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Rocket busca
i n s p i ra ç ã o
na Multiplus
Comércio virtual
Marina Falcão
De São Paulo

Seis empresas brasileiras de
comércio virtual controladas pe-
lo fundo Rocket Internet, entre
elas a varejista de moda Dafiti,
se uniram para lançar um pro-
grama para atrair e reter consu-
midores, o Blue Circle. A inspira-
ção veio da Multiplus, que nas-
ceu como um programa de mi-
lhagem da TA M .

Ao comprar nessas lojas, o
cliente acumula pontos para tro-
car por produtos. A estimativa é
capturar, em seis meses, mais de
1 milhão de participantes. João
Luis Olivério, diretor-fundador
da Blue Circle, começou a estru-
turar o programa há um mês pa-
ra lançá-lo a tempo de aprovei-
tar as vendas do Natal.

Conforme o programa for
crescendo, ele prevê transformá-
lo em uma empresa separada, co-
mo aconteceu com a Multiplus .

Além da Dafiti, que deve superar
vendas de R$ 1 bilhão este ano,
participam do projeto a Mobly e a
We s t w i n g , ambas de móveis e de-
coração, a Ka n u i , de artigos espor-
tivos, a Tr i c a e , de produtos para
crianças, e a 21Diamonds, de joias.

Por enquanto, o Blue Circle se-
rá restrito às empresas do Rocket,
mas a ideia é ampliar a outras
companhias que não concorram
com as operações do fundo. “Po -
demos desenvolver ofertas espe-
cíficas para cada e-commerce”.

As primeiras ofertas só serão
lançadas na próxima semana,
quando começa a funcionar o site
oficial do programa, em paralelo.

Em nenhum outro país em
que o Rocket atua há um pro-
grama como o Blue Circle, diz
Olivério. O projeto poderá ser
e x p o r t a d o.

Bruno Peres e Luciana Marinelli
De Brasília e São Paulo

O presidente-executivo da Gol,
Paulo Kakinoff, afirmou ontem
que não há possibilidade de a
companhia reverter a decisão de
encerramento das atividades da
We b j e t . “A decisão está ligada ao
aspecto técnico de não trabalhar-
mos mais com os aviões Boeing
737-300, que têm 21 anos de uso e
consomem 30% a mais de combus-
tível [que os aviões Boeing 737-800
operados pela Gol]”, disse.

O executivo afirmou ainda que
as despesas com combustíveis re-
presentam aproximadamente 45%
dos custos da companhia. Kakinoff
se reuniu ontem com o ministro da
Secretaria de Aviação Civil (SAC),
Wagner Bittencourt, para tratar do
fim das operações da empresa ad-
quirida no ano passado. Na sexta-
feira, a companhia divulgou a de-
missão de 850 funcionários da
Webjet, o fim da marca e a devolu-
ção de 20 aeronaves 737-300 da
frota da empresa à Boeing.

“A Gol opera no mercado na-
cional com aproveitamento de
capacidade em torno de 70%, o
que permite absorver a malha
da Webjet e, com isso, mitigar
parte dos custos excessivos”, dis-
se Kakinoff ontem. Segundo ele,
as demissões estão ligadas ao ex-
cesso de funcionários, após o
fim das operações das aeronaves
e ao mau momento do setor,

que classificou como o pior da
história da aviação brasileira. A
Gol, especificamente, tem pre-
juízo acumulado de R$ 1 bilhão.

Segundo o executivo, todos os
passageiros da Webjet foram
realocados para voos da Gol e o
planejamento inclui ainda os
períodos de alta temporada.

O ministro Wagner Bittencourt
avalia que o consumidor não será
prejudicado pela decisão. “A Gol
está tomando todas as providên-
cias, inclusive não tivemos proble-
ma nos últimos dias em que isso
aconteceu”, disse. Bittencourt não
comentou as demissões. “O gover-
no está acompanhando, sempre
acompanha, e discute todas as
questões do setor”, acrescentou.

O encontro em Brasília não
encerra a série de explicações
que a Gol está sendo chamada a
dar sobre o fim da Webjet. O Mi-
nistério do Trabalho informou
que pretende marcar uma “mesa
de negociação” entre a compa-
nhia aérea e os funcionários de-
mitidos. Além disso, a Comissão
de Assuntos Sociais (CAS) do Se-
nado aprovou ontem requeri-
mento que convida representan-
tes do governo e do setor aéreo
para discutir as demissões e a
queda na concorrência do seg-
mento após a aquisição e extin-
ção da Webjet pela Gol.

