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“As empresas brasileiras não
inovam porque não precisam.”
Assim o empresário Pedro Pas-
sos, cofundador e presidente da
Natura, resumiu a mensagem
de sua palestra ontem para uma
pequena audiência de pesquisa-
dores na Reunião Magna da Aca-
demia Brasileira de Ciências
(ABC), no Centro do Rio.

Passos fazia parte de uma me-
sa de cientistas e empresários,
reunidos para debater os desa-
fios de estimular a pesquisa e
desenvolvimento (P&D) para
inovação tecnológica nas em-
presas brasileiras. Segundo Pas-
sos, não há estímulo nem neces-
sidade para fazer inovação no
Brasil, porque a maioria das in-
dústrias nacionais ou vive de ex-
portar matérias-primas ou ven-
de seus produtos somente para
o mercado interno, no qual a
competitividade é baixa.

“Quem não disputa mercado
internacional tem mercado cati-
vo em casa, o que faz com que a
empresa não precise inovar”,
disse. “No mercado nacional há
mais incentivos, o risco é me-
nor, o apetite de inovação é me-
nor, e a empresa pode oferecer
um produto de qualidade infe-
rior. Esse é o quadro.”

“Se o Brasil quiser ser mais
inovador, tem de abrir suas fron-
teiras e entrar no mercado glo-

bal (de tecnologias)”, comple-
tou Passos. “Não tem nada erra-
do em ser um exportador de
commodities; porém, isso é in-
suficiente para completar o de-
senvolvimento que queremos
para o País. Fazer mais do mes-
mo não vai funcionar.”

Outro palestrante, Bernardo
Gradin, ex-presidente da Bras-
kem e atual presidente da Gran-
Bio, apontou vários gargalos le-
gais que dificultam a inovação.
“Ainda compensa copiar no Bra-
sil, porque o ambiente não pro-
tege quem cria”, disse. “Precisa-
mos de melhores políticas pú-
blicas para proteger o conheci-
mento e incentivar a inovação.”

Em vez de jogar a culpa toda
no governo, porém, Gradin cha-
mou a responsabilidade para o
setor e disse que cabe às pró-
prias empresas trabalhar para
reverter esse quadro. “Não po-
demos deixar mais um cavalo
selado passar; temos de contri-
buir para que o modelo regulató-
rio se transforme.”

‘Empresas do País não
inovam porque não
precisam’, diz Passos

OGX vende 40% de
blocos por US$ 850 mi
Acordo de venda fechado ontem com o grupo Petronas, da Malásia,
dá novo fôlego financeiro para a empresa de petróleo de Eike Batista

● A crise que atravessa o grupo
EBX já resultou na demissão de
centenas de funcionários da OSX,
empresa de construção naval do
empresário Eike Batista. O Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indús-
tria da Construção Civil e do Mo-
biliário no Estado do Rio de Janei-
ro (Sticoncimo-RJ) calcula em
cerca de 400 o número de traba-
lhadores dispensados nos últi-
mos dois meses. Na semana pas-
sada, 150 funcionários teriam
sido afastados.

