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Negócios Aviação. Airbus vende US$ 24 bi
em aeronaves para a Lion Air

EDUARDO SOCRATES BERGAMASCHI/ESTADÃO-14/9/2006

economia.estadao.com.br

Fabricante das cachaças Velho Barreiro
e Tatuzinho negocia venda da empresa

● Mercado Saída. Tatuzinho, que produz a Velho Barreiro: venda amenizaria prejuízo na área de energia

Bebidas. Empresa, dona da segunda marca de cachaça mais vendida do País, já teria recebido algumas sondagens, mas nenhuma
oferta foi levada adiante; dívida tributária de cerca de R$ 500 milhões, em discussão na Justiça, pode ser empecilho a um acordo

Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
CNPJ/MF nº 60.831.344/0001-74 - NIRE nº 35.300.035.321

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. acionistas para a realização da Assembleia Geral Extraordinária,
no dia 28 de março de 2013, às 11h, na sede social situada na Rua Sampaio Viana,
nº 44/1º andar – Paraíso, São Paulo/SP, para deliberar sobre: I) Ratificar a deliberação da
Diretoria, de pagamento dos Juros sobre Capital Próprio; II) Aumento do capital social;
e III) Reforma do art. 6º do Estatuto Social.

São Paulo (SP), 19 de março de 2013.
Akira Harashima - Diretor-Presidente. (19, 20 e 21/03/2013)

Lílian Cunha

A família Tavares de Almeida,
controladora da Indústria
Reunidas de Bebidas Tatuzi-
nho Três Fazendas (IRB), que
fabrica a cachaça Velho Barrei-
ro, negocia a venda da compa-
nhia. Segundo fontes, algu-
mas empresas já demonstra-
ram interesse na aquisição, in-
cluindo uma multinacional de
bebidas, mas as ofertas não fo-
ram adiante.

Um dos principais empeci-
lhos para o negócio seria a dívida
tributária da companhia, calcula-
da em cerca de R$ 500 milhões
em impostos estaduais e fede-
rais. Segundo Manuel Rodrigues
Tavares de Almeida Filho, presi-
dente do Grupo Tavares de Al-
meida (que reúne os negócios da
família), esses tributos estão sen-
do contestados na Justiça.

A venda da Tatuzinho seria
uma forma de os Tavares de Al-
meida, que detêm 52% da fabri-
cante de cachaça, sanar dívidas
de outra companhia da família,
conforme pessoas próximas.

Em nota, o grupo disse que fre-
quentemente é procurado por
“investidores internacionais
com o objetivo de conhecer me-
lhor o segmento de cachaça no
Brasil. Esse interesse se deve ao
crescimento do setor de cachaça

no Brasil e no mundo”. Mas sa-
lientou que a “IRB não está à ven-
da e que atualmente não recebeu
nenhuma proposta concreta de
compra da empresa.”

Segundo fontes, a multinacio-
nal Pernod Ricard teria interes-
se na companhia. Mas, procura-
do, o grupo negou que esteja em
negociações. O Tavares de Al-
meida também afirmou não ter
recebido nenhuma proposta
concreta da Pernod Ricard.

Álcool. Os Tavares de Almeida
são donos da usina de álcool
Agro Indústria Vista Alegre e de
outros projetos sucroalcoolei-
ros de cogeração de energia, to-
dos com sede em Itapetininga,
no interior de São Paulo. Em
2008, a família decidiu investir
R$ 300 milhões em um projeto
de cogeração de energia para o
Grupo Rede (empresa que con-
trolava nove distribuidoras de

energia em vários Estados).
Atolado em dívidas que so-

mam mais de R$ 5 bilhões, o Gru-
po Rede entrou em recuperação
judicial e foi vendido por R$ 1
para a CPFL Energia e Equato-
rial Energia. Com isso, a dívida
dos Tavares de Almeida teria se
complicado e a família teria to-
mado a decisão de vender ativos.
O grupo afirma, no entanto, que
“a dívida financeira existente
versus os investimento efetiva-
dos, são absolutamente nor-
mais”.