Ontem também, o Ministério
Público Federal requisitou infor-
mações à companhia e Agência

Av i a ç ã o Ministério Público Federal
pede explicações à companhia

Gol descarta
rever decisão
sobre Webjet

Nacional de Aviação Civil (Anac)
sobre o assunto. Nos ofícios en-
viados ao órgão e à Gol, o procu-
rador da República Thiago Lacer-
da Nobre dá um prazo de 15 dias
para o recebimento dos dados.

À Anac, o procurador pediu a re-
lação de slots (horários de pouso e
decolagem nos aeroportos) opera-
dos pela Webjet dias antes de ser
comprada, após a efetivação do
negócio e até o encerramento das
operações. Ele quer saber quais
frequências de voos e rotas deixa-
ram de ser operadas pela Gol.

“Os slots não são propriedade
da empresa e devem ser maneja-

dos pela agência reguladora do
modo que melhor aprouver ao in-
teresse público”, afirmou Nobre,
no ofício. Ele pede que a Anac ana-
lise a possibilidade de redistribui-
ção dos slots a outras empresas in-
teressadas, mediante licitação.

À Gol, Nobre solicitou o deta-
lhamento das razões que leva-
ram ao fim da empresa adquiri-
da. E questiona: “Tendo em vista
que, por ocasião da compra da
Webjet a Gol já havia informado
o desejo de renovar a frota, como
pode ser dada como justificativa
a inadequação da frota para mo-
tivar o encerramento das ativida-

des?” O procurador solicita tam-
bém dados sobre as demissões —
total de demitidos, assistência
prestada a eles e número de fun-
cionários realocados.

A compra da Webjet foi anun-
ciada pela Gol em julho de 2011,
por R$ 310,7 milhões — R$ 96
milhões em dinheiro e R$ 214,7
milhões em dívidas. Em março
deste ano, no entanto, a compa-
nhia informou que o valor pago
ao ex-dono da aérea, Guilherme
Paulus, do grupo de turismo
CVC, foi revisto para R$ 43 mi-
lhões. (Colaboraram Thiago Re-
sende e Yvna Sousa, de Brasília)

REGIS FILHO/VALOR

“A decisão está ligada ao aspecto técnico de não trabalharmos mais com os aviões Boeing 737-300”, diz Kakinoff

LUPATECHS.A.
CompanhiaAbertadeCapitalAutorizado -NovoMercado
CNPJ/MFnº89.463.822/0001-12 -NIRE43.3.0002853-4

EditaldeSegundaConvocação -AssembleiaGeralExtraordinária
Ficam convocados os acionistas da LUPATECH S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia 10 de
dezembro de 2012, às 11 horas, em segunda chamada, em sua sede social, na Cidade de Caxias do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n° 201, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: I. aprovar a homologação parcial do aumento de capital da Companhia,
conforme aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 4 de maio de 2012, no montante
total de R$375.686.644,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil,
seiscentos e quarenta e quatro reais), mediante a emissão de 93.921.661 (noventa e três milhões,
novecentas e vinte e uma mil, seiscentas e sessenta e uma) novas ações ordinárias de emissão da
Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, bem como o consequente
cancelamento das ações ordinárias de emissão da Companhia que foram emitidas e não subscritas no
âmbito do referido aumento de capital social; II. aprovar a alteração do parágrafo único do artigo 2º do
estatuto social da Companhia, de forma a refletir o novo endereço das filiais (ii), (v) e (ix) da Companhia;
III. aprovar a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, de forma a refletir o novo
capital social, em decorrência da deliberação do item I supra, bem como do §1º de referido artigo,
de forma a refletir o atual capital autorizado da Companhia; e, IV. proceder à consolidação do estatuto
social da Companhia, de acordo com as alterações propostas nos itens II e III da ordem do dia.
Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar, na sede social da Companhia, em Caxias do
Sul, Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n° 201, com 1 (uma) hora de antecedência, além
do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva participação acionária,
expedido pela instituição escrituradora, ou, relativamente aos acionistas participantes de custódia
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo
órgão competente e, se for o caso, instrumento de mandato, com firma reconhecida; devendo, todavia,
o comprovante de participação acionária ser antecipado à Companhia nos termos constantes do
Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral. A Companhia, com fundamento na
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, comunica aos seus acionistas que a Administração
da Companhia aproveitará o ensejo para fazer um Pedido Público de Procuração na forma do normativo
citado. A Administração da Companhia vem solicitar a outorga de procurações para que seus acionistas
assegurem sua participação na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de dezembro de 2012, podendo,
caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação às matérias constantes
na ordem do dia deste Edital de Convocação. O Manual para Participação de Acionistas nas
Assembleias Gerais contém as instruções para a outorga de procurações à Companhia. Os acionistas
poderão optar por outorgar: (i) procurações físicas para que advogado indicado pela Companhia os
representem no dia da Assembleia, conforme modelo de procuração disponível no Manual para
Participação de Acionistas nas Assembleias Gerais; ou (ii) procurações eletrônicas com instruções
de voto pela Internet, através do acesso à página de Relações com Investidores da Lupatech
(www.lupatech.com.br - link “Relações com Investidores”) e de acordo com as orientações e condições
do Manual de Assembleia - através do sistema “Assembleias Online”. É importante lembrar que as
instruções de voto por procuração eletrônica dependem da obtenção de um certificado digital por
parte do acionista (veja na página de Relações com Investidores da Companhia informações adicionais
sobre este processo). Será possível outorgar procurações físicas e eletrônicas e indicar o seu voto a
partir de 27 de novembro de 2012 até 6 de dezembro de 2012. Com esta alternativa - procurações
eletrônicas/Assembleias Online - a Companhia reforça seu compromisso com a adoção das melhores
práticas de transparência e governança corporativa. Os documentos e a proposta relacionados
às matérias constantes deste Edital estarão disponíveis aos acionistas no endereço informado acima,
no website www.lupatech.com.br - link “Relações com Investidores”, bem como no website da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