“Ficamos sabendo das demis-
sões, mas, até o momento, a em-
presa não comunicou ao sindica-
to”, reclamou o presidente da
entidade, José Carlos Eulálio.
Em nota, a OSX confirma “ajus-
tes” em seu quadro de funcioná-
rios, mas não revela o total de
demissões. Segundo a compa-
nhia, o movimento faz parte de
um processo de adequação da
equipe à atual carteira de enco-
mendas. De acordo com a asses-
soria da OSX, o Sticoncimo-RJ
não representa os trabalhadores
da companhia. / MÔNICA CIARELLI
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Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 28 de Março de 2013
1. Data, Hora e Local: 28 de março de 2013, às 09h, na sede social, na Alameda Barão de Piracicaba, 
nº 740, Campos Elíseos, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. 
Presente o Diretor Jurídico da Sociedade, Sr. Lene Araújo de Lima. Presente ainda o representante da 
empresa de auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Francisco 
Antônio Maldonado Sant´Anna. 3. Publicações: Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2012, publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São 
Paulo” e “O Estado de S. Paulo”, no dia 26 de fevereiro de 2013. 4. Composição da Mesa: Sra. Adriana 
Pereira Carvalho Simões - Presidente; Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci - Secretária. 5. Ordem do Dia: 
Matéria Ordinária: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da 
Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; b) Destinação do 
resultado do exercício; c) Distribuição de dividendos aos acionistas; d) Determinação da data para o 
pagamento dos dividendos aos acionistas; e) Eleição do Sr. Ney Ferraz Dias como Diretor da Sociedade; 
f) Ratificação da atual Diretoria da Sociedade; e, g) Fixação da remuneração global mensal dos Diretores. 
Matéria Extraordinária: a) Modificação da alínea “c” do artigo 24 do Estatuto Social e inserção de uma 
nova alínea “d” neste artigo para alterar a finalidade da Reserva Estatutária de Lucros bem como os 
critérios para sua constituição e destinação posterior, com a consequente alteração estatutária; 
b) Modificação da composição da Diretoria para a criação de 03 (três) cargos de Diretores sem 
denominação especial, elevando o número máximo de Diretores de 19 (dezenove) para 22 (vinte e dois), 
com a consequente alteração do artigo 7º do Estatuto Social; c) Estabelecer expressamente a competência 
da Diretoria para resolver sobre a criação, alteração ou extinção de sucursais, filiais, agências ou 
representações, onde convier aos interesses da Sociedade, mediante a inserção de uma alínea “f” no 
caput do artigo 10 do Estatuto Social, com sua consequente alteração; e, d) Consolidação do Estatuto 
Social para refletir as alterações deliberadas nos termos dos itens supra, bem como as alterações 
estatutárias aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2012. 
6. Deliberações: A Assembleia Geral decidiu apreciar primeiramente as matérias extraordinárias. 
Assim, por unanimidade de votos: Em Matéria Extraordinária: 6.1. Aprovou a modificação do artigo 24 
do Estatuto Social para alterar a alínea “c” já existente para indicar que a finalidade da Reserva Estatutária 
de Lucros passará a ser a compensação de eventuais prejuízos, aumento do Capital Social ou distribuição 
aos Acionistas bem como para inserir uma nova alínea “d” para prever que, nas hipóteses em que a 
administração considere o montante da aludida Reserva suficiente para o atendimento de suas 
finalidades, o saldo remanescente do lucro líquido, após as deduções legais e destinações obrigatórias, 
poderá ser distribuído, integral ou parcialmente, aos Acionistas da Sociedade e, para prever ainda, que os 
valores integrantes da aludida Reserva poderão ser revertidos, total ou parcialmente, para aumento do 
Capital Social ou a distribuição aos Acionistas da Sociedade, de modo que referido artigo passará a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 24 - O lucro líquido do exercício, após as deduções de que tratam 
os artigos anteriores e ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento, terá a seguinte destinação: 
a) constituição da reserva legal: 5% (cinco por cento) do lucro líquido, até o limite de 20% (vinte por cento) 
do capital social; b) pagamento do dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. São imputados ao dividendo 
mínimo obrigatório os pagamentos de juros sobre o capital próprio, efetuados de acordo com a Lei 
nº 9.249/95; c) o saldo remanescente, ressalvado o disposto na alínea “d” deste Artigo, será destinado à 
Reserva Estatutária de Lucros, com a finalidade de compensação de eventuais prejuízos, aumento do 
Capital Social ou distribuição aos Acionistas. Atingido o saldo acumulado desta Reserva o montante igual 
ao Capital Social, a Assembleia Geral deliberará sobre a destinação do excedente para aumento do 
Capital Social ou distribuição aos Acionistas da Sociedade; d) caso a administração da Sociedade 
considere o montante da Reserva Estatutária de Lucros suficiente para o atendimento de suas finalidades, 
