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O presidente da Goldman
Sachs Asset Management,
Jim O’Neill, se despediu on-
tem dos clientes antes da apo-
sentadoria anunciada há al-
guns meses. No último docu-
mento enviado aos investido-
res, o criador da sigla Bric ofe-
receu uma visão esperançosa
da economia global para os
próximos anos e demonstrou
simpatia com outro grupo de
países emergentes: o Next11
ou simplesmente N11.

Em carta, O’Neill demons-
trou insatisfação com o desem-
penho da economia brasileira:
“Brasil e Rússia estão, nesta dé-
cada até agora, crescendo me-
nos do que havíamos previsto”.
O’Neill escreve artigos para o
Estado a cada dois meses.

Com o título O Mundo, o tex-
to destaca a ascensão das econo-

mias emergentes, que passa-
ram a ter fatia mais expressiva
da economia global nos últimos
anos. O’Neill mostra com nú-
meros que a escolha do grupo
de Brasil, Rússia, Índia e China
estava correta, já que os quatro
países lideraram a expansão
emergente recente. Para ele, se
a China crescer 7,5% e o mundo
desenvolvido voltar aos trilhos,
a economia global pode tranqui-
lamente crescer 4,5% ao ano.

Apesar do sucesso da sigla
criada em 2001, o economista

demonstra algum descontenta-
mento com o Brasil. O econo-
mista reconheceu na carta que
há uma mudança de ritmo re-
centemente: desaceleração dos
Brics em contraste com a acele-
ração do grupo formado por
Bangladesh, Coreia do Sul, Egi-
to, Filipinas, Indonésia, Irã, Mé-
xico, Nigéria, Paquistão, Tur-
quia e Vietnã, conhecido como
N11. “Talvez isso explique a cres-
cente evidência do N11 nos mer-
cados em relação aos Brics.”

Desaceleração. “Eu não havia
mencionado esse ponto, mas
tanto o Brasil como a Rússia es-
tão, nesta década até agora, cres-
cendo menos do que nós havía-
mos previsto. Isso poderia ser
uma desaceleração em relação
ao desempenho da última déca-
da”, continuou na carta.

Na semana passada, O’Neill
apresentou um cenário a inves-
tidores em Nova York no qual

previa crescimento médio
anual de 5,2% para o Brasil en-
tre 2011 e 2020, ante expansão
de 3,6% na década passada. Em
2011, porém, o Brasil cresceu

2,7%. No ano passado, o ritmo
foi ainda mais fraco: apenas
0,9%. Nesse mesmo quadro, o
ainda presidente da Goldman
Sachs Asset Management pre-

via expansão média de 5,4% pa-
ra a Rússia e de 7,5% para China
e Índia nesta mesma década.

O’Neill comentou na carta
que “tamanho não significa ri-
queza” para os países. “Ser gran-
de não é o mesmo que ser rico e
um país pode ser rico sem ser
grande”, disse, ao lembrar que
apenas três dos mais populosos
– EUA, Japão e Alemanha – es-
tão no ranking dos 20 países
com maior PIB per capita.

Manchester. Após citar várias
vezes que a economia global se-
rá mais forte e mais rica nas pró-
ximas décadas, O’Neill agrade-
ceu aos colegas do Goldman
Sachs e aos clientes da institui-
ção. No fim, desejou boa sorte a
todos os mais de sete bilhões de
habitantes do planeta. “Entre
eles, especialmente aos torce-
dores do Manchester United”,
referindo-se ao time inglês do
qual é um fanático torcedor.

Faleceu em São Paulo, na noite
de segunda-feira, o ex-presiden-
te da Volkswagen do Brasil Wol-
fgang Sauer, aos 82 anos. Em
sua gestão, de 1973 a 1989, fo-
ram lançados os modelos Gol,

Voyage, Parati, Saveiro, Santa-
na e Passat. Ele foi responsável
pelo início da produção de cami-
nhões da marca no País e coor-
denou a criação da Autolatina,
união com a Ford que funcio-
nou entre 1987 e 1996.

