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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Prezados
Prezados Acionistas
Acionistas,
É com muito prazer que convidamos V.Sas. a participar da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser
realizada no dia 30 de abril de 2010 às 10hs para deliberar sobre a ordem do dia referente ao conclave ordinário, e às
11hs para deliberar sobre a ordem do dia referente ao conclave extraordinário. Ambos os eventos ocorrerão na sede
da Paranapanema S.A. (“Paranapanema” ou “Companhia”), localizada na Cidade de Dias D’Ávila, Estado da Bahia, na
Via do Cobre nº 3.700,
Os assuntos a serem deliberados na AGOE estão descritos no Edital de Convocação e neste manual (“Manual”), o qual
tem o objetivo de fornecer as informações necessárias para que V.Sas. possam exercer plenamente o seu direito de
voto nas assembléias.
Na AGOE, contaremos com a presença do Diretor Presidente e da Diretora de Relação com Investidores, além de
representante dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal, os quais poderão prestar quaisquer informações relativas
aos assuntos submetidos à deliberação dos acionistas.
Neste ato, a Companhia aproveita o ensejo, neste documento, para reapresentar toda a documentação de suporte
necessária para voto, em atendimento e nos termos da Instrução CVM n° 481 de 17 de Dezembro de 2009 (“ICVM
481”) e correspondente Ofício-Circular CVM/SEP/001/2010, de 19 de janeiro de 2010 (“Ofício-Circular 1”).
Por fim, aproveito para acrescentar que, além das informações contidas neste Manual, V.Sas poderão dirimir
eventuais dúvidas em relação às matérias em pauta por meio de contato direto com a Diretoria de Relações com
Investidores, através de mensagem eletrônica (dri@paranapanema.com.br) ou pelos telefones (+55 11 21997904/7905/7566), os quais, desde já, encontram-se à vossa disposição para atendê-lo prontamente em todas as suas
necessidades.
Seu voto é muito importante para a Paranapanema.
Na expectativa de que este Manual seja útil para a análise das propostas submetidas à vossa apreciação e contando
com a sua presença, aproveitamos para reiterar nosso apreço e consideração.
Joaquim Ferreira Amaro
Presidente do Conselho de Administração
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados
Prezados Acionistas
Acionistas,
Para facilitar a análise e apreciação das matérias a serem debatidas por V.Sas., colocamos na forma de anexo ao
presente Manual todos os documentos referentes a cada matéria especificamente constante da Ordem do Dia, em
atenção às exigências mínimas da ICVM 481 e o seu correspondente Ofício-Circular 1.
Informamos que para a instalação das Assembléias Gerais será necessária a participação de 1/4 (um quarto) do capital
social na Assembléia Geral Ordinária (“AGO”) e de 2/3 (dois terços) na Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”),
considerando que está sendo proposta reforma do Estatuto Social da Companhia. Caso os quoruns legais não sejam
atingidos, a Companhia anunciará novas datas para a realização, em segunda convocação, dos conclaves não
instalados. Nesta ocasião, tanto a AGE quanto a AGO poderão ser instaladas com a presença de pelo menos 1 (um)
acionista com direito a voto.
É facultada, aos acionistas que não puderem comparecer à AGOE, a nomeação de um procurador para representá-los
no ato, segundo as orientações contidas neste Manual.
Considerando que a AGO também deliberará sobre a eleição de administradores, ainda informamos que os Acionistas
representantes, em conjunto ou isoladamente, de no mínimo 5% (dez por cento) do capital votante da Companhia,
poderão, em prazo não inferior a 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à realização da AGO, solicitar que seja
adotado, para a eleição dos conselheiros, o processo de voto múltiplo.
Finalmente, agradecemos a confiança demonstrada por V.Sas. e reafirmamos o nosso compromisso de buscar a
criação de valor diferenciado e sustentado para os nossos acionistas, por meio de atuação orientada pelos critérios da
ética, da excelência e da responsabilidade na condução dos negócios.
Atenciosamente,
Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior
Diretor Presidente

Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores
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CONVITE
DATA:

30 de abril de 2010

HORÁRIO:

10h - Assembléia Geral Ordinária
11h - Assembléia Geral Extraordinária

LOCAL:

Sede da Companhia
Via do Cobre nº 3.700,
Área Industrial Oeste
Dias D’Ávila – BA
CEP 42850-000

MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:
I - Em Assembléia Geral Ordinária (“AGO”)
1) Apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas
ao Exercício Social encerrado em 31.12.2009;
2) Exame, discussão e votação da proposta de destinação do Resultado do Exercício;
3) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação do montante global da remuneração dos
Administradores para o Exercício; e
4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração.
II - Em Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”)
1) Exame, discussão e deliberação sobre a proposta da Administração para redução do capital social da Companhia,
de forma a absorver os prejuízos acumulados na ordem de R$ 713.769.996.80 (setecentos e treze milhões, setecentos
e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), sem o cancelamento de ações; e
2) Exame, discussão e deliberação sobre a proposta da Administração para reforma do Estatuto Social da Companhia,
bem como sua consolidação, com a conseqüente mudança dos seguintes dispositivos estatutários: (a) Capítulo II, que
trata do capital social e ações, para alteração do artigo 5º e exclusão dos parágrafos primeiro ao quarto do artigo 6º;
(b) Capítulo V, que trata das Assembleias Gerais, para alteração do artigo 22; (c) Capítulo VI, que trata da Alienação
de Controle, para alteração do artigo 28; e (d) exclusão do capítulo XIII, que trata das disposições transitórias.
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COMO CHEGAR:
Ponto de Partida:
Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães (Salvador; SSA)
Rota Principal:
Saída do Aeroporto, à direita, no sentido da cidade de Lauro de Freitas.
Entrar no 1º retorno à esquerda.
Seguir pela Estrada Cia Aeroporto até a rotatória do Ceasa.
Entrar na 1ª à direita pela Via Parafuso.
Passar em frete à Polícia Rodoviária Estadual e ir até a rotatória da Ford.
Contornar a rotatória da Ford, 3ª saída à direita, sentido Pólo/COFIC.
Seguir até próximo a COPENE, 2ª saída à direita.
Seguir até próximo a rotatória BAHIAPULP, 3ª saída à direita.
Seguir em frente até passar pelo viaduto sobre estrada BA-093.
Já na Via do Cobre, a Paranapanema S.A. situa-se ao final desta via.
Rota Alternativa:
Mesmo caminho pela estrada Cia Aeroporto até a rotatória do Ceasa.
Contornar rotatória até 2ª saída (direção CEASA).
Ultrapassar a próxima rotatória (SIMÕES FILHO).
Seguir até a saída para BR-324 (Salvador - Feira de Santana).
Na Br-324, passar o posto Polícia Rodoviária Federal e a entrada de Simões Filho.
Pegar saída à direita (BA-093) na direção de Alagoinhas, Camaçari, Pojuca.
Seguir e passar Polícia Rodoviária Estadual.
Passar também pela entrada do Pólo Industrial e segue até trecho em mão única.
Pegar saída à direita após viaduto (há placa Paranapanema)
Entrar à direita, já na Via do Cobre, seguir até o final desta via.
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PROCEDIMENTOS E PRAZOS
Como condição para participação na AGOE, os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes documentos:
a. comprovante expedido pela instituição escrituradora emitido dentro dos 5 (cinco) dias que antecedem à data
de realização da AGOE;
b. o instrumento de mandato (para aqueles que forem se fazer representar por meio de procurador);
c. relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente;
d. cópia de documento de identificação com foto recente e validade nacional, em se tratando de pessoa física;
e. cópia dos estatutos sociais ou do contrato social atualizado e do ato que investe o representante de poderes
bastantes, no caso de pessoa jurídica.
Com relação aos itens “(a)” e “(c)” acima, os documentos deverão ser requeridos aos órgãos competentes com
antecedência de 3 (três) dias úteis antes da data de entrega pretendida, que deverá estar especificada no
requerimento.
Para os fins do item “(d)” acima, a Companhia aceitará os seguintes documentos: (i) Carteira de Identidade de
Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado; (ii) Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE)
expedida por órgão autorizado; (iii) Passaporte válido expedido por órgão autorizado; (iv) Carteira de Órgão de
Classe válida como identidade civil para os fins legais, expedida por órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); (v)
carteira nacional de habilitação com foto (CNH nova).
Para os fins do item “(e)” acima, no caso de pessoas jurídicas com representantes que não sejam nomeados no próprio
contrato social ou com algum procedimento de nomeação por ato em separado (como no caso dos administradores
de sociedades por ações nomeados pelo seu conselho de administração ou nomeados diretamente pela assembléia
geral), é necessário que o acionista comprove a validade da nomeação, providenciando comprovante do
arquivamento do ato no registro competente, bem como respectiva publicação (quando aplicável).
No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de administrador do fundo
ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da legislação que lhe for aplicável.
No caso dos fundos de investimento e das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes
de representação deverão passar por processo de notarização e consularização, não sendo necessária a tradução
juramentada se a língua de origem do documento for o português, o inglês ou o espanhol. Documentos redigidos em
outras línguas só serão aceitos mediante apresentação de tradução juramentada para uma dessas 3 (três) línguas
mencionadas.
Os originais ou cópias autenticadas dos documentos acima citados deverão ser entregues na sede da Companhia até
o início da AGOE, agendada para as 10hs e 11hs respectivamente do dia 30 de abril de 2010.
Para facilitar sua participação, a Companhia receberá cópia simples dos documentos acima referidos até 48 (quarenta
e oito) horas antes do início da AGOE, por fax, e-mail ou correspondência para os seguintes endereços:
FAX: +55 11 44614461-4034
A/C Dóris Beatriz França Wilhelm ou José Rodolfo Montemurro
e-mail : dri@paranapanema.com.br
Endereço:
Para a Sede da Companhia em
Via do Cobre, 3700
Área Industrial Oeste
Dias D’Ávila – BA – Brasil
42850-000
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Para sua filial em Santo André – SP em
Rua Felipe Camarão, 500
Utinga – Santo André – SP
09220-580
A apresentação antecipada de cópia simples não exclui o dever de apresentação de vias originais, exceto se a
apresentação antecipada dos documentos for de cópias autenticadas por notário competente. No caso de
apresentação de cópias autenticadas, a Companhia colocará as vias autenticadas entregues pelos acionistas à
disposição dos mesmos no dia seguinte à realização da AGOE, mediante pedido por escrito entregue na sede da
Companhia na data da AGOE. Documentos que não forem retirados pelos acionistas na sede da Companhia, serão
destruídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados do encerramento da AGOE.
Qualquer dúvida, favor contatar: (i) Dóris Beatriz França Wilhelm – Diretora de Relações com Investidores, ou (ii) José
Rodolfo Montemurro, Analista de Relações com Investidores, nos telefones: +55 (11) 2199-7904/7905/7566.
REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO
Caso V.Sas. prefiram indicar um representante legal para voto por procuração, os documentos que confirmam a
representação também deverão ser entregues na sede da Companhia dentro dos prazos e na forma descrita acima.
Com o propósito de facilitar a participação na AGOE, a administração da Companhia deixa à disposição de seus
acionistas, como mera cortesia e sem um compromisso formal de solicitação, o modelo de procuração constante do
Anexo I com uma sugestão de texto, bem como advogados da Companhia caso o acionista não tenha quem indicar.
Desta forma, V.Sas. deverão considerar que tal sugestão de texto não configura um pedido público de procuração
para os fins do art. 23 da ICVM 481, mas sim uma facilidade que a Companhia coloca à Sua disposição.
Procuradores sugeridos pela Companhia
- TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob nº 117.334, portador da
cédula de identidade RG nº 23.417.279-4 e do CPF nº 113.006.238-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº 500, município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP
09220-580.

- ELISABETH BAPTISTA BETTINI, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-SP sob o nº 239.680, portadora da cédula
de identidade RG nº 132.996.510-SSP/SP e do CPF nº 066.148.158-14, residente e domiciliado na cidade de São Caetano do
Sul, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº 500, município de Santo André, Estado de São Paulo,
CEP 09220-580.
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INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA DA AGO
Conforme disposto no Art. 132 da Lei das S.A. e no Artigo 21 do seu Estatuto Social, a Companhia deve promover a
realização de uma Assembléia Geral Ordinária uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término
do exercício social para deliberar sobre as seguintes matérias:
•
•
•

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício;
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se aplicável; e
Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal.

Ainda deve Assembléia Geral fixar anualmente o montante global da remuneração dos administradores, nos termos
do Artigo 152 da Lei das S.A. e do Artigo 10, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia.
Nos termos da ICVM 481, a Companhia fornece neste Manual a descrição, fundamentação e análise das matérias a
serem deliberadas na AGO. Dessa forma, este Manual busca seguir, de forma sistemática, a organização destas
informações, nos termos dos Artigos 9º a 12 (e respectivos anexos) da ICVM 481, bem como do Ofício-Circular 1.

APRECIAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINANCEIRAS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO
ENCERRADO EM 31.12.2009
Fundamentos Gerais
As contas dos administradores são apresentadas junto do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras elaboradas pela Diretoria da Companhia. Antes de serem levadas ao conhecimento e aprovação dos
acionistas, as contas devem ser aprovadas previamente pelo seu Conselho de Administração. Após a coleta da opinião
dos Conselheiros Fiscais, as contas são por fim submetidas à AGO.
O Relatório da Administração contém informações de caráter financeiro e não financeiro, além de informações
estatísticas, operacionais, sobre a análise e discussão das principais contas da Demonstração do Resultado do
Exercício, assim como informações relacionadas aos colaboradores, responsabilidade social, mercado de capitais,
governança corporativa, dentre outras.
As Demonstrações Financeiras expressam a situação econômico-financeira da Companhia, permitindo aos Acionistas
avaliar a situação patrimonial, os índices de liquidez, o nível de lucratividade e o grau de endividamento. Ademais,
referido documento deve ser elaborado de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária e as
normas complementares emitidas pela CVM.
De acordo com a Lei das S.A., alterada pela Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007 (“Lei 11.638/2007”), as
Demonstrações Financeiras são compostas por 5 (cinco) documentos:
•
•
•
•
•

Balanço Patrimonial;
Demonstração do Resultado do Exercício;
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados;
Demonstração dos Fluxos de Caixa; e
Demonstração do Valor Adicionado.

As Notas Explicativas acompanham as Demonstrações Financeiras e visam complementar tais Demonstrações
Financeiras, além de auxiliar sua análise e entendimento. Trata-se de imposição legal para as companhias abertas,
devendo indicar os seguintes aspectos:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de
depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes
para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;
os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;
o aumento de valor de elementos do Ativo resultantes de novas avaliações;
os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes;
a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;
o número, as espécies e as classes das ações do capital social;
as opções de compras de ações outorgadas e exercidas no exercício;
os ajustes de exercícios anteriores;
os eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito
relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.

Para fins de cumprimento do Artigo 133 da Lei das S.A., da ICVM 481 e seu respectivo Ofício-Circular 1, a Companhia
disponibilizou aos Acionistas a seguinte documentação:
•
•
•
•

Relatório da Administração sobre as estatísticas operacionais e a análise e discussão dos Administradores
sobre as principais contas da Demonstração do Resultado do Exercício;
Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia, antecipando o inteiro teor do
Item 10 do Formulário de Referência da Companhia a ser entregue em Maio de 2010;
Cópia das Demonstrações Financeiras (com as notas explicativas) acompanhadas de parecer do auditor
independente; e
Parecer do Conselho Fiscal.