poderá propor à Assembleia Geral: (i) que, em determinado exercício, o saldo remanescente, após a 
constituição da reserva legal e pagamento do dividendo mínimo obrigatório, seja distribuído, integral ou 
parcialmente, aos acionistas da Sociedade; e/ou (ii) que os valores integrantes da aludida Reserva sejam 
revertidos, total ou parcialmente, para aumento do Capital Social ou a distribuição aos Acionistas da 
Sociedade.” 6.2. Aprovou a modificação da composição da Diretoria para a criação de 03 (três) cargos de 
Diretores sem denominação especial, elevando o número máximo de Diretores de 19 (dezenove) para 22 
(vinte e dois). Em consequência desta aprovação, o artigo 7º do Estatuto Social passará a constar com a 
seguinte redação: “Artigo 7º - A Diretoria é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 22 (vinte e 
dois) Diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Geral, 01 (um) Diretor de Produto - 
Saúde, 04 (quatro) Diretores de Produção, 01 (um) Diretor Financeiro, 01 (um) Diretor de Controladoria, 
01 (um) Diretor de Tecnologia da Informação, 01 (um) Diretor Operacional, 01 (um) Diretor Jurídico, 
01 (um) Diretor de Recursos Humanos e Responsabilidade Social e Ambiental, 01 (um) Diretor de 
Atendimento e 08 (oito) Diretores sem denominação especial, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral 
pelo prazo de 02 (dois) anos, permitida a reeleição”. 6.3. Aprovou estabelecer expressamente a 
competência da Diretoria para resolver sobre a criação, alteração ou extinção de sucursais, filiais, 
agências ou representações, onde convier aos interesses da Sociedade, mediante a inserção de uma 
alínea “f” no caput do artigo 10 do Estatuto Social. Em consequência desta aprovação, o caput do artigo 
10 do Estatuto Social passará a constar com a seguinte redação: “Artigo 10 - Compete à Diretoria: 
a) praticar todos os atos de administração da Sociedade; b) resolver sobre a aplicação dos fundos sociais, 
transigir, renunciar a direitos, contrair obrigações, adquirir, vender, emprestar ou alienar bens, observadas 
as restrições legais; c) praticar todos os atos e operações que se relacionarem com o objeto social; 
d) deliberar sobre a criação e extinção de empregos ou funções remuneradas; e) representar a sociedade, 
em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou 
autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e 
entidades paraestatais; f) resolver sobre a criação, alteração ou extinção de sucursais, filiais, agências ou 
representações, onde convier aos interesses sociais da Sociedade”. 6.4. Aprovou a consolidação do 
Estatuto Social da Sociedade, tendo em vista as alterações acima deliberadas e para refletir também as 
alterações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2012, conforme 
abaixo reproduzido: Estatuto Social da Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. - Capítulo I - Denominação, 
Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A Porto Seguro - Seguro Saúde S.A., constituída sob a forma de 
sociedade por ações, reger-se-á pelo presente Estatuto e pela legislação vigente. Artigo 2º - A Sociedade 
terá sua sede na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, na Cidade de São Paulo, Capital do Estado de 
São Paulo, podendo criar sucursais, filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País. 
Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto atuar como Seguradora especializada em Seguro Saúde, vedada 
a atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades de seguro, de acordo com o estabelecido na 
legislação vigente, podendo ainda participar de outras sociedades como sócia, quotista ou acionista. 
Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5º - 
O Capital Social é de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), dividido em 6.300.000 (seis 
milhões e trezentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º - As ações 
poderão pertencer a pessoas físicas e jurídicas. Parágrafo 2º - No caso de aumento de Capital, 
os Acionistas terão preferência para subscrição na proporção das ações que possuírem. Capítulo III - 
Presidência de Honra e Diretoria: Artigo 6º - A Sociedade terá um cargo de Presidente de Honra, 
com caráter vitalício, ocupado pela Sra. Rosa Garfinkel, que desempenhará atividades institucionais e 
promoção da Sociedade junto aos que nela trabalham e à comunidade, visando o aprimoramento da 
imagem da Sociedade e o cumprimento de sua função social. Parágrafo 1º - O cargo de Presidente de 
Honra possui caráter exclusivamente honorífico e não terá qualquer função administrativa, 
de representação da Sociedade, técnica ou consultiva. Parágrafo 2º - A Presidente de Honra não será 
substituída em suas ausências ou impedimentos temporários, podendo indicar representantes para os 
atos previstos no caput deste artigo. Em caso de vacância, o cargo será extinto. Parágrafo 3º - 
A remuneração da Presidente de Honra será determinada pela Assembleia Geral Ordinária, dentro do 
limite global de remuneração da administração. Artigo 7º - A Diretoria é composta por no mínimo 02 (dois) 