Mesmo debilitado por proble-
mas de saúde, Sauer, alemão na-
turalizado brasileiro, manteve-
se na ativa. Em novembro, anun-
ciou em Minas Gerais a constru-
ção da Six, fábrica de semicon-
dutores com previsão de iniciar

operações em 2014. Ele passou
os últimos 12 anos idealizando
o projeto, cujos sócios majoritá-
rios são o empresário Eike Batis-
ta e o BNDES, que vão investir
R$ 1 bilhão. “Achei que o Brasil
precisava de uma fábrica de se-
micondutores, era um sonho
meu. E queria que essa empresa
fosse nacional para que a tecno-
logia ficasse no País”, disse
Sauer em entrevista ao Estado
em dezembro.

Assim que se aposentou na

Volkswagen, abriu uma empre-
sa de consultoria, a WS Con-
sult, que mais tarde deu origem
àWSGE, empresa que tem parti-
cipação minoritária na Six.
“Sempre tenho de fazer alguma
coisa”, dizia.

Considerado uma das pes-
soas mais importantes no de-
senvolvimento da indústria au-
tomobilística brasileira, lide-
rou a implementação de novas
tecnologias e conceitos de pro-
dução. Ontem, a Volkswagen di-
vulgou nota de pesar e agradeci-
mento “por todos os frutos de
seu trabalho pioneiro e revolu-
cionário, que deixará eterniza-
da sua marca nessa empresa e
nesse País. A ousadia e a visão
estratégica de Sauer colocaram

a Volkswagen em posição de
destaque entre as maiores em-
presas do Brasil”.

Sauer ajudou a promover a in-
ternacionalização da Volkswa-

gen, levando os veículos da mar-
ca a cerca de 100 países, incluin-
do China, nos anos 90, no início
da globalização. Na década de
70, obteve um dos maiores con-
tratos de exportação de um úni-
co modelo – o Passat, vendido
para o Iraque.

Em dezembro, lançou o livro
O Homem Volkswagen, contan-
do sua trajetória, da infância na
Alemanha à decisão de mudar-
se para o Brasil, há 50 anos. Tam-
bém deu detalhes das negocia-
ções com a matriz para trazer
investimentos ao País; a relação
com os militares na ditadura; e
com o movimento sindical que
nascia no ABC paulista. Seu cor-
po foi cremado ontem no Cemi-
tério da Vila Alpina.

Morre ex-presidente da Volks que
criou a Autolatina e lançou o Gol
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Para o criador do Bric, Brasil decepciona
Em sua carta de despedida, Jim O’Neill mostra insatisfação com o desempenho da economia brasileira e declara simpatia pelo N11, ‘os próximos 11’

Fanático. O’Neill deixa recado a torcedores do Manchester

‘Sonho’. Sauer idealizou
fábrica de semicondutores
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AVISO DE LICITAÇÃO 
A Administração Central da FHEMIG 
torna público que realizará Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços de:
- Medicamentos Quimioterápicos � 
Planejamento nº 301/2012, dia 
03/06/2013 às 09:00 h.
- Medicamentos Líquidos Orais � 
Planejamento 300/2012, dia 
06/06/2013 às 09:00 h;
- Material de Fisioterapia � 
Planejamento 21/2013, dia 
10/06/2013 às 09:00 h
Edital: www.compras.mg.gov.br.
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

Sauer esteve à frente da
montadora no Brasil de
1973 a 1989; deu início à
produção de caminhões
da marca no País
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Informativo Semanal do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE (Entidade filantrópica e de assistência social)

Ano XVI  nº 886

O presidente executivo 
do CIEE São Paulo, Luiz 
Gonzaga Bertelli e o 
presidente do Conselho 
do CIEE Santa Catarina, 
Mércio Felsky, estiveram 
reunidos com o novo 
ministro do Trabalho e 
Emprego, Manoel Dias, 
em Brasília/DF. No en-
contro, foram tratadas 
diversas questões para 
o aperfeiçoamento do programa Aprendiz Legal, 
desenvolvido em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho. O MTE criará condições para 
aumentar a abertura de vagas para a formação 

teórica dos aprendizes 
(Lei 10.097/2000) 
nas empresas priva-
das. Nas organizações 
conveniadas ao CIEE, 
em todo o País, o jo-
vem desenvolve o seu 
aprendizado com ati-
vidades práticas que 
são complementadas 
com aulas teóricas 
sobre sua área de atu-

ação. A cota compulsória de contratação 
de aprendizes é calculada sobre o total de 
empregados, entre 5% no mínimo e 15% no 
máximo, por estabelecimento.

