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Lucro da Central Unimed sobe 18%, para R$ 62 milhões
Beth Koike
De São Paulo

A Central Nacional Unimed en -
cerrou o ano passado com um lu-
cro líquido de R$ 62,1 milhões, o
que representa um crescimento
de 18,1% quando comparado ao
desempenho de 2011. A Central
Nacional Unimed é uma coopera-
tiva médica que atende exclusiva-

mente empresas com mais de 300
usuários e com presença em mais
de três Estados no país.

Como ocorreu com todo o setor
de planos de saúde, a cooperativa
registrou aumento nos custos mé-
dico-hospitalares. Essas despesas
subiram 24,8% para R$ 1,6 bilhão
no ano. No mesmo período, a re-
ceita da cooperativa médica cres-
ceu 22,3%, para R$ 1,8 bilhão.

Para efeito de comparação, as
16 operadoras de planos de saú-
de e odontológicos ligadas à Fe-
nasaúde apuraram um avanço
de 29,7% nas despesas médico-
hospitalares nos nove primeiros
meses de 2012, ante um aumen-
to de 18,5% na receita, em rela-
ção a igual período de 2011. Os
dados fechados do ano passado
ainda não foram divulgados.

A sinistralidade da Central
Nacional Unimed chegou a 87%,
uma elevação de 3,2 pontos per-
centuais. “É uma sinistralidade
alta, atingiu os patamares de
2009, quando houve a crise eco-
nômica e muitas pessoas usaram
o plano de saúde”, disse Moha-
mad Akl, presidente da Central
Nacional Unimed.

Um dos destaques da coope-

rativa médica no ano passado
foi o aumento no número de be-
neficiários dentro da própria
carteira de clientes. Dos 128 mil
novos usuários, 79,5 mil são fun-
cionários de empresas que já
eram atendidas pela cooperativa
médica. Muitas companhias,
principalmente aquelas com
atuação nacional, contam com
duas operadoras de planos de

saúde e é comum uma delas ser
uma Unimed devido à presença
das cooperativas médicas em
praticamente todo o país.

A Central Nacional Unimed
encerrou o ano passado aten-
dendo cerca de 185 empresas,
que juntas reúnem quase 1,3 mi-
lhão de usuários, o que repre-
senta um crescimento de 21,2%
sobre o período anterior.

Saúde Grupo planeja aquisições no Chile, na Colômbia, no Peru e no México

Amil prepara-se para fazer
expansão na América Latina
Mônica Scaramuzzo
De São Paulo

A Amil, maior operadora de
planos de saúde do país, planeja
expandir seus negócios para a
América Latina. Ao Valor PRO,
serviço de notícias em tempo
real do Va l o r , Edson de Godoy
Bueno, CEO da companhia, disse
que o grupo se prepara para fa-
zer aquisições no Peru, na Co-
lômbia, no Chile e no México.
“São países com estabilidade po-
lítica e crescimento econômico
s u s t e n t áv e l ”, disse o empresário.

O conselho de administração da
operadora de planos de saúde vai
definir, nos próximos 30 dias, os
investimentos que serão feitos pa-
ra a expansão do grupo entre 2013
e 2014, afirmou Bueno. O montan-
te deverá ser aprovado em reunião
do conselho pelo principal acio-
nista, a americana United Health,
que comprou 90% da operadora

brasileira em uma transação ava-
liada em quase R$ 10 bilhões, em
outubro do ano passado.

Segundo Bueno, o perfil da clas-
se média da população de Peru,
Colômbia, Chile e México é pareci-
do com o do Brasil. “Vamos buscar
a liderança nesses mercados [dos
países latino-americanos] nos pró-
ximos cinco anos”, afirmou.

Apesar dos projetos agressivos
de expansão fora do Brasil, Bue-
no disse que há muito espaço pa-
ra a Amil crescer também no
mercado nacional. Atualmente,
apenas 25% da população brasi-
leira tem planos de saúde, segun-
do dados da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). Cerca
de 144 milhões de brasileiros de-
pendem de atendimento do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

A Amil já fincou um pé na Euro-
pa. Em novembro, a operadora
brasileira adquiriu sete hospitais
em Portugal por €85,6 milhões. Es-

ses hospitais pertenciam ao grupo
financeiro Caixa Geral de Depósi-
tos, que foi obrigado a se desfazer-
se de negócios não ligados a sua
atividade-fim, para atender ao
acordo de ajuste que Portugal assi-
nou com o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), o Banco Central
Europeu e a União Europeia.

A expansão fora do Brasil
marca a retomada da Amil em
território internacional. Na dé-
cada de 90, a companhia chegou
a ter 100 mil clientes na Argenti-
na e Estados Unidos. Em 2008,
Bueno fechou sua última opera-
ção internacional.

