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● O ministro da agricultura da
Rússia, Nikolai Fyodorov, afirmou,
em entrevista exclusiva ao ‘Broad-
cast’, serviço em tempo real da
‘Agência Estado’, que o serviço
sanitário russo nunca impôs em-
bargo às importações de carnes
do Brasil. Apenas restringiu, se-
gundo ele, compras de frigoríficos
localizados em três Estados (Para-
ná, Rio Grande do Sul e Mato Gros-

so), “que têm deficiências técni-
cas para comprovar a rastreabili-
dade dos animais abatidos”. O
ministro argumentou que o volu-
me das importações de carne
suína brasileira no ano passado
(127 mil toneladas) superou o
volume importado em 2012
(126,4 mil toneladas).

O ministro russo também afir-
mou que o acordo bilateral firma-
do ontem para a abertura do mer-
cado brasileiro ao trigo russo
tem um potencial inicial de co-
mercialização entre 500 mil a 1
milhão de toneladas do cereal./
VENILSON FERREIRA

TIM CHONG / REUTERS

Missão da OMC no
Brasil avaliará se
País é protecionista
Técnicos da Organização Mundial do Comércio vão analisar as
leis brasileiras do comércio que são consideradas irregulares

Rússia não impôs
embargo à carne do
Brasil, diz ministro

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Uma missão da Organização
Mundial do Comércio (OMC)
desembarca no próximo fim
de semana no Brasil para exa-
minar a política comercial da
presidente Dilma Rousseff, nu-
ma ação que colocará em evi-
dência as medidas considera-
das como protecionistas por
parte do governo.

A investigação da OMC tem co-
mo objetivo preparar um infor-
me sobre a situação do Brasil e
que será apresentado aos de-
mais integrantes da entidade no
fim de junho, em Genebra. Na
ocasião, governos de todo o mun-
do poderão questionar as práti-
cas comerciais do Brasil.

A revisão da política brasilei-
ra é realizada pela OMC a cada
quatro anos e serve como uma
espécie de sabatina para apon-
tar os desafios e as medidas que
poderiam ser consideradas co-
mo irregulares.

Em 2009, por exemplo, gover-
nos de todo o mundo enviaram
mais de 530 perguntas ao Itama-
raty e parte dos ataques se refe-
riam à elevação de tarifas no Bra-
sil. A média de impostos passou
de 10,4% para 11,5% entre 2005
e 2009, diante da elevação de
tarifas de importação para têx-
teis de calçados.

Em 2004, a OMC sugeriu que
o Brasil acelerasse a liberaliza-
ção de seu mercado para crescer

a taxas mais altas. Desde então, o
que ocorreu foi o contrário, se-
gundo os governos que envia-
ram questões ao Itamaraty.

Agora, técnicos da OMC vão
se debruçar nas leis criadas pelo
Brasil, nos últimos meses, consi-
deradas por países ricos como
protecionistas. Isso inclui a ele-
vação de impostos de importa-
ção e a isenção de impostos para
empresas que fabriquem seus
produtos dentro do mercado bra-
sileiro. Outro ponto que a OMC
deve avaliar é o impacto da valori-
zação do real nas importações,
além do peso do BNDES e de sub-
sídios locais para a produção.

Nos últimos meses, governos
como o dos EUA, Europa, Coreia
do Sul, México e Japão foram crí-

ticos à posição do Brasil no co-
mércio internacional, denun-
ciando uma escalada de tarifas e
barreiras.

Segundo diplomatas em Brasí-
lia, não seria uma surpresa se a
OMC lidar com alguns desses ca-
sos em reuniões que vai manter
com o Itamaraty, com o Ministé-
rio do Desenvolvimento e Co-
mércio Exterior e com o Ministé-
rio da Fazenda a partir de segun-
da-feira.

