosa,
americana, casada, contadora, portadora do Passaporte Americano nº 449415660, 
com escritório comercial na cidade de Houston, no Estado do Texas, Estados Unidos 
da América, na 5555 San Felipe, como membro efetivo do Conselho de Administração;
(c) Sr. Jairo de Campos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 7.650.172 SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob nº 047.171.918-51, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
comercial na mesma cidade e Estado, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 
30º andar, Torre Norte, Bairro Brooklin, como membro efetivo do Conselho de 
Administração; (d) Sr. Maurício Lotufo Maudonnet, brasileiro, divorciado, economista, 
portador da Cédula de Identidade nº 17.173.529-8 e inscrito no C.P.F. sob 
nº 157.956.258-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com escritório comercial na mesma cidade e Estado, na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, Bairro Brooklin, como membro 
efetivo do Conselho de Administração; e (e) Sra. Ana Amélia de Conti Gomes,
brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 1.469.568 
SSP/MG, inscrita no C.P.F. sob o nº 589.200.726-04, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na mesma cidade e 
Estado, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, 
Bairro Brooklin, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.
Os Conselheiros de Administração ora eleitos tomarão posse do cargo para o qual 
foram eleitos mediante a assinatura do competente Termo de Posse lavrado no livro 
próprio. Ato contínuo, os Srs. Acionistas procederam à fixação da remuneração devida 
aos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, enquanto 
efetivamente investidos no cargo, que deverão perceber mensalmente o equivalente a 
um salário mínimo, até o final de seus mandatos ou até que sejam substituídos em 
qualquer tempo, por qualquer motivo, enquanto que os membros suplentes perceberão 
um montante a ser calculado que levará em conta, a cada mês calendário, o número 
de dias em que forem solicitados a exercer as atribuições de seus respectivos membros 
efetivos; (iv) Ato contínuo, foi fixado pelos Srs. Acionistas, por maioria de votos, o valor 
da remuneração global dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
dos Diretores Estatutários e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, referente 
ao exercício social de 2012, no valor global de até R$ 9.900.000,00 (nove milhões e 
novecentos mil reais), sendo distribuído da seguinte maneira: (a) até R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais) para o Conselho de Administração, (b) até R$6.000.000,00 (seis 
milhões de reais) para a Diretoria e (c) até R$900.000,00 (novecentos mil reais) para o 
Conselho Fiscal. Por fim, em vista de pedido de funcionamento do Conselho Fiscal da 
Companhia, nos termos da legislação existente aplicável, foi instalado o Conselho 
Fiscal para o corrente exercício social, tendo sido eleitos os seguintes membros:
(a) Sr. Jarbas T. Barsanti Ribeiro, brasileiro, casado, economista, residente e 
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Presidente Wilson, nº 164, 11º andar, portador da Cédula de Identidade nº 8025 
CORECON/RJ e inscrito no C.P.F. sob nº 272.271.707-72, como membro efetivo do 
Conselho Fiscal; (b) Sr. Ary Waddington, brasileiro, casado, economista, residente e 
domiciliado na Cidade de Búzios, Estado do Rio de Janeiro, na Rua E, nº 09, Praia da 
Ferradura, portador da Cédula de Identidade nº 01139777-5 e inscrito no C.P.F. sob 
nº 004.469.397-49, como membro suplente do Conselheiro Fiscal Sr. Jarbas T. Barsanti 
Ribeiro; (c) Sr. Marcelo Curti, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado 
na Cidade do Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Rio das Pedras, nº 454, 
Condomínio São Joaquim, portador da Cédula de Identidade nº 10.306.522 
e inscrito no C.P.F. sob nº 036.305.588-60, como membro efetivo do Conselho Fiscal;
e (d) Sr. Edmundo Falcão Koblitz, brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua Ministro Ramos Monteiro, nº 37, Apto. 304, Bloco A, Rio de Janeiro - RJ, CEP:
22.430-100, portador da Cédula de Identidade nº 04.770.752-6 e inscrito no C.P.F. sob 
o nº 821.484.737-00, como membro suplente do Conselheiro Fiscal Sr. Marcelo Curti.
Ato contínuo, os acionistas preferencialistas Vinci Gas Fundo de Investimento em 
Ações e Vinci Gas Dividendos Fundo de Investimento de Ações promoveram eleição, 
em votação em separado, do seguinte membro e respectivo suplente do Conselho 
Fiscal: (e) Sr. François Moreau, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha 
Guilhermina, 187, 4º andar, portador da Cédula de Identidade nº 6.297.345 SSP-SP e 
inscrito no C.P.F. sob o nº 955.822.748-04, como membro efetivo do Conselho Fiscal;
e (f) Sr. Marcello Joaquim Pacheco, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na 
Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, na Rua Jacarandá, nº 07, Bairro Chácara 
Bela Vista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.975.204-SSP/SP, inscrito no 
C.P.F. sob o nº 112.459.108-76, como membro suplente do Conselheiro Fiscal 
Sr. François Moreau. Os membros ora eleitos integrarão o Conselho Fiscal da 
Companhia, com prazo de mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada em 2013. Os membros efetivos do Conselho Fiscal ora eleitos farão jus a 
uma remuneração individual, mensal, bruta, correspondente a R$12.600,00 (doze mil 
e seiscentos reais), enquanto os suplentes ora eleitos farão jus a uma remuneração 
individual, mensal, bruta, correspondente a R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
VII. Encerramento e Assinatura da Ata: não havendo qualquer outro pronunciamento, 
o Sr. Presidente considerou encerrados os trabalhos da presente Assembleia Geral 
Ordinária, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, 
conforme facultado pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. A ata foi lida e achada conforme, segue assinada pela mesa e pelos acionistas 
presentes. Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 27 de abril de 2012. Vanessa di Sanzo 
Guilherme - Secretária. JUCESP nº 221.674/12-3 em 25/05/2012. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