MINISTÉRIO INCENTIVA APRENDIZAGEM

Luiz Gonzaga Bertelli, o ministro Manoel Dias e Mércio Felsky.

A agência EF Cursos no Exterior realizará um concurso com 
os visitantes da 16ª Feira do Estudante – EXPO CIEE 2013 e 
premiará com um intercâmbio para a África do Sul o estudante 
que criar a melhor frase com as palavras “intercâmbio, animal, 
África e EF”. O regulamento está no hotsite da mostra no 
www.ciee.org.br. Vale frisar que a inscrição somente será validada se o participante visitar a Feira, que 
será realizada de 17 a 19 de maio, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo/SP.

EXPO CIEE 2013: INTERCÂMBIO PARA ÁFRICA

O CIEE é composto por unidades autônomas que 
seguem a mesma filosofia de ação em todo o Brasil. 
Presente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Minas Gerais e São Paulo (que se respon-
sabiliza por todos os outros estados), essa 
rede capilar de atendimento é coordenada 
pelo CIEE Nacional. No último dia 18, em 
assembleia realizada em Brasília, Ruy 
Martins Altenfelder Silva foi reeleito 
presidente do Conselho Diretor do CIEE 
Nacional para mandato trienal (abril/2013 
a abril/2016). Na assembleia, Altenfelder 
informou que na nova gestão será elaborado 
o Plano Estratégico do CIEE Nacional para 
2020, bem como intensificadas as ações de 
inclusão social da juventude em conjunto 
com os governos municipais, estaduais 

e federal. “A inserção do jovem no mercado de 
trabalho, como previsto no capítulo da Assistência 
Social da Constituição Brasileira de 1988, é obri-
gação de todos e pleno exercício da cidadania”, 
afirma o presidente reeleito.

REELEIÇÃO NO CIEE NACIONAL

CONSELHO DIRETOR DO CIEE NACIONAL

Presidente: Ruy Martins Altenfelder Silva.
Vice-Presidentes: Arnaldo Niskier – CIEE/RJ e 
Otto Walther Beiser – CIEE/RS.
Conselheiros: Mércio Felsky – CIEE/SC, José 
Epiphânio Camillo dos Santos – CIEE/MG e Adir Bachour – CIEE/ES.

Conselho Fiscal

Membros Efetivos: José Ribamar Brasil dos Reis – CIEE/PR, 
Lucilo de Medeiros Dourado Varejão – CIEE/PE e Antonio 
Jacinto Caleiro Palma – CIEE/SP.
Membros Suplentes: Antônio Garbelini Junior – CIEE/SP e 
José Luiz Sobierajski – CIEE/SC.

Informe Institucional

Ragi Refrigerantes Ltda. Ragi Refrigerantes Ltda. Ragi Refrigerantes Ltda. Ragi Refrigerantes Ltda. Ragi Refrigerantes Ltda. torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação n° 48002155,
válida até 09/04/2016, para Refrigerantes, fabricação de à
Avenida Paranapanema, 192, Jardim Reid, Diadema - SP.

PLASTICOS PRADO - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS PARA AUTOS
LTDA torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de
Operação Simplificada N° 26000128 , válida até 24/04/2017, para Tapetes
de plástico, fabricação de sito à R ALFA, 249, UNA, ITAQUAQUECETUBA/SP

BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ nº 62.232.889/0001-90 - NIRE 35300524110
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de Abril de 2012

