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Finanças

Diversificação Instituições acessam mercados vizinhos para emitir títulos de dívida em diferentes moedas

Banco brasileiro capta na América do Sul
DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Angela Martins, do Pine: banco busca diversificar fontes de captação

Filipe Pacheco e
Fernando Travaglini
De São Paulo

Os bancos brasileiros com uni-
dades nos países da América do
Sul, ou interessados em estreitar
laços regionalmente, estão apro-
veitando o bom humor dos merca-
dos para ampliar a captação de re-
cursos na região. Diversas institui-
ções acessaram os investidores de
países como Chile e Colômbia nas
últimas semanas com objetivos va-
riados, que incluem desde diversi-
ficação de funding para a matriz
brasileira, até colocações de dívida
para incrementar os negócios nas
praças latino-americanas.

O Itaú Chile, por exemplo, con-
cluiu na quinta-feira mais uma
emissão de títulos de 14 anos,
equivalente a US$ 46 milhões, pa-
ra o funding de suas transações
de crédito imobiliário naquele
país. A transação se soma a outras
duas captações, de mesmo valor
cada uma e com prazos de 7 anos
e 16 anos, executadas em agosto.

Na vizinha Colômbia, o BTG
Pa c t u a l está, neste momento, em
processo de colocação de bônus
denominados em peso colom-
biano e com vencimento em cin-
co anos, em uma rara operação
no mercado local colombiano.

Já o Banco Patagônia, institui-
ção argentina controlada desde
2010 pelo Banco do Brasil, abriu
esta semana um programa para a
emissão de títulos de dívida ex-
terna sênior denominados em
dólar que pode chegar a US$ 250
milhões, claramente para fomen-
tar o crédito na própria Argenti-
na, mas com recursos externos.

Os investidores locais comemo-
ram. Para Fernando Tisné, gestor
do Moneda Asset Management,
maior casa de investimentos do
Chile, existe uma forte demanda
por ativos de renda fixa vindos de
países da região — especialmente
do Peru, Colômbia e Brasil —, e  há
espaço para crescimento da expo-

sição feita em moedas locais.
“Seria interessante ver outros

bancos e empresas brasileiras de
grande porte emitindo em moe-
das locais, como está fazendo o
BTG agora. Há, sem dúvida, forte
apetite por esses papéis, especial-
mente se forem títulos com grau
de investimento”, diz Tisné.

A ideia do administrador de
recursos chileno é compartilha-
da por Alfredo Viegas, gestor pa-
ra mercados emergentes da casa
americana Knight Capital. “Emis -
sões como a do BTG mostram
uma tendência para os próximos
meses e anos. Acredito que vere-
mos, cada vez mais, companhias
da América Latina fazendo ope-
rações específicas para captar re-
cursos pela região”, diz.

Com um posicionamento cada
vez mais cauteloso de investido-
res europeus, o que implica em
custos mais altos de emissões por
lá, acessar o mercado latino-
americano acaba sendo interes-
sante para os bancos brasileiros,
já que o interesse por parte dos
vizinhos é forte, avalia Ceres Lis-
boa, analista para o setor bancá-
rio da agência de classificação de
risco Moody ’s.

“O investidor europeu está
cauteloso e machucado. No mer-
cado latino existe um grau inte-
ressante de poupança interna
que se torna cada vez mais foco
para emissores brasileiros”, ava-
lia Ceres. “E isso permite que as
colocações sejam feitas com ta-
xas melhores que na Europa, por
e x e m p l o.” Ela acredita que a pró-
xima região a crescer no radar
dos bancos locais é a Ásia, onde
também há forte demanda por
bônus de bancos brasileiros.

Para Pedro Gomes, diretor pa-
ra instituições financeiras da Fit -
ch Ratings, focar emissões nos
mercados vizinhos é especial-
mente interessante para os ban-
cos que têm estratégia de expan-
são pela região — como é o caso
do Itaú e do BTG Pactual. “É um

passo importante para estreita-
rem relacionamento com o mer-
cado local, mas obviamente eles
fazem as contas para saber se es-
sas emissões são de fato interes-
santes”, pondera Gomes.