Com a UnitedHealth, a Amil
tem um parceiro de peso para
retomar sua expansão interna-
cional. O grupo americano está
presente em 18 países e possui
uma carteira de cerca de 75 mi-
lhões de clientes, sendo 40 mi-
lhões só de planos de saúde. Esse
volume é quase o tamanho do

mercado brasileiro de convênio
médico, que conta com cerca de
48 milhões de beneficiários. O
grupo UnitedHealth registrou
no ano passado, um lucro líqui-
do de US$ 5,5 bilhões e uma re-
ceita de US$ 103,42 bilhões. A
Amil tem cerca de 6 milhões de
usuários e seus resultados finan-
ceiros de 2012 devem ser divul-
gados hoje ao mercado.

A companhia brasileira está
em processo de fechamento de
capital, decisão tomada após a
venda para a UnitedHealth. A
transação entre as duas empre-
sas foi a maior do setor de saúde
no país e a expectativa é que a
Amil “i m p o r t e” para o Brasil
modelos diferenciados de remu-
neração e de gestão já adotados
nos Estados Unidos e que devem
exigir uma profissionalização
ainda maior no mercado brasi-
leiro de planos de saúde. (Cola -
borou Beth Koike)

LEO PINHEIRO/VALOR

Bueno, CEO da Amil, quer buscar a liderança em países latino-americanos

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 35.300.181.948

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), a ser realizada no dia
25 de abril de 2013, às 10:30 horas, na sede da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 1.510,
3º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre
as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia (“AGOE”): 1. Em sede de Assembleia Geral
Ordinária: (a) exame e aprovação do relatório da administração, do orçamento de capital para o ano
de 2013, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (b) deliberação acerca da destinação
do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; (c)
destituição de membro do Conselho de Administração e eleição de novos membros, em adição aos
demais; e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2013. 2. Em
sede de Assembleia Geral Extraordinária: (a) outorga de opções no âmbito do plano de opção de
compra de ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral ocorrida em 31 de agosto de 2010,
conforme recomendado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de março de
2013; (b) alteração do caput do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, a fim de (i) modificar
a denominação de 2 (dois) cargos da Diretoria da Companhia que se encontram vagos e são ora
mantidos sem designação específica, de forma a especificar as atividades a serem exercidas, sendo
que um deles será designado Diretor Jurídico e o outro Diretor de Gestão de Pessoas; e, (ii) alterar
as denominações do Vice-Presidente Executivo e do Diretor de Logística para Diretor de Operações
Rodoviárias e Diretor de Operações Logísticas, respectivamente; (c) alteração das competências
dos Diretores da Companhia e, por consequência, alteração e renumeração dos parágrafos do artigo
15 do Estatuto Social da Companhia; (d) consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista
das alterações ora propostas. Proposta da Administração: Em reunião realizada em 25 de março
de 2013, os membros do Conselho de Administração aprovaram a publicação do presente Edital e
ainda a Proposta da Administração sobre as matérias a serem deliberadas. Referida proposta e toda
documentação pertinente, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480,
de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, encontram-se disponíveis na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da
Companhia (www.ecorodovias.com.br/ri) e na página da CVM (www.cvm.gov.br). Informações Gerais:
Poderão participar da AGOE, os acionistas titulares de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas
ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo
serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., consoante dispõe o artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações, observado ainda o disposto no artigo 25 do Estatuto Social
da Companhia. Os Acionistas deverão se apresentar antes do horário de início indicado no Edital de
Convocação, portando: (i) documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras
de classe profissional oficialmente reconhecidas), para as pessoas físicas; (ii) cópia autenticada do
último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de
representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para as
pessoas jurídicas; (iii) cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto
ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de
representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para os
fundos de investimento; e (iv) comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia,
expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia nos últimos 3 (três) dias.
Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros,
ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão estar traduzidos
para o português por tradutor juramentado, notarizados e consularizados. Os acionistas poderão,
ainda, optar por outorgar procurações físicas para que advogados/acionistas os representem no dia da
AGOE. No Manual para Participação de Acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a
ser realizada em 25 de abril de 2013 (“Manual para Participação de Acionistas - AGOE 2013”) há, para
conveniência dos acionistas, um modelo de procuração que poderá ser utilizado. Os instrumentos de
procuração para representação na AGOE, ora convocada, deverão ter firma do outorgante reconhecida
e ser depositados em até 48 (quarenta e oito) horas antes de sua realização na sede da Companhia
(Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 3º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo), aos cuidados do Sr. Marcello Guidotti. Permanecem ainda à disposição dos acionistas, na sede
da Companhia e na sua página de Relações com Investidores (www.ecorodovias.com.br/ri), o “Manual
para Participação de Acionistas - AGOE 2013”, que contém todas as demais instruções e informações
necessárias para o acionista. O percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a
eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo
141 da Lei das Sociedades por Ações em conjunto com o artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11
de dezembro de 1991, conforme alterada. Ainda, nos termos do artigo 141, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações, a requisição da adoção do procedimento de voto múltiplo deverá ser realizada
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGOE. São Paulo, 25 de março de 2013.
Marco Antonio Cassou - Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIABRASILIANADE ENERGIA
CNPJ/MF n° 04.128.563/0001-10 -NIREn°35.300.183.550