e no máximo 22 (vinte e dois) Diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Geral, 01 (um) 
Diretor de Produto - Saúde, 04 (quatro) Diretores de Produção, 01 (um) Diretor Financeiro, 01 (um) Diretor 
de Controladoria, 01 (um) Diretor de Tecnologia da Informação, 01 (um) Diretor Operacional, 01 (um) 
Diretor Jurídico, 01 (um) Diretor de Recursos Humanos e Responsabilidade Social e Ambiental, 01 (um) 
Diretor de Atendimento e 08 (oito) Diretores sem denominação especial, eleitos e destituídos pela 
Assembleia Geral pelo prazo de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 8º - A investidura dos 
membros da Diretoria nos respectivos cargos far-se-á mediante termo lavrado no livro de Atas de 
Reuniões da Diretoria. Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a 
investidura dos novos membros eleitos. Artigo 9º - A Assembleia Geral Ordinária fixará, anualmente, 
a remuneração global mensal dos administradores, a ser distribuída conforme deliberação da Diretoria. 
Além dos honorários, a Diretoria fará jus a uma participação anual nos lucros da sociedade, até 0,1 (um 
décimo) dos lucros e observado o disposto no artigo 152 da Lei nº 6.404/76. Artigo 10 - Compete à 
Diretoria: a) praticar todos os atos de administração da Sociedade; b) resolver sobre a aplicação dos 
fundos sociais, transigir, renunciar a direitos, contrair obrigações, adquirir, vender, emprestar ou alienar 
bens, observadas as restrições legais; c) praticar todos os atos e operações que se relacionarem com o 
objeto social; d) deliberar sobre a criação e extinção de empregos ou funções remuneradas; e) representar 
a sociedade, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas 
ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedade de economia mista e 
entidades paraestatais; f) resolver sobre a criação, alteração ou extinção de sucursais, filiais, agências ou 
representações, onde convier aos interesses sociais da Sociedade. Parágrafo 1º - Observado o disposto 
no parágrafo 5º deste artigo, as escrituras de qualquer natureza, os cheques, as ordens de pagamento, 
os contratos e, em geral, quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigações para 
a Sociedade, serão obrigatoriamente assinados: a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; b) por 1 (um) Diretor 
em conjunto com um Procurador; c) por 2 (dois) Procuradores em conjunto, desde que investidos de 
especiais e expressos poderes. Parágrafo 2º - A representação da Sociedade perante a Repartição 
Fiscalizadora de suas operações caberá a qualquer dos Diretores ou Procuradores devidamente 
credenciados e autorizados, investidos de especiais e expressos poderes. Parágrafo 3º - A Sociedade 
poderá ser representada por apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador, investido de específicos 
poderes, nos seguintes casos: a) Atos de rotina realizados fora da sede social; b) Atos de representação 
em juízo (exceto aqueles que importem renúncia a direitos); c) Atos de representação em assembleias e 
reuniões de sócios de sociedades das quais participe como acionista, sócia ou quotista; d) Atos praticados 
perante quaisquer órgãos e entidades administrativos públicos ou privados; e e) Atos de simples 
administração social, entendidos estes como os que não gerem obrigações para a Sociedade e nem 
exonerem terceiros de obrigações para com ela. Parágrafo 4º - As procurações em nome da Sociedade 
serão outorgadas por 2 (dois) diretores em conjunto e devem especificar expressamente os poderes 
conferidos, os atos a serem praticados e o prazo de validade, sempre limitado a (02) dois anos, excetuadas 
as destinadas para fins judiciais que poderão ter prazo indeterminado. Parágrafo 5º - Nos atos relativos 
à aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem como nos atos que envolvam interesses 
societários, a Sociedade deverá ser representada por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) obrigatoriamente 
o Diretor Presidente ou o Diretor Geral ou o Diretor Jurídico ou o Diretor de Controladoria. Parágrafo 6º 
- As deliberações da Diretoria somente serão válidas quando presentes, no mínimo, a metade e mais um 
de seus membros em exercício e constarão de Atas lavradas em livro próprio, cabendo ao Diretor 
Presidente o voto de qualidade. Artigo 11 - No caso de vaga de Diretor, os demais Diretores indicarão, 
dentre eles, um substituto que acumulará as funções do substituído até a primeira Assembleia Geral, 
à qual caberá deliberar a respeito da eleição de novo diretor. Parágrafo Único - Nas ausências ou 
impedimento temporário de qualquer dos Diretores por mais de 30 (trinta) dias, os demais Diretores 
poderão escolher, dentre eles, um substituto para exercer as funções do Diretor ausente ou impedido. 
Artigo 12 - A Sociedade poderá ter um órgão de consulta, denominado Conselho Consultivo, cujos 
Membros serão escolhidos e indicados pela Diretoria entre as pessoas de notável saber científico e 
técnico no Mercado de Seguros, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a renovação da indicação. 
Parágrafo 1º - O Conselho Consultivo se reunirá sempre que solicitado pela Diretoria e seus respectivos 