Data: 26 de abril de 2012, às 11 horas. Local: Sede social do Banco Daycoval S.A. (“Compa-
nhia”), na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo-SP. Presença: Acionistas titulares de mais de 2/3 
das ações representativas do capital total e com direito a voto, os quais atenderam à convo-
cação do edital publicado no “Diário Ofi cial do Estado  São Paulo” e no jornal “Valor Econô-
mico”, edições de 11, 12 e 13 de abril de 2012. Presentes, também, os diretores Srs. Salim Da-
yan e Morris Dayan e o Sr. Francisco Antonio Maldonado Sant’Anna (CRC nº 1 SP 120424/O-
8) representante da Deloitte Touche Tohmatsu - Auditores Independentes (CRC nº 
2 SP 011609/O-8). Mesa: Presidente: Sasson Dayan. Secretário: Salim Dayan. Ordem do 
Dia: Em Sessão Ordinária: 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da 
Diretoria e as Demonstrações Financeiras com o relatório sem ressalvas emitido pelos Audi-
tores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011, cuja aprovação 
foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, as quais foram aprovadas pelo Conselho de Ad-
ministração em reunião realizada em 13.02.2012; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro lí-
quido do exercício encerrado em 31.12.2011, conforme proposta aprovada pelo Conselho de 
Administração em reunião realizada em 13.02.2012; 3. Deliberar sobre os pagamentos aos 
acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, conforme propostas apro-
vadas pela diretoria e ratifi cadas pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 
30.03.2011, 30.09.2011 e 28.12.2011; 4. Referendar a deliberação aprovada pelo Conselho 
de Administração em reunião realizada em 09.06.2011, relativa ao pagamento de dividendos 
intermediários à conta de Reserva de Lucros - Estatutária, com base no lucro líquido do exer-
cício de 2010; 5. Deliberar sobre a fi xação do montante anual global da remuneração dos Ad-
ministradores, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião realizada em 
10.04.2012; e 6. Deliberar sobre a mudança do órgão de imprensa privada, para a divulga-
ção das publicações ordenadas pela lei nº 6.404/76. Em Sessão Extraordinária: 1. Deli-
berar sobre a instituição do componente organizacional denominado Comitê de Remunera-
ção, nos termos da Resolução-CMN nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, conforme propos-
ta do Conselho de Administração em reunião realizada em 10.04.2012; 2. Deliberar sobre a 
inclusão de atribuições ao Conselho de Administração no Estatuto Social, relativas ao Comi-
tê de Remuneração, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião realizada 
em 10.04.2012; e 3. Reforma e consolidação do estatuto social para atender os itens acima. 
Deliberações: Sessão Ordinária: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, de-
liberaram o seguinte: 1. Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Di-
retoria, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas, referentes ao exercício fi ndo 
em 31.12.2011, publicados com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Indepen-
dentes no Diário Ofi cial Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico”, ambas as edi-
ções de 15.02.2012, cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria e integral-
mente aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 13.02.2012. 2. 
Aprovar a proposta do Conselho de Administração, em reunião de 13.02.2012, relativa à des-
tinação do lucro líquido do exercício fi ndo em 31.12.2011, no montante de 
R$305.060.417,77 (trezentos e cinco milhões, sessenta mil e quatrocentos e dezessete reais 
e setenta e sete centavos), da seguinte forma: - Reserva Legal: R$ 15.253.020,89; - Reserva 