Diplomático, o diretor-geral
da OMC, Pascal Lamy, tem evita-
do fazer críticas diretas ao Bra-
sil. Mas vem insistindo que “o
protecionismo não garante pro-
teções” e alertando que a eleva-
ção de tarifas pode ser prejudi-
cial para a economia importado-

ra.

Campanha. O comportamento
do governo brasileiro também já
aterrizou na campanha para a
disputa do cargo máximo da
OMC. O candidato mexicano,
Hermínio Blanco, atacou direta-

mente algumas das propostas
brasileiras, acusando Brasília de
protecionismo.

“Temos de manter a OMC co-
mo uma organização que defen-
da o comércio”, disse. O candida-
to ainda criticou a decisão do Bra-
sil de suspender o acordo auto-
motivo com o México. “O acor-
do foi útil para gerar empregos e
sua suspensão só mostra como é
importante que, em eventuais
acordos futuros, teremos de pre-
ver mecanismos de solução de
disputa para que governos pen-
sem duas vezes se querem sair
de um tratado.”

Diante da imagem do Brasil, o
próprio candidato brasileiro pa-
ra a liderança da OMC, Roberto
Azevedo, optou por se distan-

ciar da posição comercial do go-
verno de Dilma Rousseff, insis-
tindo que, se for eleito, defende-
rá a visão do conjunto de países.

Para o exame da OMC, porém,
o Brasil já está com suas respos-
tas prontas. A elevação de tarifas
não foi feita de forma irregular,
já que o imposto cobrado ainda
está dentro das margens permiti-
das ao País. Além disso, o Itama-
raty deixará claro que os demais
países não têm do que se quei-
xar: desde a elevação das taxas,
as importações continuaram
crescendo e que, portanto, as no-
vas barreiras não eram proibiti-
vas. O governo mostrará que as
importações crescem a um rit-
mo superior às exportações nos
últimos meses.

Diplomático. Lamy, da OMC, não faz críticas diretas ao Brasil, mas ataca protecionismo

● Em alta

11,5%
era a média de impostos para a
importação de produtos em 2009

10,4%
era a média de impostos
em 2004

JBS S.A.
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60 - NIRE 35.300.330.587