O cenário regulatório também
favorece. No começo da semana
o ministro das finanças do Chile,
Felipe Larrain, anunciou planos
para baratear a emissão de títu-
los de dívida no mercado local,
inclusive para aquelas feitas por
empresas não sediadas no país.

As novas regras já devem bene-
ficiar o banco Pine, que entrou
em agosto com um pedido de au-
torização para captar US$ 283
milhões em títulos de dez anos
por meio de um programa de
“huaso bonds”, nome dado aos
bônus locais do país andino e de-
nominados em peso chileno.

A oferta faz parte de uma es-
tratégia para diversificação de
funding do banco, mas ainda
não tem data para acontecer, ex-
plica Angela Martins, diretora da
área internacional do Pine.

Apesar de sofisticado, o acesso
ao mercado do Chile não é sem-
pre fácil. Christian Tauber, chefe
do Itaú BBA Chile e responsável
pela colocação de bônus do Itaú,
diz que sempre avalia a possibili-
dade de operações de empresas
brasileiras naquele mercado,
mas há restrições.

Segundo ele, é preciso que a em-
presa ou banco tenha grau de in-
vestimento, mas, ao mesmo tem-
po, as operações não podem ser
muito grandes. “É um mercado pe-
queno em comparação com o
americano. As operações podem
ser de no máximo US$ 200 mi-
lhões”, diz. Além disso, neste mo-
mento o custo da proteção cam-
bial (hedge) para mandar os recur-

sos ao Brasil não está favorável, pe-
lo custo do swap entre as moedas.

Para Angela, do Pine, tais colo-
cações menores podem ser consi-
deradas um fator positivo depen-
dendo do caso. “Com volumes
menores por tranche, você acaba
não tendo concentração de venci-
mento, o que aumenta a qualida-
de do seu funding”, afirma.

Ainda que a recepção aos no-
mes de bancos brasileiros seja
boa entre investidores andinos, a
captação do BTG em pesos co-
lombianos gerou surpresa até
mesmo entre quem acompanha
de perto o mercado local.

Daniel Velandia, diretor de
pesquisas econômicas da Corre -
val, corretora com sede em Bogo-
tá e uma das maiores do país, dis-
se que a emissão de títulos de dí-
vida denominados na moeda do
país são “bastante raras” até mes-
mo para as companhias locais.

“Há pouquíssimos papéis cor-
porativos desse tipo e somente três
títulos soberanos com vencimen-
tos diferentes e denominados em
pesos colombianos no mercado
hoje, que são praticamente ilíqui-
dos. Não há uma curva definida
para esses papéis”, diz Velandia.

Ele reforça que a demanda de
estrangeiros por ativos do país se
mantém aquecida diante de um
cenário de estabilidade econômi-
ca e política que não se via há tem-
pos. Mesmo assim, Velandia consi-
dera ousada a atitude do BTG de
emitir em pesos colombianos.

Segundo dados da Dealogic,
que compila informações sobre
o mercado de dívida mundial-
mente, empresas colombianas
captaram US$ 13,1 bilhões nos
mercados externos desde 2010,
dos quais apenas 18% foram de-
nominados em moeda local.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42 - NIRE 35.300.332.067
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2012