Estatutária: R$152.755.634,12; - Juros sobre o capital próprio: R$104.911.859,46; - Dividen-
dos adicionais: R$ 32.139.903,30; Total: R$305.060.417,77. 3. Ratifi car os pagamentos de 
juros sobre o capital próprio no montante de R$104.911.859,46 (cento e quatro milhões, 
novecentos e onze mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e seis centavos) pro-
movidos conforme deliberações aprovadas nas Reuniões do Conselho de Administração rea-
lizadas em 30.03.2011, 30.09.2011 e 28.12.2011. Os juros sobre o capital próprio serão com-
putados como dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2011, nos termos do 
parágrafo único, do artigo 44 do Estatuto Social. 4. Foi referendada a deliberação aprovada 
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 09.06.2011, relativa ao pagamen-
to de dividendos intermediários à conta de Reserva de Lucros - Estatutária, com base no lu-
cro líquido do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2010, constante do balanço patrimonial 
levantado em 31 de dezembro de 2010, no valor total de R$27.023.685,08 (vinte e sete mi-
lhões, vinte e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). 5. Fixar o montan-
te da remuneração anual global dos administradores da Companhia em até 
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), conforme proposta apresentada e devidamente 
divulgada pela Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distri-
buição da remuneração entre os administradores, nos termos do artigo 15, alínea “k” do Es-
tatuto Social. 6. Aprovar a alteração do órgão de imprensa privada para a divulgação das pu-
blicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76, que atualmente é o jornal “Valor Econômico”, e 
passará a ser o jornal “O Estado de São Paulo”. Sessão Extraordinária: Após os debates, 
os acionistas presentes, por unanimidade de votos, deliberaram sobre as seguintes propos-
tas do Conselho de Administração em reunião realizada em 10 de abril de 2012: 1. Aprovar 
a instituição do componente organizacional denominado Comitê de Remuneração, de acor-
do com a Resolução-CMN nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, inserindo no Estatuto So-
cial o artigo 32-A no Capítulo VI - “Do Comitê de Auditoria” (o qual passará a denominar-se 
“Do Comitê de Auditoria e Comitê de Remuneração”) com a seguinte redação: Artigo 32-A 
- O Comitê de Remuneração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 06 (seis) 
integrantes, pessoas físicas residentes no país, nomeados e destituídos pelo Conselho de Ad-
ministração, que fi xará sua remuneração. Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos membros 
do Comitê de Remuneração é de 5 (cinco) anos, vedada a permanência de integrante no Co-
mitê por prazo superior a 10 (dez) anos. Parágrafo 2º - O Comitê de Remuneração deverá: 
a) reportar-se diretamente ao Conselho de Administração; b) ter na sua composição pelo me-
nos um membro não administrador da Companhia; c) ter na sua composição integrantes 
com as qualifi cações e a experiência necessárias ao exercício de julgamento competente e 
independente sobre política de remuneração da Sociedade, inclusive sobre as repercussões 
dessa política na gestão de riscos. Parágrafo 3º -  Cumprido o prazo máximo previsto no 
parágrafo 1º acima, o integrante do Comitê de Remuneração somente pode voltar a integrar 
tal órgão da Sociedade após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos. Parágrafo 4º - Nos casos 
de vaga por renúncia ou destituição em que o Comitê de Remuneração fi car reduzido a me-
nos de 3 (três) membros, o Conselho de Administração deverá, tempestivamente, eleger um 