A IRB tem 104 anos de funda-
ção e o posto de segunda marca
de cachaça mais vendida no País,
com a aguardente Velho Barrei-
ro. A companhia é a junção de
duas cachaçarias, a Tatuzinho e
a Três Fazendas, compradas pe-
lo comendador Manuel Rodri-
gues Tavares de Almeida (pai de
Manuel Rodrigues Tavares de Al-
meida Filho) em 1969. A empre-
sa responde por 20% das vendas
de cachaça no País e fatura creca
de 190 milhões.

Especialistas no setor de bebi-
das garantem que a venda da fa-
bricante da Velho Barreiro não
será uma tarefa fácil, embora ha-
ja interesse crescente de multi-
nacionais nesse segmento – prin-
cipalmente depois de a britânica
Diageo ter comprado, em maio
do ano passado, a cearense Ypió-

ca por US$ 469 milhões. O reco-
nhecimento da cachaça como be-
bida genuinamente brasileira pe-
los Estados Unidos, no mês pas-
sado, também aumenta o inte-
resse de companhias pelo setor.
Mas as dívidas tributárias da Ta-
tuzinho complicam as chances

de o negócio ser fechado rapida-
mente.

Outro problema são os sócios
minoritários da empresa. Dos
48% de ações que não são da fa-
mília Tavares de Almeida, boa
parte está “em tesouraria”, des-
de que, em 2006, a Zwecker Em-

preendimentos, que detinha
38% das ações, deixou a socieda-
de. A Zwecker processa a Velho
Barreiro pelo suposto desvio de
R$ 204 milhões da empresa. Por
duas vezes, porém, a acusação
da Zwecker teve sentença desfa-
vorável na Justiça.

estadão.com.br

Secretaria de 
Portos

Tomada de Preços nº 03/2012
Processo: 37730/12-72. Objeto: Fornecimento de conjuntos completos de 
chaves seccionadoras tripolares, uso externo, sendo 2 (dois) conjuntos classe 
25 kV, NBI 150 kV, corrente nominal 1250 A, Icc 31,5 kA, abertura vertical, 
motorizada em grupo, com lâmina de terra e 2 (dois) conjuntos, classe 69 
kV, NBI 350 kV, corrente nominal 1250 A, Icc 31,5 kA, abertura dupla lateral, 
motorizada em grupo, com lâmina de terra, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
A Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, comunica aos 
interessados a revogação da Tomada de Preços no 03/2012, por razões de 
interesse da Administração, consoante decisão de sua Diretoria -Executiva, em 
sua 1576a Reunião (extraordinária), realizada em 24/01/2013.

Santos-SP, 18 de março de 2013
Renato Ferreira Barco

Diretor Presidente

AVISO DE REVOGAÇÃO

COMPANHIA 
DOCAS DO 
ESTADO DE 
SÃO PAULO - 
CODESP

EDITAL DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - PREVER HAAS, entidade fechada de previdência
complementar, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 57.387.623/0001-86, estabelecida na Avenida Das Nações
Unidas, 14.171, Edifício Diamond Tower, por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei,
para os devidos fins e efeitos, inclusive de comprovação junto aos Órgãos Governamentais Competentes
que, tendo sido esgotadas todas as possibilidades de localização, houve o EXTRAVIO de documentos de
gestão e administração da Entidade e do Plano de Benefícios Prever Haas, incluindo, mas não se limitando,
a: Atas de Reunião dos órgãos estatutários da Entidade, Planos de Custeio do Plano, Demonstrativos de
Resultados de Avaliação Atuarial, Políticas de Investimento e Orçamentos Gerais. São Paulo, 18/03/2013.

Secretaria dos
Transportes Metropolitanos

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41372277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E 
INTERESTADUAIS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO, MANUSEIO, 
ENVELOPAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NOS FORMATOS DE PAPEL E CRÉDITO 
ELETRÔNICO, PARA OS EMPREGADOS DA COMPANHIA DO METRÔ. 
OC nº 373301370932013OC00319. CLASSE nº 0831. O Edital completo encontra-se 
disponível nos sítios www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e  
www.metro.sp.gov.br a partir do dia 20/03/2013. A sessão pública do Pregão será 
realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 04/04/2013, às 09h00. 