Caxias do Sul (RS), 27 de novembro de 2012
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira

Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 016/2013 - Menor preço por Item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO, DIESEL MARÍTIMO E DIESEL S50 PARA PMSC,
CONSUMO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. Abertura da Sessão: Às 15:30
horas do dia 11/12/2012. Local e cópia do Edital: Avenida Rio Branco, nº 1064,
DALF, Centro, CEP 88015-204, Florianópolis-SC, no horário das 13:00 às 19:00h, em
dias úteis. Site: www.pm.sc.gov.br - E-mail: licita@pm.sc.gov.br.

Florianópolis, 28 de novembro de 2012.
JOÃO RICARDO BUSI DA SILVA - Cel PM Diretor DALF/PMSC.

Nº CIG - PMSC 0554

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 017/2013 - Menor preço do lote.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de preparo de refeições
no Centro de Ensino da Polícia Militar, com fornecimento de gêneros alimentícios e
correlatos. Abertura da Sessão: Às 15:30 horas do dia 13/12/2012. Local e cópia do
Edital: Avenida Rio Branco, nº 1064, DALF, Centro, CEP 88015-204, Florianópolis-
SC, no horário das 13:00 às 19:00h, em dias úteis. Site: www.pm.sc.gov.br - e-mail:
licita@pm.sc.gov.br.

Florianópolis, 28 de novembro de 2012.
JOÃO RICARDO BUSI DA SILVA - Cel PM Diretor DALF/PMSC.