Referidos documentos encontram-se no site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da BOVESPA - Bolsa de Valores de
São Paulo (www.bovespa.com.br); e no site de Relações com Investidores da Companhia
(www.paranapanema.com.br/ri). Ainda, os documentos mencionados acima foram também publicados nos jornais
Diário Oficial da Bahia e Correio no dia 13.03.10 e no Valor Econômico e Correio, no dia 15.03.10 e protocolados no
IPE da CVM / BM&FBovespa.
Análise e Proposta
Em linha com o processo de harmonização das práticas contábeis internacionais, a Companhia adotou integralmente
os dispositivos da Lei no 11.638/2007 e Lei 11.941/2009 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009. Todos os
pronunciamentos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitidos ao longo de 2008 e de 2009 foram
igualmente adotados quando aplicáveis à Companhia.
Ademais, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia foram auditados pelos
Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes, previamente à aprovação do Conselho de
Administração, em 10 de março de 2010, e à emissão da opinião do Conselho Fiscal, tendo sido, portanto,
considerados em condições de serem submetidos à deliberação da AGO.
Pelo exposto, a Administração da Companhia recomenda aos seus Acionistas que examinem detidamente todos os
documentos disponibilizados, a fim de deliberarem sobre a aprovação das contas dos administradores e das
Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.
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EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESTINAÇÃO
DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Fundamentos Gerais
O Resultado do Exercício da Companhia é obtido através do cômputo das receitas e rendimentos ganhos no período,
bem como dos custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e
rendimentos.
Deste resultado ainda são deduzidos (i) a provisão para Imposto sobre a Renda, (ii) as participações estatutárias, e (iii)
os prejuízos acumulados.
A Administração da Companhia deve apresentar à AGO a proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do
exercício, quando existente, a qual deverá observar o que segue:
(i) 5% (cinco por cento), no mínimo, para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social. No
exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes da reserva de capital exceder a 30% (trinta por
cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva
legal;
(ii) a parcela necessária ao pagamento do dividendo obrigatório não poderá ser inferior, em cada exercício, a 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, respeitados os impedimentos legais;
(iii) o saldo remanescente do lucro líquido ajustado poderá ser total ou parcialmente atribuído, por proposta da
administração, como: (i) dividendo suplementar aos acionistas, (ii) parcela de 10% (dez por cento) destinada à
constituição de uma reserva para expansão das atividades sociais e reforço capital de giro, que, quando existente,
terá seu saldo limitado a 30% (trinta por cento) do valor do capital social, e (iii) saldo que se transfere para o
exercício seguinte como retenção de lucros, quando devidamente justificado pelos administradores, para financiar
plano de investimento previsto em orçamento de capital.
Com relação ao dividendo obrigatório da Companhia, vale ressaltar que, além da conta de lucro líquido, referido
dividendo também pode ser pago à conta dos lucros acumulados e da reserva de lucros da Companhia, com exceção
da reserva legal.
O Lucro Líquido da Companhia, que corresponde ao resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009,
após deduções das provisões para o Imposto de Renda e Contribuição Social e das participações estatutárias, no ano
de 2009, foi de R$ 194,0 milhões, 45,9% maior que os R$ 133,0 milhões apresentados em 2008.
Análise e Proposta
Nos termos do Anexo 9-10-II da ICVM 481, a Companhia apresenta a proposta referente a não distribuição de
dividendos, nos termos do Artigo 189 da Lei nº 6.404/76 - Lei das S.A., em razão da utilização do Lucro Líquido do ano
de 2009 na amortização do prejuízo acumulado da Companhia, no montante de R$ 713.769.996,80 (setecentos e
treze milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
A destinação ora proposta encontra-se devidamente refletida nas Demonstrações Financeiras elaboradas pela
Diretoria, tendo sido formulada em conformidade com as obrigações legais e estatutárias da Companhia,
perseguindo rigorosamente a finalidade máxima constante do seu objeto social.
Ademais, referida proposta contou com aprovação do Conselho de Administração e parecer favorável do Conselho
Fiscal.
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ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FIXAÇÃO
FIXAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL
GLOBAL DA REMUNERAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES PARA O EXERCÍCIO
(A) Eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia
Fundamentos Gerais
A composição e o funcionamento do Conselho de Administração da Companhia encontram-se previstas no Capítulo
III, Seção III, do Estatuto Social.
De acordo com referido dispositivo, o Conselho de Administração será composto de no mínimo 05 (cinco) e no
máximo 07 (sete) membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, todos com mandato
unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 20%
(vinte por cento) deverão ser Conselheiros Independentes.
Cumpre lembrar que nem o nosso Estatuto Social, nem as regras da CVM e nem a Lei das S.A. dispõem de regras sobre
a candidatura para ocupar cargos no Conselho de Administração da Companhia.
A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia poderá ser realizada através de 02 (dois)
sistemas de votação, quais sejam:
(i) via processo de votação por aprovação da maioria simples presente na AGO, no qual a eleição dos membros do
Conselho de Administração deverá ser realizada com base em candidatos previamente registrados na mesa da AGO
(“Votação Simples”); ou
(ii) por processo de voto múltiplo, no qual os candidatos serão indicados e eleitos individualmente, sendo seus
respectivos nomes registrados junto à mesa da AGO (“Processo do Voto Múltiplo”). Em referido processo deverá se
atribuir a cada ação tantos votos quantos sejam os cargos a preencher no Conselho de Administração, sendo
reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
Para requerer a adoção do Processo de Voto Múltiplo, faz-se necessária apresentação de pedido, por escrito, de
Acionistas representando, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social. De acordo com a Lei das S.A., referido
pedido dever ser feito à Companhia em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGO.
Ainda em relação aos candidatos a serem indicados diretamente por acionistas por ocasião da AGO, lembramos ser
essencial o cumprimento do previsto no artigo 10 da ICVM 481 em relação aos candidatos que receberem suporte ou
apoio de membros da administração da Companhia. Além disso, é importante ainda observar o disposto no artigo 3º
da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, sob pena da mesa indeferir a candidatura no ato da apresentação
que estiver em falha com a citada norma.
Proposta
A Companhia, por ocasião da elaboração deste documento, não apresentará indicações para este pleito, sem prejuízo
de indicações que possam ser feitas por acionistas e administradores até a data da AGOE.
(B) Fixação do montante global da remuneração dos Administradores
Fundamentos Gerais
Conforme previsto no Artigo 152 da Lei das S.A. a fixação da remuneração anual dos administradores é de
competência exclusiva da Assembléia Geral.
O Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia determina que esta definição deve ser feita na forma global - incluindo
benefícios de qualquer natureza e verba de representação - cabendo ao Conselho de Administração distribuir a
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remuneração dentre os administradores da Companhia, tendo em conta as suas responsabilidades, o tempo dedicado
às funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
Proposta
A Companhia apresentou proposta de remuneração dos administradores, antecipando informações constantes do
item 13 do Formulário de Referência a ser entregue pela Companhia até Maio de 2010. Para maiores informações,
vide no IPE da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), nas propostas da administração para esta assembleia,
documento detalhando a remuneração dos administradores.
O montante global da remuneração dos Administradores, conforme proposto pela Administração da Companhia,
para o exercício de 2010, é de R$ 9.570.481,24 (nove milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e
um reais e vinte e quatro centavos).
De acordo com a faculdade prevista no art. 35 da Instrução CVM nº 481/09, não foram apresentadas as informações
relativas aos exercícios de 2007 e 2008.
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO
DO CONSELHO FISCAL E FIXAÇÃO DA SUA REMUNERAÇÃO
(A) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia
Fundamentos Gerais
O Conselho Fiscal é órgão de funcionamento permanente da Companhia, tendo as suas regras previstas no Capítulo
IV do Estatuto Social.
Referido órgão deve ser composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos e igual número
de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, todos com mandato unificado de 01 (um) ano, permitida a eleição.
A eleição dos membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes dá-se pela aprovação da seguinte
forma:
(i) a maioria absoluta dos acionistas presentes na AGO elege a maioria dos membros do Conselho Fiscal e
respectivos suplentes.
(ii) Os demais acionistas terão direito de eleger, por votação em separado, 1 (um) membro, na forma do artigo 161,
§4º, “a”, segunda parte, da Lei das S.A.
O Acionista ou o grupo de Acionistas, que deseje indicar um membro ao Conselho Fiscal e respectivo suplente, deverá
comparecer à AGO, pessoalmente ou por meio de procurador, munido do nome, qualificação e currículo profissional
completo do candidato, observadas as mesmas regras e condições de eleição, cumprindo, inclusive, os dispositivos da
ICVM 481.
Proposta
A Companhia, por ocasião da elaboração deste documento, não apresentará indicações para este pleito, sem prejuízo
de indicações que possam ser feitas por acionistas e administradores até a data da AGOE.
(B) Fixação da Remuneração
Fundamentos Gerais
Conforme previsto no Artigo 162, parágrafo terceiro, da Lei das S.A. e no Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia,
a Assembléia Geral é o órgão competente para a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
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A lei societária determina que remuneração não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por
cento) do que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e
participação nos lucros.
Proposta
A Companhia apresenta proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, bem como informações
adicionais constantes do item 13 do Formulário de Referência da Companhia.
O montante global da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme proposto pela Administração da
Companhia, é de R$ 629.751,60 (seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e cinqüenta e um reais e sessenta centavos).
De acordo com a faculdade prevista no art. 35 da Instrução CVM nº 481/09, não foram apresentadas as informações
relativas aos exercícios de 2007 e 2008.
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INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS CONSTANTES
CONSTANTES DA ORDEM
ORDEM DO DIA DA AGE
Nos termos da ICVM 481, a Companhia fornece adiante a descrição, fundamentação e análise das seguintes matérias:
(i) proposta da Administração para redução contábil do capital social para fins de absorção de prejuízos acumulados
na ordem de R$ 713.769.996,80 (setecentos e treze milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa
e seis reais e oitenta centavos), sem redução do patrimônio líquido; e (ii) proposta da Administração para reforma do
Estatuto Social da Companhia, bem como a sua consolidação.
Portanto, este Manual busca seguir, de forma sistemática, a organização das informações segundo requerido pelos
Artigos 11 e 16 (e respectivos anexos) da ICVM 481.