20%
é a participação da IRB no
mercado brasileiro de cachaça;
sua principal marca é a Velho
Barreiro, a segunda mais vendi-
da do País, atrás da Caninha 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EDITAL 

Edital: 14/13. Processo Administrativo: 749/2013. Pregão Presencial: 13/13. Objeto: aquisição de fraldas
geriátricas descartáveis. O Edital será disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de
Pirassununga http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada do Edital
diretamente na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 42,39 (quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), na Seção de Tributação, a partir do dia 19 de
março até o dia 03 de abril de 2013. Os envelopes deverão ser protocolados até as 09 horas do dia 04 de abril
de 2013, na Seção de Comunicações, no endereço acima.

Pirassununga, 18 de março de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins - Chefe da Seção de Licitação.

 Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56  –  NIRE 35.300.089.901
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Distribuição (“Companhia”) a se reunirem, no 
dia 17 de abril de 2013, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3142, nesta 
Capital, a fi m de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Leitura, discussão e votação 
das demonstrações fi nanceiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012; (b) Aprovação da Proposta da 
Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2012; (c) Aprovação do Orçamento 
de Capital; (d) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia, caso os 
acionistas requeiram a sua instalação. Em Assembleia Geral Extraordinária: (e) Aprovação da Proposta da Administração 
referente ao Plano de Investimentos para 2013; e (f) Aprovação da Proposta da Administração referente ao aumento do 
capital social mediante a capitalização da reserva especial de ágio no valor total de R$ 38.024.597,19, sendo 20% do 
valor total do aumento, ou seja, R$ 7.604.797,98 capitalizados sem a emissão de novas ações, em benefício de todos os 
acionistas, e 80% do valor total do aumento, ou seja, R$ 30.419.799,21 capitalizados em proveito da acionista controladora 
da Companhia, qual seja, a Wilkes Participações S.A., nos termos do artigo 7º da Instrução CVM 319/99 (conforme 
alterada), mediante a emissão de novas ações preferenciais, cujo preço de emissão será defi nido com base na média 
ponderada dos 15 pregões anteriores à data desta convocação, e, consequentemente, alterar o Artigo 4º do Estatuto Social 
da Companhia. Será assegurado aos acionistas  o  direito de preferência  para a  subscrição  das  novas ações preferenciais 
a serem emitidas, em atenção ao artigo 171 da Lei nº 6.404/76 (conforme alterada). As novas ações preferenciais terão os 
mesmos direitos e características das ações preferenciais atualmente existentes, porém não farão jus ao recebimento dos 
dividendos relativos ao exercício fi ndo em 31/12/2012. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social 
da Companhia, na página de relações de investidores da Companhia (www.gpari.com.br) e na página da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), conforme artigos 124 e 135 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM 481/09, cópia 
das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, das Propostas da Administração 
e dos documentos correlatos referentes às matérias constantes da presente Ordem do Dia. Aos acionistas que têm 
a intenção de se fazer representar por meio de mandatários na Assembleia Geral ora convocada, requeremos o envio 
dos documentos hábeis que comprovem a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de representação com 
72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia. Os documentos deverão ser encaminhados ao 
Departamento Jurídico Societário da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3142, nesta Capital, sob protocolo.

São Paulo, 15 de abril de 2013.
Abilio dos Santos Diniz

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS
NIRE 35.300.174.054 - CNPJ nº 03.485.775/0001-92