Nº CIG - PMSC 0559

PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

REALIZADA EM 14.11.2012
Data, Hora e Local: 14 de novembro de 2012, às 17:00 horas, por conferência telefônica, na sede
fiscal da companhia, na Rua Felipe Camarão nº 500, Utinga, Santo André(SP), CEP 09220-580.
Presença: Os Membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Valmir Marques Ca-
milo, Antonio Gonçalves de Oliveira, Cláudio Salgueiro Garcia Munhoz, Joaquim Ferreira Amaro,
Maurício França Rubem e Nélio Henriques Lima. Ausência justificada do Conselheiro Sr. José
Ferraz Ferreira Filho. Presidiu os trabalhos o Conselheiro Valmir Marques Camilo, o qual convidou
a Sra. Elisabeth Baptista Bettini para secretariar os trabalhos. Ordem do dia: Contratação de
Operação Financeira. Deliberações: Decidiu o Conselho, nos termos do Art. 13, alínea “n”, do
Estatuto Social, por unanimidade aprovar a contratação de contratos de derivativos no valor de até
R$ 35.000.000,00 ( trinta e cinco milhões de reais), onde a empresa recebe a variação das suas
ações no período de até 36 meses e se compromete a pagar ao banco a remuneração do valor em
CDI-Certificado de Depósito Interbancário (taxas médias referenciais dos depósitos financeiros,
divulgadas pela CETIP) acrescido de spread, custos de negociação de valores mobiliários e rece-
be a remuneração do colateral (garantia em aplicação) de 100% CDI. Fica autorizada a Diretoria
Executiva a tomar todas e quaisquer providências que se fizerem necessárias para a operação
ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura
da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santo André,
14 de novembro de 2012. Ass.) Valmir Marques Camilo - Presidente; Antonio Gonçalves de Oli-
veira; Cláudio Salgueiro Garcia Munhoz; Joaquim Ferreira Amaro; Mauricio França Rubem e Nélio
Henriques Lima. Elisabeth Baptista Bettini - Secretária. JUCEB nº 97240934 em 21/112012. Hélio
Portela Ramos - Secretário Geral.
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PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2012
Data, Horário e Local: 03 de outubro de 2012, às 10:00 horas, por conferência telefônica,
conforme parágrafo 8º do Artigo 12 do Estatuto Social, na sede fiscal da Companhia, na Rua Felipe
Camarão n.º 500, em Santo André (SP). Presença: Os Membros do Conselho de Administração da
Companhia, Srs. Valmir Marques Camilo, Antonio Gonçalves de Oliveira, Cláudio Salgueiro Garcia
Munhoz, Joaquim Ferreira Amaro, Maurício França Rubem e Nélio Henriques Lima. Ausência
justificada do Conselheiro Sr. José Ferraz Ferreira Filho. Presidiu os trabalhos o Conselheiro Valmir
Marques Camilo, o qual convidou a Sra. Elisabeth Baptista Bettini, para secretariar os trabalhos.
Ordem do Dia: (i) exame da proposta de alienação da participação da Paranapanema S.A.
(“Companhia”) na Cibrafertil - Companhia Brasileira de Fertilizantes (“Cibrafertil”); (ii) autorização à
Diretoria da Companhia para celebrar e assinar o Instrumento Particular de Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”), a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade
de Vendedora e a OFD Holding Inc., sediada na 2nd Floor, MMG Tower, East 53rd Street, Panamá,
Panamá, RUC 1005212-1-536924 (“Compradora”), holding da ABOCOL - Abonos Colombianos
S.A., sociedade por ações existente e organizada de acordo com as leis da Colombia, com sede
social na Zona Industrial de Mamonal, Km. 11, Cartagena de Indias, Colombia, e, ainda, Cibrafértil,
na qualidade de interveniente-anuente e demais instrumentos necessários para a realização da
operação. Deliberações: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração
presentes deliberaram por unanimidade, nos termos do Artigo 13, alíneas “l” e “m” do Estatuto
Social da Companhia: (i) aprovar a proposta apresentada pela Diretoria Executiva para alienação
da participação da Paranapanema na Cibrafértil, com o ajuste dos parâmetros previstos em
Contrato na posição contábil de 30.09.12, que foram objeto de validação pela administração e pelas
áreas competentes da Companhia e de revisão pelos assessores contratados pela Companhia
para a operação, com base nas informações e documentos disponibilizados; (ii) autorizar a
Diretoria a celebrar e assinar o Contrato, por meio do qual a Companhia se obriga a alienar e
transferir à Compradora a totalidade das ações representativas de 99,96% do capital social da
Cibrafertil, ficando autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários,
bem como os demais instrumentos necessários para o cumprimento de todas as obrigações
previstas no Contrato, cujos termos e condições foram revisados pelos assessores contratados
pela Companhia e correspondem às condições negociais aprovadas pelas partes. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura da presente ata, a qual, após
lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santo André, 03 de outubro de 2012. Ass.)
Valmir Marques Camilo(Presidente), Antonio Gonçalves de Oliveira, Claudio Salgueiro Garcia
Munhoz, Joaquim Ferreira Amaro, Maurício França Rubem, Nélio Henriques Lima. Está cópia é
fiel, extraída da Ata lavrada no livro próprio. Elisabeth Baptista Bettini - Secretária. JUCEB sob o nº