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 30 de Janeiro de 2013

Data, Hora e Local: 30 de janeiro de 2013, às 09 horas, na sede da JBS S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Convocação: Convocação 
dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presença: Presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quórum necessário para a instalação da presente 
reunião. Mesa: Presidente - Joesley Mendonça Batista; Secretário - Francisco de Assis e Silva. Ordem do Dia: (1) aprovar a alienação de 
até 22.987.331 (vinte e dois milhões, novecentas e oitenta e sete mil, trezentas e trinta e uma) ações ordinária de emissão da Companhia 
mantidas em tesouraria, no âmbito da aquisição de determinados ativos pertencentes e de titularidade de BNY Mellon Serviços Financeiros 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e de direitos inerentes a créditos detidos por determinados credores do Independência 
S.A. - Em Recuperação Judicial (“Independência”), conforme autorização outorgada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),  
nos autos do Processo RJ2012/9843; e (2) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos necessários  
e/ou convenientes para a implementação das deliberações anteriores. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: (1) aprovação, nos termos do artigo 19, inciso XVI, do Estatuto Social da Companhia, 
da alienação de até 22.987.331 (vinte e dois milhões, novecentas e oitenta e sete mil, trezentas e trinta e uma) ações ordinárias de emissão 
da Companhia mantidas em tesouraria, no âmbito da aquisição (i) de determinados ativos pertencentes e de titularidade de BNY Mellon 
Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, na qualidade de agente fiduciária de credores detentores de notas 
(bonds) emitidos pelo Independência International, ativos estes que pertenciam ao Independência e que foram dados em alienação 
fiduciária a referidos credores, tendo a propriedade sobre tais ativos sido consolidada após o inadimplemento de obrigações assumidas 
pelo emissor e garantidores na escritura de emissão das notas (bonds), tudo nos termos previstos nos referidos instrumentos e de acordo 
com as leis aplicáveis; e (ii) de direitos inerentes a créditos detidos por determinados credores do Independência. Os ativos incluem  
4 (quatro) unidades frigoríficas em Nova Andradina (MS), Campo Grande (MS), Senador Canedo (GO) e Rolim de Moura (RO);  
2 (dois) curtumes em Nova Andradina (MS) e Colorado D’Oeste (RO); e 2 (dois) centros de distribuição e armazéns em Cajamar (SP)  
e Santos (SP). A utilização de ações em tesouraria para os fins aqui previstos foi autorizada pela CVM, nos autos do Processo RJ2012/9843. 
Em cumprimento ao artigo 8º da Instrução Normativa nº 10 da CVM, os membros do Conselho de Administração deliberaram, ainda,  
que (a) a operação ora autorizada será realizada nesta data; e (b) a quantidade de ações em circulação no mercado, após a realização da 
operação, conforme definição do artigo 5º da Instrução Normativa acima referida, será de 1.574.924.580 (um bilhão, quinhentos e setenta 
e quatro milhões, novecentas e vinte e quatro mil, quinhentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal;  
e (2) autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos necessários e/ou convenientes para a implementação das 
deliberações anteriores. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta ata, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos Conselheiros, que em seguida a assinam. Assinaturas: Presidente: Joesley 
Mendonça Batista; Secretário: Francisco de Assis e Silva. Membros do Conselho de Administração Presentes: Joesley Mendonça 
Batista, Wesley Mendonça Batista,  José Batista Sobrinho, José Batista Júnior, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Natalino Bertin,  
Valere Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Peter Dvorsak, Guilherme Rodolfo Laager e Carlos Alberto Caser.  
São Paulo, 30 de janeiro de 2013. Francisco de Assis e Silva - Secretário. JUCESP nº 70.245/13-7 em 08/02/2013. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Porto Seguro S.A.
Companhia Aberta
CVM nº 01665-9

CNPJ/MF nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.3.001.5166.6
Código ISIN nº BRPSSAACNOR7

Alameda Ribeiro da Silva, 275, 1º andar  - CEP 01217-010 - São Paulo - SP

FATO RELEVANTE

PORTO SEGURO S.A. (BOVESPA: PSSA3), em atendimento ao disposto nas Instruções CVM nº 
358/02 e nº 10/80, e respectivas alterações, comunica aos seus acionistas e ao mercado que o 
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2013, 
aprovou a proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações de emissão da 
Companhia, em conformidade com a Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980, com as 
alterações introduzidas pelas Instruções CVM nº 268/97 e nº 390/03, ressaltando que, como nos 
anos anteriores, mantém-se a opção aberta para a realização da recompra, cabendo a Diretoria, 
caso as condições econômicas e o valor da cotação das ações da Companhia na Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA assim recomendem, efetivar (ou não) a aquisição em 
quantidade e preços adequados, nos seguintes termos e condições: 
1. Objetivo do Programa: Aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em 

tesouraria e posterior cancelamento ou alienação sem redução do capital social.
2. Quantidade de Ações em Circulação: A quantidade de ações em circulação no mercado, 

conforme definição do artigo 5º da Instrução CVM nº 10/80, é de 95.727.241 (noventa e cinco 
milhões, setecentas e vinte e sete mil duzentas e quarenta e uma) ações ordinárias.

3. Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: A aquisição respeitará o limite de até 5.000.000 
(cinco milhões) de ações ordinárias.

4. Quantidade de Ações Mantidas em Tesouraria: 1.376.100 (um milhão, trezentos e setenta e 
seis mil e cem) ações ordinárias, as quais o Conselho de Administração recomenda à Assembleia 
Geral o cancelamento.

5. Prazo para Aquisição: O prazo máximo para aquisição é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, com início em 21.02.2013 e término em 20.02.2014. A aquisição de ações deverá ser feita 
no pregão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA, a preço de mercado.