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de junho de 2012, às 11:30 horas, na Sede Social do Banco Santander
(Brasil) S.A. (“Companhia”). PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, a saber: Sr. Celso Clemente Giacometti - Presidente do Conselho de Administração; Sr.
Marcial Angel Portela Alvarez - Vice-Presidente do Conselho de Administração; os Srs. José Manuel Tejón
Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna
Lalli - Conselheiros. Ausentes por motivo justificado os Srs. José Antonio Alvarez Alvarez e José de Paiva
Ferreira. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no artigo 16 do Estatuto Social da
Companhia. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 18, inciso I do Estatuto
Social da Companhia o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Celso Clemente Giacometti, que
convidou a Sra. Ana Maria Imbiriba Corrêa, Superintendente Executiva da Companhia, para exercer a
função de Secretária. ORDEM DO DIA: Aprovar a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano como membro do
Comitê de Auditoria da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Inicialmente, foi aprovada, por todos
os Conselheiros, a lavratura da Ata da reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da Ata
na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros. Em seguida, passando-se à Ordem
do Dia, o Conselho de Administração da Companhia, por totalidade de votos dos presentes, aprovou,
nos termos do artigo 17, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia e da recomendação favorável
do Comitê de Remuneração e Nomeação, a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano, brasileira, casada,
bacharel em direito, titular da Cédula de Identidade RG nº 3.076.167 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o
nº 395.907.558-87, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2235, Vila Olímpia - São Paulo - SP, como
membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até 16 de março de 2013. Foi informado
aos Senhores Conselheiros que a integrante do Comitê de Auditoria ora eleita declarou não estar incursa
em crime previsto em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados
no §1º do artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atende aos requisitos estabelecidos
nas Resoluções nºs 3041/02 e 3198/04, ambas do Conselho Monetário Nacional, e que somente tomará
posse no cargo para o qual foi eleita após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual,
após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário. São Paulo, 27
de junho de 2012. a) Sr. Celso Clemente Giacometti - Presidente do Conselho de Administração, Sr.
Marcial Angel Portela Alvarez - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Srs. José Manuel Tejón
Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli
- Conselheiros. Marco Antônio Martins de Araújo Filho - Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel
da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ana Maria
Imbiriba Corrêa - Secretária da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 393.506/12-5 em 05/09/2012.
Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.

UNIVERSIA BRASIL, S.A.
CNPJ nº 04.127.332/0001-92 - NIRE nº 35.300.181.425

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2012
DATA, HORA E LOCAL: 18 de junho de 2012, às 9 horas, na sede social da Universia Brasil S.A. (“Uni-
versia Brasil”), na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2073 - 15º andar, Conjunto 1503
- Conjunto Nacional - Horsa II. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social com
direito a voto, conforme se verifica no “Livro de Presença de Acionistas”. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Ricardo Fasti de Souza, Presidente da Mesa. Beatriz Arruda Outeiro, Secretária. PUBLICAÇÕES LEGAIS:
Edital de Convocação: dispensada a sua publicação, nos termos do § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76
(“LSA”). ABERTURA: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa submeteu aos Srs. Acionistas
proposta de lavratura da presente Ata em forma de sumário, conforme faculta o § 1º, do Art. 130 da LSA,
o que foi aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1) deliberar sobre a eleição de novo membro do
Conselho de Administração da Universia Brasil; e 2) confirmar a composição do Conselho de Adminis-
tração da Universia Brasil. DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da
Ordem do Dia, os representantes do Acionista da Universia Brasil representando 100% do capital social
votante, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram: 1) aprovar a eleição do Sr. Emilio
Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, espanhol, casado, bancário, passaporte nº AAE932854,
residente e domiciliado em Boadilla del Monte, Madrid/Espanha, com endereço comercial na Avenida
de Cantabria, s/nº - Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte, Madrid/Espanha, como Presidente do
Conselho de Administração da Universia Brasil, com mandato complementar, que vigorará até a posse
dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2013. O Conselheiro ora eleito declara para fins do disposto
no § 1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em Lei que
o impeça de exercer a atividade mercantil; e 2) em decorrência do deliberado no item anterior, confirmar
a composição do Conselho de Administração da Universia Brasil, com mandato de 3 (três) anos, que
vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2013, a saber: Presidente Sr. Emilio
Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, espanhol, casado, bancário, passaporte nº AAE932854,
residente e domiciliado em Boadilla del Monte, Madrid/Espanha, com endereço comercial na Avenida
de Cantabria, s/nº - Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte, Madrid/Espanha; e Conselheiros Srs.
Jaume Pagés Fita, espanhol, casado, professor universitário, passaporte nº BC004653, residente e domi-
ciliado em Boadilla del Monte, Madrid/Espanha, com endereço comercial na Avenida de Cantabria, s/nº -
Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte, Madrid/Espanha; e Javier Sagi-Vela González, espanhol,
casado, economista, passaporte nº AB598839, residente e domiciliado em Boadilla del Monte, Madrid/
Espanha, com endereço comercial na Avenida de Cantabria, s/nº - Ciudad Grupo Santander, Boadilla del
Monte, Madrid/Espanha. ENCERRAMENTO: Os instrumentos de mandato para representação do Acio-
nista presente foram recepcionados, numerados e autenticados pela Mesa e ficaram arquivados na sede
da Universia Brasil, nos termos do Art. 130, § 1º, alínea “a” da LSA. Nada mais havendo a ser tratado,
o Sr. Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta
a sessão, a ata foi lida por todos, achada conforme e assinada. São Paulo, 18 de junho de 2012. (aa)
Ricardo Fasti de Souza, Presidente da Mesa; Beatriz Arruda Outeiro, Secretária; Acionista: UNIVERSIA
HOLDING, S.L. - Beatriz Arruda Outeiro, Procuradora. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro pró-
prio. Beatriz Arruda Outeiro - Secretária da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 393.961/12-6
em 05/09/2012. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.