97240194, em 19/11/2012. Protocolo nº 12/276597-4-8 de 13/11/2012. Empresa 2930003015-5.
Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
CNPJ/MF nº 33.530.486/0001-29 - NIRE 3330000340-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Data, Horário e Local: 27 de novembro
de 2012, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na Avenida Presidente Vargas, n.º 1012,
Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Convocação e Presença: Os membros do Conselho
de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Conselheiros
ao final assinados. Ordem do Dia: Aprovação do aumento de capital da Companhia decorrente
da conversão do Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), celebrado
com a sua controladora Embratel Participações S.A. (“Embrapar ou “Acionista Controlador”).
Deliberação: Os membros do Conselho de Administração participantes à reunião, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o aumento de capital da Sociedade decorrente
da conversão do Contrato de AFAC, celebrado com a Embratel Participações S.A., nos seguintes
termos: 1. Foi aprovado o aumento de capital social da Companhia de R$4.920.105.400,27
(quatro bilhões, novecentos e vinte milhões, cento e cinco mil e quatrocentos Reais e vinte e sete
centavos), para R$ 4.988.105.400,27 (quatro bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, cento e
cinco mil, quatrocentos Reais e vinte e sete centavos), totalizando um aumento no capital social de
R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de Reais), mediante a emissão de 57.152.217 (cinquenta
e sete milhões, cento e cinquenta e duas mil, duzentas e dezessete) ações ordinárias, visando a
capitalização da totalidade dos direitos de crédito do Acionista Controlador, decorrente do AFAC,
de forma a preservar o caixa da Companhia, e manter o seu planejamento financeiro e o curso
normal de seus negócios. 1. O preço de emissão será de R$1.189,805104877 por lote de mil ações
ordinárias, tendo por base o valor patrimonial de 30 de setembro de 2012. 2. Nos termos do §2º
do artigo 171, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“Lei
das Sociedades Anônimas”), fica assegurado aos demais acionistas a faculdade de exercerem
o seu direito de preferência na subscrição destas ações. As importâncias pagas pelos acionistas
que exercerem o direito de preferência serão entregues diretamente ao Acionista Controlador. 3. O
aumento de capital ora aprovado será realizado de acordo com os seguintes termos e condições:
3.1. Registro e Relação de Subscrição: Os acionistas detentores de ações da Companhia em 27 de
novembro de 2012, terão preferência para a subscrição no aumento de capital ora deliberado, sobre
ações idênticas às que forem detentores, na proporção de 0,0074720044 ações ordinárias para
cada 1 (uma) ação ordinária que possuírem. 3.2. Negociação ex-subscrição: As ações adquiridas a
partir de 28 de novembro de 2012 não farão jus ao direito de subscrição. 3.3. Dividendos: As ações
emitidas, após a homologação do respectivo aumento de capital pelo Conselho de Administração,
farão jus ao recebimento de dividendos integrais que vierem a ser declarados pela Companhia. 3.4.
Prazo para o Exercício do Direito de Subscrição: início em 29 de novembro de 2012 e término em
28 de dezembro de 2012. 3.5. Forma de Pagamento: O pagamento será feito à vista, em moeda
corrente nacional, no ato da subscrição, mediante depósito em conta de titularidade da Companhia,
em agência do Banco do Brasil existente na sede da Companhia. 3.6. Não haverá sobras de direito
de subscrição. 3.7. Homologação: Por se tratar de aumento de capital decorrente da conversão do
AFAC, celebrado com o Acionista Controlador, nos termos do §2º do Artigo 171 da Lei 6.404, de
15.12.76, após o decurso do prazo para o exercício do direito de preferência dos acionistas, e a
efetiva integralização pelos subscritores do aumento de capital social ora aprovado, não haverá nova
reunião do Conselho de Administração da Companhia para homologar o aumento de capital que
resta aprovado desde já. 3.8. Comunicado aos Acionistas: A Companhia enviará a cada acionista
comunicação descrevendo o aumento de capital social da Companhia ora aprovado e contendo os
termos e condições para o exercício do direito de preferência e sua subscrição. 3.9. Ratificação: O
Conselho de Administração ratifica todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia em
relação ao aumento de capital ora aprovado. Encerramento da Reunião. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada
pelos membros do Conselho de Administração participantes e pelo Secretário, passando a constar
do livro próprio. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2012. Assinaturas: Carlos Henrique Moreira –
Presidente; José Formoso Martínez – Vice-Presidente; Dilio Sergio Penedo; Joel Korn; Alberto
de Orleans e Bragança; Antônio Oscar de Carvalho Petersen Filho - Conselheiro e Secretário
Geral. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antônio Oscar de Carvalho
Petersen Filho - Secretário Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Empresas, p. B6.