EXAME, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO
DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
DMINISTRAÇÃO PARA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, DE
FORMA A ABSORVER OS PREJUÍZOS ACUMULADOS NA ORDEM DE R$ 713.769.996,80 (SETECENTOS E TREZE MILHÕES
MILHÕES, SETECENTOS E
SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA
OITENTA CENTAVOS) , SEM O CANCELAMENTO
CANCELAMENTO DE AÇÕES.
Fundamentos Gerais
Conforme disposto no Artigo 173 da Lei das S.A., a operação de redução de capital pode ser realizada nas seguintes
hipóteses: (i) quando a companhia julgar o capital social excessivo às suas necessidades, ou (ii) para fins de absorção
dos prejuízos acumulados.
Em ambos os casos, a competência para aprovação da matéria é da Assembléia Geral após a manifestação do
Conselho Fiscal, nos casos em que a proposta partir da Administração.
A redução de capital para fins de absorção dos prejuízos acumulados, também conhecida como redução contábil,
possui como finalidade o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro da Companhia, verificando-se pelo
simples procedimento de compensação de contas integrantes do patrimônio líquido da companhia, sem acarretar em
mutação patrimonial.
Pelos motivos acima, este tipo de operação não acarreta em qualquer redução valorativa ou quantitativa das ações da
companhia - considerando que não há restituição de valores aos acionistas - nem tampouco enseja direito de
oposição de credores nos termos do Artigo 174 da Lei de S.A.
Conforme se verifica pelas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2009, a Paranapanema possui uma conta de prejuízos acumulados no valor de R$ 713.769.996,80 (setecentos e treze
milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), prejuízos estes
referentes aos exercícios anteriores.
Análise e Proposta
Nos termos do Anexo 16 da ICVM 481, a Companhia apresenta a proposta referente à redução do seu capital social,
no montante de R$ 713.769.996,80 (setecentos e treze milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos), para fins absorção dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Se
aprovada a proposta, o capital social da Companhia passará dos atuais R$ 2.096.760.465,28 (dois bilhões, noventa e
seis milhões, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para R$
1.382.990.468,48 (hum bilhão, trezentos e oitenta e dois milhões, novecentos e noventa mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
A Companhia visa, com referida operação, liquidar a sua conta de prejuízos acumulados, de modo que, aliado a
outros fatores, seja possível a distribuição de dividendos aos acionistas em futuro que, espera-se, esteja muito
próximo.
Após a redução proposta, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 1.382.990.468,48 (hum bilhão,
trezentos e oitenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
quarenta e oito centavos). Dessa forma, a operação, se aprovada, acarretará na alteração do Capítulo II, Artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia.
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Considerando que se trata de uma redução meramente contábil, a operação será realizada sem o cancelamento de
ações da Companhia. Da mesma forma, o valor e a quantidade das ações da Companhia permanecerão inalterados,
bem como todos os direitos e vantagens a elas conferidos.
Por fim, ressalta-se que a presente proposta contou com a aprovação do Conselho de Administração e a emissão de
parecer favorável do Conselho Fiscal, tendo sido, portanto, considerada em condições de ser submetida à deliberação
da AGE.
EXAME, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO
DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
Fundamentos Gerais
Como já é publicamente sabido e vem sendo amplamente divulgado, a Companhia vem passando por um processo de
reestruturação cujo passo subsequente é a migração para nível diferenciado de governança corporativa da
BM&FBOVESPA, o Novo Mercado.
Para tanto, a Companhia vem fazendo grandes esforços e avanços na eliminação de sua dívida financeira, que com a
redução de capital ora proposta, encerra uma fase na história de nossa Companhia e dá início a um novo momento,
com horizonte extremamente positivo.
Além disso, a Companhia ainda veio trabalhando ao longo do ano de 2009 e no Primeiro Trimestre de 2010 para
simplificação de sua estrutura societária, com ganhos de sinergia, economias de custo e otimização de receitas. Nessa
frente de nosso processo de reestruturação, inclui-se o sucesso obtido nas operações de incorporação das
controladas (já extintas) Caraíba Metais S.A. e Eluma S.A. Indústria e Comércio.
Nesse contexto, a Companhia, após longo processo, também obteve sucesso na conversão de todas as suas ações
preferenciais em ordinárias.
Como parte deste importante passo nos avanços de nossa governança corporativa, que vem dando resultados
concretos, as propostas de mudança em nosso Estatuto Social estão todas em linha em fundamentam-se pela mesma
premissa de necessidade de adaptação de nosso documento principal às exigências desse nível diferenciado de
governança corporativa, ao qual a Companhia já se encontra de fato há algum tempo.
Análise e Proposta
Nos termos do Artigo 10 da ICVM 481, a Companhia propõe, portanto, as seguintes alterações:
(a) Capítulo II, que trata do capital social e ações, para alteração do artigo 5º e exclusão dos parágrafos primeiro ao
quarto do artigo 6º
Esta alteração decorre não apenas da redução de capital ora proposta (se aprovada), mas também da atual conversão
de todas as ações preferenciais em ordinárias. Desta feita, a nova redação, se aprovada, ficaria assim:
Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 1.382.990.468,48 (hum bilhão,
trezentos e oitenta e dois milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
quarenta e oito centavos), dividido em 319.176.942 (trezentas e dezenove milhões, cento e setenta e seis
mil e novecentas e quarenta e duas) ações, todas ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
Os parágrafos primeiro a quarto seriam excluídos e os atuais parágrafos sétimo e oitavo seriam renumerados para
primeiro e segundo ao mesmo artigo 6º.
(b) Capítulo V, que trata das Assembleias Gerais, para alteração do artigo 22
Seria excluída a menção às ações preferenciais no corpo do artigo 22, resultando na seguinte redação:
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Artigo 22 - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembléias
Gerais.
(c) Capítulo VI, que trata da Alienação de Controle, para alteração do artigo 28
Seria excluída a menção às ações preferenciais no corpo do artigo 28, resultando na seguinte redação:
Artigo 28 - A alienação a título oneroso de bloco de ações que assegure a um acionista
ou a um Grupo de Acionistas o Poder de Controle da Sociedade, direta ou
indiretamente, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o
Acionista Adquirente do Poder de Controle se obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das ações ordinárias dos demais acionistas da Sociedade pelo mesmo valor
por ação da Sociedade pelo qual as ações ordinárias do bloco de controle tenham sido
alienadas (i.e., tag along de 100%), de forma a assegurar aos acionistas ordinaristas da
Sociedade tratamento justo e igualitário àquele dado ao alienante, e observando-se, no
mais, os procedimentos estabelecidos pela BOVESPA e pela CVM.
(d) exclusão do capítulo XIII, que trata das disposições transitórias
O Capítulo inteiro seria excluído por força da conversão integral de todas as ações preferenciais em ordinárias.
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ANEXOI
MODELO DE PROCURAÇÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURAÇÃO

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] ("Outorgante"), nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO
CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de Identidade RG n° [•], inscrito no CPF/MF sob o n° [•], residente e domiciliado na cidade de [•], estado
de [•], na Rua [•], [NÚMERO], para representar o Outorgante, na qualidade de acionista da PARANAPANEMA S.A., ("Companhia"), na
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2010, às 10:00 h e
11:00 h respectivamente, na sede social da Companhia localizada na Via do Cobre nº 3.700, Área Industrial Oeste, na Cidade de Dias
D’Ávila, Estado da Bahia , podendo examinar, discutir e votar em nome do Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas
abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
Ordem do Dia:
Em Assembléia Geral Extraordinária
1. Exame, discussão e deliberação sobre a proposta da Administração para redução do capital social da Companhia, de forma a absorver os
prejuízos acumulados na ordem de R$ 713.769.996,80 (setecentos e treze milhões, setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa
e seis reais e oitenta centavos), sem o cancelamento de ações
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
2. Exame, discussão e deliberação sobre a proposta da Administração para reforma do Estatuto Social da Companhia, bem como sua
consolidação, com a conseqüente mudança dos seguintes dispositivos estatutários:
(a) Capítulo II, que trata do capital social e ações, para alteração do artigo 5º e exclusão dos parágrafos primeiro ao quarto do artigo 6º;
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2. (b) Capítulo V, que trata das Assembleias Gerais, para alteração do artigo 22;
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2( c) Capítulo VI, que trata da Alienação de Controle, para alteração do artigo 28;
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2. (d) exclusão do capítulo XIII, que trata das disposições transitórias;
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Em Assembléia Geral Ordinária
(1) Apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social
encerrado em 31.12.2009
1.1 Contas dos Administradores
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
1.2 Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31.12.2009
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
i

Justificativa de voto:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(2) Exame, discussão e votação da proposta de destinação do Resultado do Exercício
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(3) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação do montante global da remuneração dos Administradores para o Exercício
3.1 Eleger os membros do Conselho de Administração
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
3.2 Fixar o montante global da remuneração dos Administradores para o Exercício
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração
4.1 Eleição dos membros do Conselho Fiscal
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
4.2. Fixar o montante da remuneração
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de 2 (dois) meses, a partir da presente data.
[Cidade], [dia] de [mês] de [2010]
_____________________________
Outorgante
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A N E X O II
PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 – NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos Srs. João Bosco de Oliveira dos Santos, José Ferraz Ferreira Filho, José
Luiz Guimarães Júnior, Henrique Jager e Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, na forma prevista nos Arts. 163, III e 173, parágrafo
primeiro, procederam ao exame da Proposta da Administração para redução de capital da
companhia e declaram ter encontrado tudo de acordo com as determinações legais que
disciplinam a matéria, pelo que opinaram favoravelmente ao encaminhamento para aprovação
pela assembléia geral extraordinária da Companhia.

Dias D’ Ávila, 10 de março de 2010.

João Bosco de Oliveira Santos, José Ferraz Ferreira Filho, José Luiz Guimarães Junior,
Henrique Jager e Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho

iii

A N E X O III
REFORMA ESTATUTÁRIA (PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARANAPANEMA S.A.
ESTATUTO SOCIAL
Capítulo I
Denominação, sede, objeto e duração
Artigo 1º - A sociedade denomina-se PARANAPANEMA S.A. e é regida pelo presente Estatuto
Social e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único - Com a admissão da Sociedade no Nível 1 da Bolsa de Valores de São Paulo
(“BOVESPA”), sujeitam-se, a Sociedade, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, às disposições do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa Nível 1 da BOVESPA (o “Regulamento do Nível 1”).
Artigo 2º - A Sociedade tem sede social e foro na Cidade de Dias D’Ávila, Estado da Bahia,
podendo, por deliberação do Conselho de Administração, estabelecer o endereço de sua sede
social.
Parágrafo Único - A Sociedade poderá instalar, manter e fechar filiais e quaisquer outros
estabelecimentos de seu interesse no País, ou no exterior, bem como, quando conveniente,
nomear representantes no exterior.
Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto: (i) atividades industriais na área da metalurgia, em
especial quanto a minerais não ferrosos; (ii) pesquisa e lavra de minerais em geral, inclusive a
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural; (iii) comercialização e
beneficiamento de minérios, e todas as demais ligadas a indústria de mineração; (iv) atividades
industriais correlatas ao aproveitamento de materiais de origem minerária, ou produtos acabados
da metalurgia; (v) atividades de construção civil em geral, inclusive a exploração de serviços
públicos; (vi) a compra e venda e a fabricação, a importação e a exportação de produtos
acabados, máquinas e equipamentos e outros bens de consumo e de produção relacionados com
as atividades acima enumeradas; (vii) prestação de serviços de assessoria e outros
correlacionados às atividades acima enumeradas.
Parágrafo Único – A Sociedade poderá participar, a qualquer título, de outras sociedades ou
empreendimentos, no Brasil ou no exterior, inclusive como controladora ou coligada, podendo
constituir subsidiárias integrais, bem como, se conveniente for, formar Grupo de Sociedades.
Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
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Capítulo II
Capital Social e Ações
Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$2.089.347.541,72 (dois
bilhões,R$1.382.990.468,48 (um bilhão, trezentos e oitenta e nove milhões, trezentos e quarenta
e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e setentadois milhões, novecentos e noventa mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e doisoito centavos), dividido em 317.700.264
(trezentos e dezessete milhões, setecentos mil e duzentas e sessenta e quatro) ações escriturais,
sem valor nominal, sendo 316.706.399 (trezentos e dezesseis milhões, setecentos e seis mil e
trezentas e noventa e nove) ações ordinárias e 993.865 (novecentas e noventa e três mil e
oitocentos e sessenta e cinco) ações preferenciais sem direito a voto319.176.942 (trezentas e
dezenove milhões, cento e setenta e seis mil e novecentas e quarenta e duas) ações, todas
ordinárias, escriturais e sem valor nominal.(Redação modificada)
Parágrafo Primeiro – O sistema de ações escriturais da Sociedade é regulado pelo disposto nos
Artigos 34 e 35 e demais normas aplicáveis constantes das Seções VI e VII, do Capítulo III, da
Lei n. 6.404/76, sendo que a designação, mudança ou manutenção da instituição financeira
depositária é de exclusivo critério da Diretoria.
Parágrafo Segundo – A Sociedade pode adquirir suas próprias ações, a critério do Conselho de
Administração, na forma da legislação vigente.
Parágrafo Terceiro – A venda de ações em tesouraria depende de deliberação do Conselho de
Administração.
Parágrafo Quarto – A Sociedade está autorizada a aumentar o seu capital social
independentemente de decisão de assembléia, mediante simples deliberação do Conselho de
Administração, no limite de até R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de
reais), cabendo também ao Conselho de Administração a fixação das condições de emissão e
colocação dos títulos emitidos, dentre as hipóteses permitidas em lei.
Parágrafo Quinto - Quando o aumento do capital da Sociedade for feito dentro do limite do
capital autorizado estabelecido no Parágrafo anterior e deliberado pelo Conselho de
Administração, este poderá estabelecer, a seu critério, um prazo para o exercício do direito de
preferência inferior ao previsto no Artigo 8º infra ou a exclusão desse direito, nos termos do
Artigo 172, da Lei 6.404/76.
Parágrafo Sexto - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com os planos aprovados
pela Assembléia Geral, a Sociedade poderá, mediante deliberação do Conselho de
Administração, outorgar opção de compra ou subscrição de ações a seus administradores e
empregados, assim como aos administradores e empregados de suas sociedades controladas ou
coligadas, direta ou indiretamente.
Parágrafo Sétimo - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Sociedade.
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Parágrafo Oitavo - Nenhuma transferência de ações terá validade ou eficácia perante a
Sociedade ou quaisquer terceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência
de ações, se levada a efeito em violação ao Regulamento do Nível 1, caso aplicável.
Artigo 6º - A cada ação ordinária é atribuído um voto nas deliberações das Assembléias Gerais.
Parágrafo Primeiro - As ações preferenciais não têm direito a voto e gozam das seguintes
vantagens: a) prioridade no recebimento de um dividendo anual mínimo, não acumulativo, de
6% (seis por cento) sobre o quociente resultante da divisão do montante do capital social pelo
número de ações emitidas; b) prioridade sobre as ações ordinárias no reembolso de capital, no
caso de liquidação da sociedade. (Eliminado)
Parágrafo Segundo - As ações preferenciais participam dos lucros distribuídos em igualdade de
condições com as ações ordinárias, depois de lhes ser assegurado dividendo igual ao mínimo.
(Eliminado)
Parágrafo Terceiro - O dividendo mínimo garantido as ações preferenciais previsto no
parágrafo primeiro deste Artigo não pode ser inferior ao dividendo obrigatório estabelecido no
Artigo 26 deste Estatuto. (Eliminado)
Parágrafo Quarto - Às ações preferenciais é assegurado o direito, na forma do Artigo 161,
Parágrafo 4º, alínea “a”, da Lei nº 6.404/76, de eleger um membro e respectivo suplente no
Conselho Fiscal da Sociedade. (Eliminado)
Artigo 7º - O pagamento de dividendos ou bonificações em dinheiro aprovados pela Assembléia
Geral, e a distribuição de ações provenientes do aumento de capital serão efetuados no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias da data de Assembléia Geral que deliberar a respeito.
Artigo 8º - Ao acionista é assegurado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da
deliberação da Assembléia Geral, o direito de preferência para subscrição de ações novas
emitidas, na proporção de suas ações de mesma espécie, exceto nas hipóteses do Parágrafo
Quinto do Artigo 5º.
Artigo 9º - Aos acionistas que vierem a ser dissidentes de deliberação assemblear, na forma das
hipóteses previstas no Artigo 137 da Lei nº 6.404/76, poderá ser pago o valor das suas ações
determinado com base no valor econômico da Sociedade, apurado com base no fluxo de caixa
descontado às taxas de mercado, determinado por peritos ou empresa especializada, observado o
procedimento do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76.
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Capítulo III
Administração
Seção I
Disposições Gerais
Artigo 10 – São órgãos da administração da Sociedade o Conselho de Administração e a
Diretoria.
Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral fixará a remuneração global dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, inclusive benefícios de qualquer natureza e verba de
representação, cabendo ao Conselho de Administração distribuir a remuneração aprovada pela
Assembléia Geral dentre os administradores da Sociedade, tendo em conta as suas
responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e
o valor dos seus serviços no mercado.
Parágrafo Segundo - Os Conselheiros e os Diretores serão investidos nos cargos respectivos
mediante assinatura de Termo de Posse nos Livros de Atas do Conselho e da Diretoria,
respectivamente. A posse dos administradores é condicionada à prévia subscrição do Termo de
Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do Nível 1 da BOVESPA.
Artigo 11 - É facultado aos acionistas com direito a voto requerer o processo de voto múltiplo na
forma e em proporções estabelecidas nas normas pertinentes.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 12 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, cinco e, no máximo,
sete membros titulares e seus respectivos suplentes, residentes e domiciliados no País, eleitos
pela Assembléia Geral, com mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração, findo o prazo de gestão,
permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos Conselheiros,
exceto se de outra forma for deliberado pela Assembléia Geral.
Parágrafo Segundo - Dentre os membros eleitos para o Conselho de Administração, no mínimo
20% deverão ser Conselheiros Independentes, devendo-se indicar esta condição na ata da
Assembléia Geral que os eleger.
Parágrafo Terceiro - Considera-se independente o conselheiro que (i) não tiver qualquer
vínculo com a Sociedade, exceto participação no capital social; (ii) não for acionista controlador,
cônjuge ou parente até segundo grau do acionista controlador; (iii) não for e não tiver sido nos
últimos 3 (três) anos vinculado a Sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador
(excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições de ensino e/ou pesquisa); (iv) não
tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da Sociedade, do acionista controlador
vii