AtadeReunião do Conselho de AdministraçãoRealizadaem28deFevereirode2013
1. Data, Hora e Local: Realizada em 28 de fevereiro de 2013, às 13h00, na Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, sala individual 2, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP. 2. Convocação e Presença: Convocação
realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Andrés Ricardo
Gluski Weilert, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo Pedrosa Soares, Marcelo Marcolino.
Presente, ainda, o representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. José Luiz Ribeiro Carvalho.
3. Mesa:Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela
Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. Ordem do Dia: 1. Demonstrações Financeiras e
correspondentes Notas Explicativas, Destinação do Resultado e Relatório Anual da Administração,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; 2. Convocação de Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 04 de abril de 2013; 3. Renovação da apólice
do seguro de responsabilidade civil; e 4. Panorama dos Negócios da Companhia. 5. Deliberações:
Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião,
os membros do Conselho de Administração: 5.1.Aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações
Financeiras e correspondentes Notas Explicativas e o Relatório da Administração, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, bem como a submissão desses documentos
à aprovação da Assembleia Geral da Companhia prevista para ocorrer no dia 04 de abril de 2013,
conforme apresentado pelo Sr. Airton Ribeiro de Matos, profissional indicado pela Companhia.
5.1.1. Aprovaram, por unanimidade, a proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembleia Geral para
Destinação do Resultado, face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2012, no montante total de R$340.603.625,77 (trezentos e quarenta milhões, seiscentos e três mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos) que acrescido do ajuste de: (i) avaliação
patrimonial, no valor de R$ 55.741.429,84 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e um
mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), e (ii) dividendos e juros sobre capital
próprio prescritos de controladas, no valor de R$ 2.014.612,46 (dois milhões, quatorze mil, seiscentos
e doze reais e quarenta e seis centavos) e, ainda, deduzida a constituição de reserva legal equivalente
a 5% do lucro líquido do exercício ajustado, nos termos do artigo 193 da Lei n° 6.404/76 e alterações
posteriores, no valor de R$ 19.817.252,78 (dezenove milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos
e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), perfaz um total a destinar de R$ 378.542.415,29
(trezentos e setenta e oito milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e
vinte e nove centavos), da seguinte forma: 5.1.1.1. R$ 142.451.000,00 (cento e quarenta e dois
milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil reais), equivalente a R$0,2191553819 para cada ação
ordinária e preferencial, deliberados e aprovados, ad referendum da Assembleia Geral na reunião
do Conselho de Administração realizada em 09 de agosto de 2013, pagos em 28 de agosto de 2012
aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 09 de agosto de 2012. 5.1.1.2
R$ 109.318.164,18 (cento e nove milhões, trezentos e dezoito mil, cento e sessenta e quatro reais e
dezoito centavos), equivalente a R$ 0,168181789 para cada ação ordinária e preferencial, em reunião
do Conselho de Administração realizada em 07 de novembro de 2012, pagos em 22 de novembro
de 2012 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 07 de novembro de 2012.
5.1.1.3. R$ 126.773.251,11 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e três mil, duzentos
e cinquenta e um reais e onze centavos), equivalente a R$ 0,195035769 para cada ação ordinária e
preferencial, a ser declarado como dividendos complementares na Assembleia Geral da Companhia
prevista para realizar-se em quatro de abril de 2013 e pagos até o final do exercício social de 2013
aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 4 de abril de 2013. 5.2. Aprovaram,
por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para
ocorrer no dia 04 de abril de 2013, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A - Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) examinar, discutir e votar as Contas dos Administradores e as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) examinar, discutir e
votar a proposta de destinação do resultado líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2012 e a distribuição de dividendos; (iii) eleger 2 (dois) membros do Conselho de Administração;
e B - Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o montante da remuneração global anual dos
administradores.5.3. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pela Sra.Cláudia Souza
de Oliveira, a ratificação da renovação da Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil (Seguro D&O),
para vigência de 15 de fevereiro de 2013 a 15 de fevereiro de 2014, a ser celebrado entre a Companhia
e Zurich Brasil Seguros S.A., com limite máximo de indenização de R$ 50 milhões, ao custo de
R$ 151.375,97 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e sete
centavos). 5.4. Tomaram conhecimento do Panorama dos Negócios da Companhia, tendo sido
destacados os seguintes temas: segurança, comercial, desempenho operacional, mercado,
desenvolvimento de projetos, regulatório, financeiro e jurídico. 6. Encerramento: Não havendo nada
mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma
de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Assinaturas: Mesa: Britaldo
Pedrosa Soares - Presidente; Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. Conselheiros
de Administração: Andrés Ricardo Gluski Weilert, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Britaldo
Pedrosa Soares e Marcelo Marcolino. Barueri, 28 de fevereiro de 2013. Certifico que a presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária.
JUCESPnº116.267/13-6 em 14/03/2013.GiselaSimiemaCeschin -SecretáriaGeral.