6. Instituição Financeira Autorizada: Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º Andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 61.194.353/0001-64.

O Programa de Recompra de Ações aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia 
em 17 de fevereiro de 2012 foi encerrado nesta data. Foram adquiridas 1.376.100 (um milhão, 
trezentos e setenta e seis mil e cem) ações ordinárias, por um preço médio de R$ 17,62 (dezessete 
reais e sessenta e dois centavos) por ação.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2013.
Porto Seguro S.A.

Marcelo Barroso Picanço - Diretor de Relações com Investidores ROSSI RESIDENCIAL S/A
CNPJ nº 61.065.751/0001-80 – NIRE 35.300.108.078

Companhia Aberta – Registro CVM nº 01630-6

FATO RELEVANTE
Acordo de Acionistas

A Rossi Residencial S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358, comunica a seus 

acionistas e ao mercado em geral que seus acionistas Jopar Administração Ltda., Oficinalis 

Administração e Participações Ltda., Roplano S.A., Arpoador Administração e Participações 

Ltda., Paradiso Administração e Participações Ltda. (em conjunto, “Acionistas Fundadores”) 

e Reco Aster Private Limited (“Investidor Minoritário”), titulares, em conjunto, de 28,11% 

do capital social e votante da Companhia, celebraram, nesta data, um acordo de acionistas 

(“Acordo de Acionistas”). O Acordo de Acionistas está arquivado na sede social da Companhia 

e será averbado nos registros mantidos pela instituição financeira depositária das ações, com 

as anotações nos respectivos extratos, para fins do disposto no art. 118, da Lei 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada, e cuja cópia encontra-se disponível para consulta nos 

sites da Companhia, da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores 

Mobiliários (www.cvm.gov.br).

Sobre a Rossi: A Rossi é uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil e completou 

30 anos em 2010. A empresa atua nacionalmente em diversos segmentos do mercado imobiliário 

e tem no seu portfólio inúmeros sucessos de vendas de imóveis residenciais e comerciais, nos 

mais variados perfis de renda. A Rossi integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada com 

o código RSID3 e no mercado de balcão americano (OTC: RSRZY).

São Paulo, 20 de fevereiro de 2013.

Cássio Elias Audi – CFO e Diretor de Relações com Investidores

Para mais informações, favor contatar:

Relações com Investidores:
Tel. (55 11) 4058-2502 – ri@rossiresidencial.com.br

BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ nº 62.232.889/0001-90 - NIRE 35300524110
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20/02/2013