Rendimento Holding S.A.
CNPJ nº 05.475.021/0001-87 - NIRE 35300354630

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
de 31.05.2012 às 10:00hs

CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia - Certifico o registro na Junta
Comercial do Estado de São Paulo - sob nº 375.490/12-7
em 27.08.12. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ n° 03.014.553/0001-91 – NIRE: 35.300.159.845
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

O Conselho de Administração da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A (“Companhia”) por seu Presidente, o Sr. Luiz
Fernando Wolff de Carvalho, tem a honra de convidar os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada, as 14h00 do dia 29 de setembro de 2012, na sede da Companhia, Rua Olimpíadas, 205,
conjunto 142/143, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 04551-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) A aprovação
de proposta de implementação de reorganização societária envolvendo sociedades do grupo econômico da Companhia, a
qual consistirá (a) na cisão parcial da TPI-LOG S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.228.616/0001-78
(“TPI-LOG”), com versão do acervo cindido para Maris Gaudium Empreendimentos e Participações S/A, sociedade anônima
inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.524.126/0001-04 (“MG”), e para Starport Participações Ltda., sociedade empresária limitada
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.928.535/0001-39 (“Starport”); (b) na posterior incorporação da MG e da Starport pela Portonave
S.A. – Terminais Portuários de Navegantes, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.335.341/0001-80 (“Portonave”);
e (c) na subsequente conferência para a TPI-LOG da participação societária na Portonave que a Companhia vier a deter como
resultado das operações descritas nos itens “a” e “b” acima.Solicitamos, para que não haja verificação de documentos na data do
conclave, que os acionistas depositem na Companhia - aos cuidados da Dra.Andrea Ferreira de Mello, Diretoria de Coordenação
Jurídica, preferencialmente até o dia 27 de setembro, os seguintes documentos: Acionistas Pessoas Físicas - Documento de
identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas) e - Comprovante
da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia
nos últimos 2 (dois) dias da data de entrega da documentação. Acionistas Pessoas Jurídicas - Cópia autenticada do último
Estatuto ou Contrato Social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição
dos diretores e/ou procuração); - Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) e - Comprovante da
titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia nos
últimos 2 (dois) dias da data de entrega da documentação. Fundos de Investimento - Cópia autenticada do último regulamento
consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes
de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); - Documento de identificação com foto do(s) representante(s)
legal(is) e - Comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora
e/ou agente de custódia nos últimos 2 (dois) dias da data de entrega da documentação. Caso o Acionista seja representado por
procurador, solicita-se que sejam depositados também os respectivos instrumentos de mandatos com poderes especiais para
representação na Assembleia ora convocada.Está à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na página de Relações
com Investidores da Companhia (http://www.triunfo.com/ri/) e na página da CVM (www.cvm.gov.br) toda documentação
pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do parágrafo 6º do artigo 124
da Lei n.º 6.404/76 e artigo 6º da Instrução CVM n.º 481/09. Os acionistas encontrarão todas as informações necessárias para
melhor entendimento das matérias acima, bem como instruções para outorga de procuração na Proposta da Administração e
no Manual para Participação na Assembleia Geral Extraordinária, que está disponível na página de Relações com Investidores
da Companhia (http://www.triunfo.com/ri/) e na página da CVM (http://www.cvm.gov.br/).São Paulo, 14 de setembro de
2012. Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente do Conselho de Administração. 14,15,18/09/2012

“ADIAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL”
A SUBPREFEITURA SÉ COMUNICA aos interessados que está adiada
“SINE DIE” a entrega dos envelopes e a abertura do PREGÃO PRESENCIAL
nº 015/SP-SÉ/2012, para análise da impugnação, protocolada pela empresa R.V.
Consult Transportes e Logística Ltda., que poderá acarretar alterações no Edital.
Posteriormente será divulgada nova data através de publicação no Diário Oficial
da Cidade - DOC, em jornal e no site www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA SÉ

Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.
CNPJ/MF 15.578.569/0001-06 – NIRE 35.300.438.264

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de maio de 2012
Aos 23/05/2012, às 17:30 hs., na sede social situada na Rod.Helio Smidt, s/nº, 3º andar – sala 308 –Aeroporto Internacional
de São Paulo Guarulhos – Gov.André FrancoMontoro, na Cidade de Guarulhos-SP, reuniu-se o Conselho deAdministração da
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (“Cia.”), estando presentes os Conselheiros abaixo assinados,
a fim de eleger os Diretores da Cia. e fixar sua remuneração. Para presidir os trabalhos, foi escolhido de comum acordo o
Sr. Gustavo Nunes da Silva Rocha, que convidou o Sr.Marcos Bastos Rocha para secretário. Discutida a matéria, o Conselho
de Administração decidiu, por unanimidade de votos, eleger Diretores da Cia., com mandato de 2 anos, (i) Gustavo Nunes
da Silva Rocha, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 50237822-0 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 001.603.077-08, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, para o
cargo de Diretor Presidente, com a atribuição de coordenação das atividades da Diretoria Executiva; (ii) Hilário Leonardo
Pereira Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 4557364 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 174.682.217-15, com endereço na Av.Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, para o cargo
de Diretor, com a atribuição de direção das atividades administrativo-financeiras. Decidiu, ainda, indicar Christopher Joas
Hlekane, Sul Africano, casado, administrador, portador do passaporte nº 47 0047707 emitido na África do Sul, residente
e domiciliado em 21 Apollo Street, East Village, Sunward Park, Boksburg, África do Sul, para o cargo de Diretor, com a
atribuição de direção das operações aeroportuárias, ficando sua investidura e posse no referido cargo condicionada à
obtenção de visto permanente para o exercício de suas funções na Cia.. Os Diretores ora eleitos declararam não estar
incursos em qualquer crime que os impeçam de exercer a atividade empresarial ou os cargos de administradores da
Sociedade, estando cientes do disposto no art. 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e tomaram posse de seus cargos,
nesta data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. O Conselho
de Administração fixou a remuneração mensal individual dos membros da Diretoria em R$ 622,00. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se da mesma a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos
assinada. Conselheiros: Gustavo Nunes da Silva Rocha; Hilário Leonardo Pereira Filho; Marcos Bastos Rocha; Marcus Roger
Meireles Martins da Costa; Joilson Rodrigues Ferreira; Elismar Gonçalves Lopes; Fernando Nicácio da Cunha Filho; e Juliano
Alcântara Noman. Guarulhos, 23/05/2012. (ass.) Gustavo Nunes da Silva Rocha – Presidente da Reunião; Marcos Bastos
Rocha – Secretário da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 231.006/12-3 em
31/05/2012. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Text Box

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 set. 2012, Finanças, p. C11.