pareceres serão transcritos no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, por ocasião da reunião que 
deliberar sobre os mesmos. Parágrafo 2º - O Conselho Consultivo perceberá a remuneração que lhe fixar 
a Diretoria, dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral, para cada período de 2 (dois) anos. 
Capítulo IV - Conselho Fiscal: Artigo 13 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) Membros Efetivos 
e de seus respectivos suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária entre Acionistas ou 
não, residentes no País, com observância das prescrições legais, sendo permitida a reeleição. Parágrafo 
Único  - O Conselho Fiscal não será permanente. Será instalado pela Assembleia Geral a pedido de 
Acionistas que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a voto, terminando seu período 
de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária, após sua instalação. Artigo 14 - Os Membros 
do Conselho Fiscal perceberão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral que os eleger. 
Capítulo V - Assembleia Geral: Artigo 15 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até o dia 
31 (trinta e um) de março de cada ano e extraordinariamente sempre que os interesses da Sociedade 
exigirem manifestação dos acionistas, sob a presidência do acionista que for indicado por ela. Parágrafo 
Único - O presidente da Assembleia convidará um dos presentes para secretariar a Mesa. Artigo 16 - 
As Assembleias Extraordinárias reunir-se-ão todas as vezes que forem legal e regularmente convocadas, 
constituindo-se a Mesa pela forma prescrita no artigo anterior. Artigo 17 - Os anúncios de primeira 
convocação das Assembleias Gerais serão publicados pelo menos 3 (três) vezes no Diário Oficial e em 
um jornal de grande circulação na Sede da Sociedade, com antecedência mínima de 8 (oito) dias contados 
do primeiro edital. Parágrafo Único - As demais convocações das Assembleias Gerais processar-se-ão 
pela forma prescrita neste artigo, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Independentemente de 
prévia convocação, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas. 
Artigo 18 - Uma vez convocada a Assembleia Geral, ficam suspensas as transferências de ações até que 
seja realizada a Assembleia ou fique sem efeito a convocação. Artigo 19 - As deliberações das 
Assembleias serão tomadas por maioria absoluta de votos, observadas as disposições legais quanto a 
exigência de quorum especial. Parágrafo Único - A cada ação corresponde um voto. Artigo 20 - 
Verificando-se o caso de existência de ações objeto de comunhão, o exercício de direitos a elas referentes 
caberá a quem os Condôminos designarem para figurar como representante junto à Sociedade, ficando 
suspenso o exercício destes direitos quando não for feita a designação. Artigo 21 - Os Acionistas poderão 
fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procuradores nos termos do parágrafo 1º do Artigo 126 
da Lei nº 6.404/76. Artigo 22 - Para que possam comparecer às Assembleias Gerais, os representantes 
legais e os procuradores constituídos farão a entrega dos respectivos documentos comprobatórios na 
Sede da Sociedade com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Capítulo VI - Lucros: 
Artigo 23 - Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para os 
tributos incidentes sobre o lucro. Dos lucros remanescentes, atendida a ordem legal, será atribuída a 
participação dos Diretores, respeitados os limites estabelecidos no artigo 152 da Lei nº 6.404/76 e o 
disposto no artigo 9o deste Estatuto. Parágrafo Único - Os Diretores somente farão jus à participação nos 
lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo mínimo obrigatório. 
Artigo 24 - O lucro líquido do exercício, após as deduções de que tratam os artigos anteriores e ouvido o 
Conselho Fiscal, se em funcionamento, terá a seguinte destinação: a) constituição da reserva legal: 
5% (cinco por cento) do lucro líquido, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; b) pagamento 
do dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. São imputados ao dividendo mínimo obrigatório os pagamentos 
de juros sobre o capital próprio, efetuados de acordo com a Lei nº 9.249/95; c) o saldo remanescente, 
ressalvado o disposto na alínea “d” deste Artigo, será destinado à Reserva Estatutária de Lucros, com a 
finalidade de compensação de eventuais prejuízos, aumento do Capital Social ou distribuição aos 
Acionistas. Atingido o saldo acumulado desta Reserva o montante igual ao Capital Social, a Assembleia 
Geral deliberará sobre a destinação do excedente para aumento do Capital Social ou distribuição aos 
Acionistas da Sociedade; d) caso a administração da Sociedade considere o montante da Reserva 