Data: 20 de fevereiro de 2013 às 16h00. Local: Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo - SP. Presença: Totali-
dade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Sasson Dayan; Secretário: Rony Dayan. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (i) encerramento do Programa de Recompra de Ações iniciado em 18 de janeiro de 2013 (“Progra-
ma”); (ii) cancelamento de ações mantidas em tesouraria; e (iii) aprovação de novo Programa de Recompra de Ações, ob-
servados os termos do artigo 15, “o” do Estatuto Social, da Instrução CVM nº 10/80, conforme alterada (“Instrução CVM 
nº 10”), e do artigo 30 da Lei nº 6.404/76 (“Novo Programa de Recompra de Ações”). Deliberações: Após amplos de-
bates, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação: 1) Aprovar o encerramento do programa de recompra de 
ações iniciado em 18 de janeiro de 2013, por meio do qual foram adquiridas 6.246.000 (seis milhões, duzentas e quaren-
ta e seis mil) ações preferenciais de emissão da Companhia para permanência em tesouraria e posterior alienação ou can-
celamento; 2) Aprovar o cancelamento da totalidade das ações atualmente mantidas em tesouraria, ou seja, 6.135.764 
(seis milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentas e sessenta e quatro) ações preferenciais nominativas, nos termos do 
Artigo 15, item “o” do Estatuto Social da Companhia, sem redução do valor do capital social. As ações foram adquiridas 
por meio do Programa, e atendidas as exigências da Instrução Normativa nº 10 da CVM. O cancelamento das ações de-
verá ser submetido à deliberação da primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar após a presente data, para 
alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para referendar e consignar o número de ações repre-
sentativas do capital social da Companhia após o cancelamento das Ações. 3) Aprovar, nos termos do Artigo 15, alínea 
“o” do Estatuto Social da Companhia, da Instrução CVM nº 10/80 e demais disposições legais pertinentes, o Novo Pro-
grama de Recompra de Ações, nos seguintes termos: a) Objetivo da Companhia na Operação: A operação de re-
compra de ações tem por objetivo promover a aplicação efi ciente dos recursos disponíveis; b) Quantidade de Ações 
a Serem Adquiridas: Até 3.153.000 (três milhões, cento e cinquenta e três mil) ações preferenciais nominativas; c) 
Quantidade de Ações em Circulação: 57.848.173 (cinquenta e sete milhões, oitocentas e quarenta e oito mil, cen-
to e setenta e três) ações preferenciais nominativas, conforme defi nição do artigo 5º da Instrução CVM nº 10/80. Assim, 
o número máximo de ações a serem adquiridas representa 5,4505% das ações preferenciais de emissão da Companhia 
em circulação no mercado, estando, portanto, dentro do limite máximo fi xado pela Instrução CVM nº 10/80; d) Prazo 
para a Realização das Aquisições: As aquisições serão realizadas pela Companhia em até 365 (trezentos e sessen-
ta e cinco) dias, encerrando-se em 20 de fevereiro de 2014; e) Instituições Financeiras que Atuarão como Inter-
mediárias: Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob nº 51.014.223/0001-49, com 
sede na Avenida Juscelino Kubitschek, 2041 / 2235 - 24º andar - São Paulo – SP; Goldman Sachs do Brasil CTVM S.A., ins-
crita no CNPJ sob nº 09.605.581/0001-60, com sede na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 510 – 6º Andar - conj. 61 - São 
Paulo – SP; e Barclays Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA, inscrita no CNPJ sob nº 11.634.773/0001-46, com 
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440 – 12º andar - São Paulo- SP. 4) Fica a Diretoria autorizada a implementar o 
programa de recompra das ações dentro dos limites aprovados. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi lida, 
aprovada e por todos assinada. São Paulo, 20 de fevereiro de 2013. Assinaturas: Presidente: Sasson Dayan; Secre-
tário: Rony Dayan; Membros: Sasson Dayan; Rony Dayan; Gustavo Henrique de Barroso Franco; e Peter Michael Yu. A 
presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Sasson Dayan - Presidente.

A Concessionária de Rodovias TEBE S/A torna público que requereu à Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo - CETESB a Licença Prévia para duplicação da rodovia (SP-351) 
Comendador Pedro Monteleone, entre o km 157+700 e o km 158+800, no município de Be-
bedouro, mediante a apresentação do Estudo Ambiental Simplificado - EAS. Declara aberto o
prazo de 15 dias a partir da publicação desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer 
interessado. As solicitações deverão ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada
no prazo acima definido, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, Av. Pro-
fessor Frederico Hermann Junior, 345 - prédio 12 - 1º andar - Alto de Pinheiros, CEP 05459-900.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E CONSULTA PÚBLICA