substituto, que servirá até o término do mandato do substituído. Parágrafo 5º. O Comitê de 
Remuneração se reunirá semestralmente, ou extraordinariamente mediante convocação de 
qualquer de seus membros, sendo certo que a reunião do Comitê de Remuneração só será 
validamente instalada com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 6º - Além 
das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuições do Comitê de Remuneração: 
a) Elaborar a política de remuneração de administradores da Sociedade, propondo ao Con-
selho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefí-
cios e programas especiais de recrutamento e desligamento; b) Supervisionar a implementa-
ção e operacionalização da política de remuneração de administradores da Sociedade; c) Re-
visar anualmente a política de remuneração de administradores da Sociedade, recomendan-
do ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; d) Propor ao Conselho 
de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido 
à Assembleia Geral, na forma do art. 152 da Lei nº 6.404, de 1976; e)Avaliar cenários futu-
ros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de admi-
nistradores; f) Analisar a política de remuneração de administradores da Sociedade em rela-
ção às práticas de mercado, com vistas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação a 
empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e g) Zelar para que a política de re-
muneração de administradores esteja permanentemente compatível com a política de ges-
tão de riscos, com as metas e a situação fi nanceira atual e esperada da Sociedade e com o 
disposto na regulamentação vigente. Parágrafo 7º -  O Comitê de Remuneração elaborará, 
com periodicidade anual, no prazo de 90 (noventa) dias, relativamente à data-base de 31 de 
dezembro, documento denominado �Relatório do Comitê de Remuneração�, o qual deverá 
ser mantido à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 2. 
Incluir como competência do Conselho de Administração, no Estatuto Social da Companhia, 
as seguintes atribuições: (i) nomear e destituir os membros do Comitê de Remuneração; (ii) 
aprovar as regras operacionais que o Comitê de Remuneração vier a estabelecer para o seu 
próprio funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê de Remuneração; e (iii) fi -
xar a remuneração dos membros do Comitê de Remuneração. Dessa forma, o artigo 15 do 
Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 15 - Compete ao Conselho 
de Administração, além das atribuições previstas em lei: a) fi xar a orientação geral dos negó-
cios da Sociedade, decidir sobre a política econômico-fi nanceira e administrativa e criar me-
canismos internos para verifi cação do cumprimento de suas determinações; b) deliberar so-
bre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, da Assem-
bleia Geral Extraordinária; c) eleger e destituir Diretores, indicar seus substitutos nos casos 
de impedimento, ausência e vacância e fi xar-lhes as funções; d) aprovar a estrutura organi-
zacional da Sociedade; e) deliberar, �ad referendum� da Assembleia Geral, sobre a distribui-
ção de dividendos intermediários, inclusive à conta de lucros ou de reservas de lucros exis-
tentes no balanço semestral ou anual; f) aprovar políticas e estratégias operacionais, planos 
e orçamentos semestrais, anuais ou plurianuais para operações, investimentos e atividades 
administrativas; g) manifestar-se sobre os relatórios da administração e as contas da Direto-
ria; h) deliberar sobre emissão de ações ou de bônus de subscrição; i) propor o aumento de 
capital à Assembleia Geral Ordinária e à Assembleia Geral Extraordinária, quando convenien-
te, pela incorporação de reservas ou por emissão e subscrição de ações; j) deliberar sobre os 
casos extraordinários ou omissos, orientando-se por este Estatuto Social e pela legislação vi-
gente; k) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de Admi-
nistração e da Diretoria, quando fi xada de forma global pela Assembleia Geral; l) escolher e 
destituir os auditores independentes; m) submeter à Assembleia Geral proposta de aumento 
de capital acima do limite do capital autorizado, bem como de reforma do Estatuto Social; n) 
defi nir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a 
elaboração de laudo de avaliação das ações da Sociedade, nos casos de OPA para cancela-
mento de registro de companhia aberta ou para saída do Nível 2 de Governança Corporati-
va; o) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Sociedade para efeito de cancela-
mento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou recolocação no mer-
cado, observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis; p) nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria; q) aprovar as re-
gras operacionais que o Comitê de Auditoria vier a estabelecer para o seu próprio funciona-
mento e tomar ciência das atividades do Comitê através de seus relatórios; r) fi xar a remu-
neração dos membros do Comitê de Auditoria; s) manifestar-se favorável ou contrariamente 
a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações 
de emissão da Sociedade, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 
(quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá 
abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de 
ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mo-
biliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações so-
bre os interesses da Sociedade; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em re-
lação à Sociedade; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinen-
tes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM. t) no-
mear e destituir os membros do Comitê de Remuneração; u) aprovar as regras operacionais 
que o Comitê de Remuneração vier a estabelecer para o seu próprio funcionamento e tomar 
ciência das atividades do Comitê de Remuneração; e v) fi xar a remuneração dos membros do 
Comitê de Remuneração.� 3. Aprovar o inteiro teor do Estatuto Social, contemplando as al-
terações acima, o qual é transcrito (Anexo I) ao fi nal da presente ata, dela fazendo parte in-
tegrante, esclarecendo-se que a reforma e consolidação foi realizada com base no Estatuto 
Social aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 19.12.2011 pendente de 
homologação do Banco Central do Brasil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em 
livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 26 de abril 
de 2012. Assinaturas: Presidente: Sasson Dayan, Secretário: Salim Dayan, Acionistas: Sas-
son Dayan, Salim Dayan; Morris Dayan; Carlos Moche Dayan; e Rony Dayan. A 
presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Sasson Dayan - Presidente. JUCESP nº 
145.814/13-0 em 18.04.2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

“Brasil e Rússia estão, nesta
década até agora, crescendo
menos do que nós havíamos
previsto. Isso poderia ser
uma desaceleração em
relação à última década.”
Jim O’Neill
PRESIDENTE DA GOLDMAN SACHS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 maio 2013, Economia & Negócios, p. B10.