Estatutária de Lucros suficiente para o atendimento de suas finalidades, poderá propor à Assembleia 
Geral: (i) que, em determinado exercício, o saldo remanescente, após a constituição da reserva legal e 
pagamento do dividendo mínimo obrigatório, seja distribuído, integral ou parcialmente, aos acionistas da 
Sociedade; e/ou (ii) que os valores integrantes da aludida Reserva sejam revertidos, total ou parcialmente, 
para aumento do Capital Social ou a distribuição aos Acionistas da Sociedade. Capítulo VII - Disposições 
Gerais: Artigo 25 - O exercício financeiro da Sociedade compreende o período de 1º (primeiro) de janeiro 
a 31 (trinta e um) de dezembro, devendo a Diretoria levantar balanços semestrais em 30 de junho de cada 
ano, observando-se com relação aos balanços semestrais, os mesmos critérios em vigor para o balanço 
de encerramento do exercício. Parágrafo 1º - A Diretoria poderá, obedecidos os limites legais, declarar 
“ad referendum” da Assembleia Geral, dividendos intercalares à conta de lucro apurado nos balanços 
semestrais, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas 
de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 2º - Os balanços serão 
obrigatoriamente auditados por auditores independentes, de livre escolha da Diretoria, desde que 
devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Em Matéria Ordinária: 6.5. Aprovou 
integralmente o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do 
Exercício, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa, do Valor 
Adicionado e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; 
6.6. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta dos administradores constante 
das Demonstrações Financeiras, no valor de R$ 4.930.470,02 (quatro milhões, novecentos e trinta mil 
quatrocentos e setenta reais e dois centavos), da seguinte forma: (i) R$ 246.523,50 (duzentos e quarenta 
e seis mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) para a conta de Reserva Legal; 
(ii) R$ 1.170.986,63 (um milhão, cento e setenta mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três 
centavos) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2012, correspondendo 
a R$ 0,18587089 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei 
nº 9.249/95, creditado contabilmente aos acionistas em 31 de dezembro de 2012; e, (iii) O saldo 
remanescente de R$ 3.512.959,89 (três milhões, quinhentos e doze mil novecentos e cinquenta e nove 
reais e oitenta e nove centavos), será distribuído como dividendos adicionais aos acionistas, 
correspondendo a R$ 0,55761268 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do 
artigo 10 da Lei nº 9.249/95; 6.7. Aprovou distribuir aos acionistas, dividendos adicionais no montante de 
R$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais), à conta de Reserva Estatutária de Lucros da 
Sociedade, correspondendo a R$ 11,26984126 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, 
nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.249/95. 6.8. Estabeleceu a data de 09 de abril de 2013 para a realização 
do pagamento de dividendos aos acionistas, conforme itens 6.6 (ii) e (iii) e 6.7 acima. 6.9. Aprovou a 
eleição do Sr. Ney Ferraz Dias, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 05.849.175-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 813.465.577-72, com domicílio 
profissional na Avenida Eusébio Matoso, nº 1375 - 4º andar, Butantã, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor 
sem denominação especial com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do 
exercício de 2013, observando-se o valor da remuneração conforme aprovado nesta Assembleia Geral. 
6.10. Consignou que o Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução RN nº 311, de 1 de 
novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e tomará posse em ato separado, 
firmando o respectivo termo. 6.11. Em decorrência da eleição acima deliberada, ratificou a atual Diretoria 
da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício de 
2013: Diretor Presidente - Sr. Fabio Luchetti, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 15.668.675-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.666.748-52; 
Diretor Geral - Sr. Luiz Alberto Pomarole, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 13.089.279 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.405.558-19; Diretor de 
Produto - Saúde - Sr. Newton José Eugênio Pizzotti, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/SP sob 
o nº 48.179, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.359.975-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 066.588.248-35; Diretores de Produção - Sr. José Luís Schneedorf Ferreira da Silva, brasileiro, 
solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.889.215-X SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 058.680.838-81; Sr. José Roberto Ferreira da Silva Montoro, brasileiro, 
casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.346.326-2 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 544.748.848-68; e Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 047.332.458-07; Diretor Financeiro - Sr. Marcelo Barroso Picanço, brasileiro, casado, engenheiro 
eletrônico, portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 004.881.937-96; Diretor de Tecnologia da Informação - Sr. Italo Gennaro Flammia, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.624.094 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 051.479.948-07; Diretor Operacional - Sr. Roberto de Souza Santos, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 IFP/RJ, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 641.284.587-91, este com domicílio profissional na Avenida Rio Branco, nº 80 - 
19º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; Diretor Jurídico - Sr. Lene Araújo de Lima, brasileiro, casado, 
advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 118.454.608-80; Diretora de Recursos Humanos e Responsabilidade Social e Ambiental - 
Sra. Beatriz Pacheco Rodrigues, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade 
RG nº 17.193.140-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 122.231.218-29; Diretor de Controladoria - Sr. 
Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.935.318-03; Diretora de Atendimento - Sra. Sônia Aparecida Belezi 
Rica, brasileira, casada, bacharela em geografia e história, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 18.155.061-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 022.641.528-77; Diretores sem denominação 
especial - Sr. Manoel Sabino Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 4.698.478-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 567.138.358-72, este com 
domicílio profissional na Alameda Ribeiro da Silva, nº 275 - 1º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP; 
Sr. Fabio Ohara Morita, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 13.793.433 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.680.328-42; Sr. Marcelo Sebastião da Silva, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.113.610 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.681.578-05; Sr. Edson Frizzarim, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.550.132-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 034.365.388-50; Sr. Milton Pereira de Oliveira Junior, brasileiro, divorciado, securitário, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 18.138.576-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.223.508-92 e Sr. Ney 
Ferraz Dias, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 05.849.175-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 813.465.577-72, com domicílio profissional na 
Avenida Eusébio Matoso, nº 1375 - 4º andar, Butantã, São Paulo/SP, os demais com domicílio profissional 
na Rua Guaianases, nº 1238 - 12º andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, permanecendo vagos 01 (um) 
cargo de Diretor de Produção e 02 (dois) cargos de Diretor sem denominação especial. O Diretor de 
Produto - Saúde, Dr. Newton José Eugênio Pizzotti, inscrito no CRM sob o nº 48.179, é o diretor responsável 
pela área técnica de saúde. Os diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução RN nº 
311, de 1 de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 6.12. Fixaram a 
remuneração dos administradores no valor global mensal de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
Os montantes individuais mensais de remuneração serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. 
7. Documentos arquivados na sociedade: Demonstrações Financeiras, Procurações e declaração de 
desimpedimento. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 
esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 
28 de março de 2013. (ass.) - Presidente: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Secretária: Sra. Renata 
Paula Ribeiro Narducci; Acionistas: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - por sua procuradora 
Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; Porto Seguro S.A. - por sua procuradora Sra. Renata Paula 
Ribeiro Narducci; Diretor Jurídico: Sr. Lene Araújo de Lima; Representante da auditoria independente 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes: Sr. Francisco Antônio Maldonado Sant’Anna. 
A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Renata Paula Ribeiro Narducci - Secretária. 
JUCESP nº 162.609/13-9 em 02/05/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Em palestra, Pedro
Passos, da Natura, diz
que a indústria que não
está no jogo global tem
mercado cativo em casa