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO divulga, para conhecimento público que, em 11 de março 
de 2013, no horário das 19:00 às 21:30 horas, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, localizada na
Avenida Jerônimo Gonçalves, nº 1200 - Centro, ocorrerá a 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e
discussão do projeto de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA (PPP) DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, e da respectiva
minuta de  edital de licitação e seus anexos, em atendimento ao artigo 11, inciso IV, da Lei Federal nº
11.445/2007, do artigo 39 da Lei Federal nº 8.666/1993, do artigo 5 da Lei Federal nº 8.987/1995 e artigo 10,
inciso VI da Lei Federal nº 11.079/2004.
Na Audiência Pública, haverá a apresentação da situação destes serviços públicos no município 
e dos fundamentos devidamente publicados para a realização da concessão administrativa, após,
haverá oportunidade para respostas aos questionamentos apresentados.
O município divulga ainda, que, esta audiência, ora convocada, não altera o prazo 
de encerramento da consulta pública, prevista para 15 de março de 2013, data limite para recebimento
de sugestões e comentários.
Os documentos concernentes à consulta estão disponibilizados no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.
As sugestões e comentários relativos aos documentos submetidos à consulta pública poderão ser
enviados ao município (até a data limite) no e-mail metas@administracao.pmrp.com.br.

Ribeirão Preto, 20 de fevereiro de 2013.
DÁRCY VERA

PREFEITA MUNICIPAL

BAYER S.A.
C.N.P.J. nº 18.459.628/0001-15 - NIRE nº 35.300.338.413

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2012
DATA E HORÁRIO: 14 de novembro de 2012, às 10:00 (dez) horas. LOCAL: sede social, na Capital do Estado 
de São Paulo, na Rua Domingos Jorge, 1.100, Socorro, CEP 04779-900. PRESENÇA: acionistas represen-
tando a totalidade do capital social, bem como o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Theodorus Clemens 
Maria van der Loo. MESA: Presidente: Theodorus Clemens Maria van der Loo; Secretário: Gustavo Penteado 
Siqueira; CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação prévia, face ao que faculta o parágrafo 4º do Artigo 
124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA, APROVADAS 
POR UNANIMIDADE: 1) Aprovar à aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social da 
WEHRTEC – TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA (“Wehrtec”), sociedade limitada, devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º 07.672.910/0001-60, com sede na Cidade de Cristalina, Estado de Goiás, na Rodovia BR 251, 
Km 49, Distrito de Campos Lindos, CEP 73850-000, detidas por Verni Kitzmann Wehrmann, brasileiro, casa-
do, agricultor, portador da Carteira de Identidade RG n.º 2884417, inscrito no CPF/MF sob n.º 431.312.559-00 
e Marlova Wehrmann, brasileira, casada, agricultora, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 1253391, 
inscrita no CPF/MF sob n.º 606.628.241-72, ambos residentes e domiciliados na Cidade de Cristalina, Estado 
de Goiás, com endereço na Fazenda Sede, Estrada DF 295, Km 10, Zona Rural, CEP 73850-000, na proporção 
aproximada de 98% (noventa e oito por cento) e 2% (dois por cento), respectivamente, ficando esta operação 
condicionada à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; 2) Autorizar a 
Diretoria Executiva da Sociedade, ou ainda os Srs. Alfonso Alba Ordonez, espanhol, solteiro, engenheiro agrô-
nomo, inscrito no CPF/MF sob n.º 215.948.408-30 e André Kraide Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro 
agrônomo, portador da Carteira de Identidade RG n.º 246.366.722, inscrito no CPF/MF sob n.º 245.430.748-07, 
a praticar todos e quaisquer atos necessários e em lei permitidos à concretização da aquisição supra citada, 
incluindo, mas não se limitando, à assinatura do “Contrato de Compra e Venda de Quotas”. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. MESA: (ass.) Theodorus Clemens Maria van der Loo - Presidente da 
Mesa; Gustavo Penteado Siqueira – Secretário; ACIONISTAS: BAYER HISPANIA S.L. - pp. Gustavo Penteado 
Siqueira; BAYER GESELLSCHAFT FUR BETEILIGUNGEN MBH pp. Rafael Cury Dantas. Certifico que a pre-
sente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. São Paulo, 14 de novembro de 2012. Secretário - Gustavo 
Penteado Siqueira. JUCESP nº 70.914/13-8 em 13/02/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