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2013
Conforme a Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada 24 de janeiro de 2013, às 14:00, arquiva-
da na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 69.401/13-5, em sessão de 07/02/2013, os acionistas re-
presentando a totalidade do capital social: a) aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008, 31 de dezembro de 2009, 31 de dezembro de 2010 e 31 de 
dezembro de 2011; (b.1) aprovaram as seguintes destinações do lucro líquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2008 no valor de R$ 73.008.390,63 (setenta e três milhões, oito mil, trezentos e noventa reais e 
sessenta e três centavos): (i) R$ 3.650.419,53 (três milhões, seiscentos e cinqüenta mil, quatrocentos e dezenove 
reais e cinqüenta e três centavos) serão destinados à conta de Reserva Legal; (ii) R$ 19.602.913,79 (dezenove 
milhões, seiscentos e dois mil, novecentos e treze reais e setenta e nove centavos) serão distribuídos aos acio-
nistas a título de dividendos previstos no art. 18 (b) do Estatuto Social da Companhia; (iii) 40.559.927,86 (quaren-
ta milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) serão 
retidos, conforme previsto em orçamento de capital, nos termos do art. 196 da Lei 6.404/76, e destinados à conta 
de Reserva de Retenção de Lucros; e (iv) o saldo remanescente no valor de R$ 9.195.129,45 (nove milhões, 
cento e noventa e cinco mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) foi destinado conforme espe-
cificado no item (b.6) adiante; (b.1.1) Adicionalmente, ao final do exercício de 2008, foi lançado a débito da conta
de Lucros Acumulados, o valor de R$ 484.029,58 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, vinte e nove reais e cin-
qüenta e oito centavos), o qual advém de ajustes necessários para conferir os efeitos das novas práticas contá-
beis ao exercício de 2007. Deliberou-se, assim, que o referido valor reduzirá o saldo da conta de Reserva de 
Retenção de Lucros; (b.2) aprovaram as seguintes destinações do lucro líquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2009 no valor de R$ 55.182.419,16 (cinqüenta e cinco milhões, cento e oitenta e dois mil, quatro-
centos e dezenove reais e dezesseis centavos): (i) R$ 2.759.120,96 (dois milhões, setecentos e cinqüenta e nove 
mil, cento e vinte reais e noventa e seis centavos) serão destinados à conta de Reserva Legal; (ii) R$ 14.816.601,16 
(quatorze milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e um reais e dezesseis centavos) serão distribuídos aos 
acionistas a título de dividendos previstos no art. 18 (b) do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o saldo remanes-
cente no valor de R$ 37.606.697,04 (trinta e sete milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais 
e quatro centavos) foi destinado conforme especificado no item (b.6) adiante; (b.2.1) Adicionalmente, consideran-
do o orçamento de capital elaborado pela Administração, deliberou-se acerca da reversão parcial da Reserva de 
Retenção de Lucros no montante de R$ 16.383.306,78 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e três mil, trezen-
tos e seis reais e setenta e oito centavos), a qual foi também destinada conforme especificado no item (b.6)
adiante; (b.3) aprovaram as seguintes destinações do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2010, no valor de R$ 23.247.024,53 (vinte e três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, vinte e quatro reais 
e cinqüenta e três centavos): (i) R$1.162.351,23 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, trezentos e cinqüenta e 
um reais e vinte e três centavos) serão destinados à conta de Reserva Legal; (ii) R$ 6.241.877,32 (seis milhões, 
duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos) serão distribuídos aos 
acionistas a título de dividendos previstos no art. 18 (b) do Estatuto Social da Companhia; (iii) R$ 539.409,29 
(quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e nove reais e vinte e nove centavos) serão destinados para a conta 
de Reserva de Incentivo Fiscal; (iv) R$ 12.133.114,34 (doze milhões, cento e trinta e três mil, cento e quatorze 
reais e trinta e quatro centavos) serão retidos, conforme previsto em orçamento de capital, nos termos do art. 196 
da Lei 6.404/76, e destinados à conta de Reserva de Retenção de Lucros; e (v) o saldo remanescente no valor de  
R$ 3.170.272,35 (três milhões, cento e setenta mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) foi 
destinado conforme especificado no item (b.6) adiante; (b.3.1) Adicionalmente, ao final do exercício de 2010,
consta no Patrimônio Líquido da empresa, a título de Lucros Acumulados, o valor de R$13.624.647,54 (treze mi-
lhões, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), o qual 
advém de ajustes necessários para conferir os efeitos das novas práticas contábeis aos exercícios de 2008 e
2009, bem como da realização da conta de ajuste de avaliação patrimonial, o qual foi também destinado conforme
especificado no item (b.6) adiante; (b.4) aprovaram as seguintes destinações do lucro líquido do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2011 no valor de R$ 25.097.912,50 (vinte e cinco milhões, noventa e sete mil, nove-
centos e doze reais e cinqüenta centavos): (i) R$ 1.254.895,63 (um milhão, duzentos e cinqüenta e quatro mil, 

oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) serão destinados à conta de Reserva Legal;  
(ii) R$ 6.738.844,82 (seis milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e 
dois centavos) serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos previstos no art. 18 (b) do Estatuto Social 
da Companhia; (iii) R$ 293.582,08 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oito centa-
vos) serão destinados à conta de Reserva de Incentivos Fiscais; e (iv) o saldo remanescente no valor de  
R$ 16.810.589,97 (dezesseis milhões, oitocentos e dez mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete 
centavos) foi destinado conforme especificado no item (b.6) adiante; (b.4.1) Adicionalmente, ao final do exercício
de 2011, consta no Patrimônio Líquido da empresa, a título de Lucros Acumulados, o valor de R$1.134.572,70 (um 
milhão, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta centavos) o qual advém da realiza-
ção da conta de ajuste de avaliação patrimonial e de ajustes contábeis relacionadas à participação em empresa 
controlada. Deliberou-se, assim, que o saldo será destinado conforme especificado no item (b.6) adiante; 
(b.4.2) Adicionalmente, considerando o orçamento de capital elaborado pela Administração, deliberou-se acerca 
da parcial reversão da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R$ 3.268.760,00 (três milhões, duzentos 
e sessenta e oito mil e setecentos e sessenta reais), o qual foi também destinado conforme especificado no item
(b.6) adiante; (b.5) aprovaram, relativamente aos dividendos deliberados nos subitens anteriores, referentes aos 
exercícios de 2008 a 2011, no montante total de R$ 47.400.237,09 (quarenta e sete milhões, quatrocentos mil, 
duzentos e trinta e sete reais e nove centavos) que parcela dos dividendos será paga na forma de juros sobre o 
capital próprio, calculado sobre as contas do patrimônio líquido respectivamente aos anos de 2008 a 2011, nos 
termos do que determina o art. 9º da Lei 9.249/95, cujo montante corresponde ao valor bruto de R$ 36.486.648,16 
(trinta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), 
que diminuído do valor de R$ 5.472.997,22 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e no-
venta e sete reais e vinte e dois centavos), relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre 
a operação, conforme previsão do art. 9º, §2º da Lei 9.249/95, totaliza o valor líquido de R$ 31.013.650,94 (trinta 
e um milhões, treze mil, seiscentos e cinqüenta reais e noventa e quatro centavos). Nestes termos, do valor líqui-
do de R$ 41.927.239,87 (quarenta e um milhões, novecentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e 
oitenta e sete centavos) que será pago aos acionistas referente aos dividendos dos exercícios de 2008 a 2011, o 
valor (líquido) de R$ 31.013.650,94 (trinta e um milhões, treze mil, seiscentos e cinqüenta reais e noventa e qua-
tro centavos) será pago a título de juros sobre o capital próprio e o valor restante de R$ 10.913.588,93 (dez mi-
lhões, novecentos e treze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos) será pago na forma de 
dividendos, conforme previsto na legislação societária; (b.6) aprovaram a capitalização dos saldos dos lucros 
acumulados não destinados pela Diretoria Executiva nos termos dos seus relatórios no montante total de  
R$ 101.193.975,83 (cento e um milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta 
e três centavos), com consequente aumento do capital social, sem a emissão de novas ações. Assim, o capital 
social será elevado de R$ 61.417.445,96 (sessenta e um milhões, quatrocentos e dezessete mil, quatrocentos e 
quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) para R$ 162.611.421,79 (cento e sessenta e dois milhões, 
seiscentos e onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), sendo que o artigo 5º do Esta-
tuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação, mantendo-se inalterados os seus parágrafos: 
“O capital social da Sociedade é de 162.611.421,79 (cento e sessenta e dois milhões, seiscentos e onze mil,
quatrocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), dividido em 1.580.489 (um milhão, quinhentos e oi-
tenta mil, quatrocentos e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal”. (c) aprovaram por 
unanimidade a instalação do Conselho Fiscal com 3 membros efetivos, tendo sido eleitos os Srs. Alessandro 
Domenico de Magalhães Franco; Nelson Miotto Junior e João de Saint Brisson Paes de Carvalho, com mandatos 
vigentes até a primeira AGO da Companhia que se realizar após essa eleição. (d) ratificaram, por maioria, em
relação à remuneração anual global máxima dos administradores e do Conselho Fiscal, os valores efetivamente 
pagos nos exercícios sociais de 2008, 2009, 2010 e 2011, nos termos dos respectivos contratos de trabalho. Com 
relação aos membros do Conselho de Administração e Fiscal também foram ratificados os valores efetivamente
pagos nesses mesmos exercícios sociais. Os valores ora aprovados constam das respectivas Demonstrações 
Financeiras. 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