Operação. Venda está sujeita à aprovação da ANP e do Cade

OSX já demitiu
400 empregados,
segundo sindicato

Passos, da Natura: Brasil
tem de abrir suas fronteiras

A OGX, empresa de petróleo do
empresário Eike Batista, conse-
guiu um novo fôlego financei-
ro. A companhia anunciou on-
tem ter fechado acordo com o
grupo Petronas, da Malásia, pa-
ra a venda, por US$ 850 mi-
lhões, de 40% de dois blocos de
exploração localizados na Bacia
de Campos.

Por meio de um comunica-
do, a OGX informou que perma-
necerá como operadora dos
blocos, onde está localizado o
Campo de Tubarão Martelo,
uma das principais apostas da
petroleira.

Além do acordo em relação
aos blocos, a OGX informou
também que a Petronas ficou
com uma opção de compra de
5% do capital total da OGX, a
um preço médio de R$ 6,30 por
ação. Esses papéis seriam com-
prados diretamente do contro-

lador Eike Batista. Ontem, os
papéis da OGX fecharam com
queda de 1,02%, cotados a R$
1,95. A opção de compra da Pe-
tronas pode ser exercida até
abril de 2015 e, segundo o comu-
nicado, “não envolverá emis-
são de novas ações e não impli-
ca na diluição da participação
dos acionistas minoritários”, já
que as ações serão provenien-
tes do controlador.

“A parceria celebrada com
uma ‘major oil company’ como
a Petronas reforça a qualidade
de nossos ativos e o potencial
do Campo de Tubarão Marte-
lo, que tem início de produção
previsto para o final deste
ano”, disse, no comunicado, o
diretor-presidente da OGX,
Luiz Carneiro. “O interesse de-
monstrado pela Petronas na op-
ção de compra para adquirir 5%
de nossa companhia, no futu-
ro, evidencia a qualidade de
nosso time de executivos e nos-
sas oportunidades de cresci-
mento.”

Para analistas, a confirma-
ção do acordo com a Petronas é
muito positiva para a OGX, que
viu suas ações despencarem na-
da menos de 86% nos últimos
doze meses. “Significa uma in-
jeção de dinheiro para a deterio-
rada condição financeira da em-

presa”, disse o analista Oswal-
do Telles, do Espírito Santo In-
vestment Bank. Apesar de o
acordo ser positivo, ele ressal-
vou que não resolve os proble-
mas de caixa da companhia.

Chineses. A China National Pe-
troleum Corp. (CNPC, na sigla
em inglês), maior produtora de
petróleo da China, disse estar
negociando a compra da brasi-

leira Barra Energia Petróleo e
Gás por cerca de US$ 2 bilhões,
informou a agência de notícias
Bloomberg, citando pessoas fa-
miliares ao assunto. De acordo
com a reportagem, as negocia-
ções estão em andamento e um
acordo pode ser alcançado ain-
da neste mês.

A Barra Energia foi fundada
em 2010 por quatro ex-funcio-
nários da Petrobrás.
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“A parceria com a
Petronas reforça a
qualidade de nossos
ativos e o potencial do
Campo de Tubarão
Martelo, que deve começar
a produzir no final de 2013.”
Luiz Carneiro
DIRETOR-PRESIDENTE DA OGX
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 maio 2013, Economia & Negócios, p. B11.