AES ELPA S.A.
CNPJ/MF nº 01.917.705/0001-30 - NIRE nº 35.300.191.749

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Fevereiro de 2013
1. Data, Hora e Local: Realizada em 27 de fevereiro de 2013, às 17h00, na Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, sala individual 1, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri - SP. 2. Convocação e Presença: Convocação
realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Francisco Jose
Morandi López, Antonio Carlos de Oliveira, Marcos Ponce de Leon Arruda, Sidney Simonaggio,
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e Francisco Luiz Scagliusi. Presentes ainda os membros do
Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Nelson Akio Fujimoto, Luis Eduardo Frisoni Junior e Kurt Janos
Toth, presente ainda o representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. José Luiz Ribeiro
Carvalho. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e
secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. Ordem do Dia: 1. Demonstrações
Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, Destinação do Resultado e Relatório Anual da
Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; 2. Convocação de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 04 de abril de 2013;
3. Renovação da apólice do seguro de responsabilidade civil; e 4. Panorama dos Negócios da
Companhia. 5. Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por
unanimidade, as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas e o Relatório da
Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, bem como a
submissão desses documentos à aprovação da Assembleia Geral da Companhia prevista para
ocorrer no dia 04 de abril de 2013, conforme apresentado pelo Sr. Airton Ribeiro de Matos,
profissional indicado pela Companhia. 5.1.1. Aprovaram, por unanimidade, a proposta da Diretoria,
a ser submetida à Assembleia Geral para Destinação do Resultado, face à apuração do prejuízo
líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, no montante total de R$ 30.675.397,18
(trinta milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos)
que acrescido do ajuste de: (i) avaliação patrimonial, no valor de R$ 3.829.003,81 (três milhões,
oitocentos e vinte e nove mil, três reais e oitenta e um centavos); e (ii) dividendos e juros sobre
capital próprio prescritos próprio e de controlada, no valor de R$ 1.583.912,44 (um milhão,
quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) perfaz um
resultado líquido negativo de R$ 25.262.480,93 (vinte e cinco milhões, duzentos e sessenta e dois
mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos). Nos termos do parágrafo único do artigo
189 da Lei 6.404/76, o prejuízo líquido está sendo absorvido com reversão de parte da reserva de
lucros (estatutária) no valor de R$ 25.262.480,93 (vinte e cinco milhões, duzentos e sessenta e dois
mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos). 5.2. Aprovaram, por unanimidade,
a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 04 de abril de 2013,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A - Em Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar,
discutir e votar as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao
Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de
destinação do resultado líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
(iii) eleger os membros do Conselho de Administração; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal;
e B - Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o montante da remuneração global anual
dos administradores e a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. 5.3. Aprovaram,
por unanimidade, nos termos informados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, profissional indicado pela
Companhia, a ratificação da renovação da Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil (Seguro
D&O), para vigência de 15 de fevereiro de 2013 à 15 de fevereiro de 2014, a ser celebrado entre a
Companhia e Zurich Brasil Seguros S.A., com limite máximo de indenização de R$ 50 milhões,
ao custo de R$ 13.396,77 (treze mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos).
5.4. Tomaram conhecimento do Panorama dos Negócios da Companhia, tendo sido destacados
os seguintes temas: financeiro e jurídico. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado,
o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual
foi por todos lida, achada conforme e assinada. Assinaturas: Mesa: Pedro de Freitas Almeida
Bueno Vieira - Presidente; Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária. Conselheiros de
Administração: Francisco Jose Morandi López, Antonio Carlos de Oliveira, Marcos Ponce de Leon
Arruda, Sidney Simonaggio, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e Francisco Luiz Scagliusi.
Barueri, 27 de fevereiro de 2013. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues Secretária. JUCESP nº 115.882/13-3 em 14/03/13.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 mar. 2013, Empresas, p. B5.