ou de sociedade controlada pela Sociedade; (v) não for fornecedor ou comprador, direto ou
indireto, de serviços e/ou produtos da Sociedade, em magnitude que implique perda de
independência; (vi) não for funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja
oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Sociedade; (vii) não for cônjuge ou parente
até segundo grau de algum administrador da Sociedade; ou (viii) não receber outra remuneração
da Sociedade além da de conselheiro (excluem-se desta restrição proventos em dinheiro oriundos
de eventual participação no capital).
Parágrafo Quarto - Quando a aplicação do percentual definido no Parágrafo Segundo acima
resultar em número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro: (i) imediatamente superior se a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii)
imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
Parágrafo Quinto - Serão também considerados conselheiros independentes aqueles eleitos
mediante a faculdade prevista no Artigo 141, Parágrafos 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76 e desde que
preencham os requisitos estabelecidos no parágrafo 3º deste artigo.
Parágrafo Sexto - Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada e
não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembléia, aquele
que:
(i)
for empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Sociedade; e
(ii)

tiver ou representar interesse conflitante com a Sociedade.

Parágrafo Sétimo - As reuniões do Conselho de Administração realizar-se-ão preferencialmente
uma vez por mês, mas não menos que uma vez a cada exercício, para se manifestar sobre o
Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, podendo reunir-se extraordinariamente,
quando convocadas por seu Presidente ou por qualquer dos seus membros em caso de
necessidade. As convocações para as reuniões serão feitas por escrito com antecedência mínima
de 05 (cinco) dias, por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer forma que permita a
comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do dia e
serem acompanhadas de documentação relativa à ordem do dia, sendo dispensada a convocação
caso a totalidade dos membros do Conselho de Administração esteja presente à reunião.
Parágrafo Oitavo - As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com o
comparecimento da maioria de seus membros e serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração, que escolherá alguém para as secretariar. As reuniões do Conselho poderão ser
realizadas, excepcionalmente, por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer
outro meio de comunicação no qual haja prova inequívoca da manifestação de voto.
Parágrafo Nono - As deliberações serão tomadas, sempre, pela maioria dos Conselheiros
presentes. Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos o voto escrito antecipado e
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o voto proferido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação,
computando-se como presentes os membros que assim votarem.
Parágrafo Décimo - No caso de vacância, do membro do Conselho de Administração efetivo e
do respectivo suplente, o substituto poderá ser nomeado pelos Conselheiros remanescentes para
servir até a Assembléia Geral, respeitando-se, sempre, o disposto no Parágrafo Segundo deste
Artigo.
Parágrafo Décimo Primeiro - Ocorrendo vacância no Conselho de Administração que reduza o
número de seus membros a menos de cinco e caso os Conselheiros não exerçam a faculdade
prevista no Parágrafo precedente será submetida à primeira Assembléia Geral que lhe seja
subseqüente a eleição do novo ou dos novos membros, período até o qual o Conselho funcionará
com o número remanescente de Conselheiros até a eleição e posse realizada nessa primeira
Assembléia Geral, respeitando o limite da lei.
Parágrafo Décimo Segundo - Das reuniões do Conselho de Administração, serão lavradas atas,
em livro próprio, assinadas por todos os presentes.
Parágrafo Décimo Terceiro - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração
serão escolhidos pela maioria de votos dos conselheiros presentes, na primeira reunião do
Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre
que ocorrer renúncia ou vacância nos cargos.
Parágrafo Décimo Quarto - Compete ao Presidente do Conselho de Administração, ou nas
ausências de seu suplente ou nos casos de impedimentos ou vacância, ao Vice-Presidente: (a)
representar o Conselho de Administração; (b) instalar e presidir as Assembléias Gerais e as
reuniões do Conselho de Administração; e (c) proferir, além do voto próprio, o de qualidade, nos
casos de empate.
Parágrafo Décimo Quinto - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente e de seus
respectivos suplentes, os conselheiros presentes escolherão dentre eles o que presidirá a
Assembléia Geral ou a respectiva reunião de Conselho de Administração.
Parágrafo Décimo Sexto - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá se fazer
representar por escrito, na ausência de seu suplente, por outro conselheiro por ele nomeado para
representá-lo na respectiva reunião do Conselho de Administração, hipótese em que caberá ao
indicado, além de seu voto próprio, proferir a manifestação de voto do conselheiro ausente.
Artigo 13 - Compete ao Conselho de Administração:
(a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade, estabelecendo seus objetivos estratégicos
e os das suas controladas e orientar a Diretoria quanto à formulação de objetivos de médio e
longo prazos;
(b) aprovar os planos apresentados e os investimentos necessários a sua execução;
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(c) aprovar os orçamentos anuais de investimento e das operações;
(d) eleger e destituir os Diretores da Sociedade, fixando-lhes suas atribuições, que podem ser
alteradas, livremente, pelo Conselho de Administração, observando o que, a respeito, dispuser o
Estatuto;
(e) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade
e solicitar informações sobre os contratos celebrados ou em vias de celebração ou quaisquer
outros atos;
(f) convocar a Assembléia quando julgar conveniente e, nos quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, a Assembléia Geral Ordinária;
(g) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e sobre as Contas da Diretoria;
(h) escolher ou destituir auditores independentes e convocar os auditores independentes para
prestar esclarecimentos que entender necessários sobre a Companhia;
(i) deliberar, condicionando a eficácia da decisão à aprovação da Assembléia Geral, sobre o
pagamento de dividendos com base em balanço anual ou intermediário;
(j) aumentar o capital social, mediante emissão de ações ou de bônus de subscrição, até o limite
do Artigo 5º, Parágrafo Quarto deste Estatuto, estabelecendo as condições da emissão e
colocação dos referidos títulos;
(l) decidir sobre aquisição de participação em outras empresas, como acionistas ou quotistas,
grupos de sociedades e consórcios de qualquer natureza, e, bem assim, a alienação total ou
parcial dessas participações;
(m) deliberar sobre a constituição, extinção, fusão, incorporação ou cisão de sociedades
controladas e alteração nos seus contratos sociais ou Estatutos;
(n) autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis integrantes do ativo permanente, a
contratação de empréstimos e a prestação de garantias e ônus reais, podendo o Conselho de
Administração delegar tal autorização à Diretoria quando o valor respectivo não ultrapassar
montante que previamente definir;
(o) autorizar o pagamento de juros sobre capital próprio;
(p) autorizar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real;
(q) autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam
"bonds", "notes", "commercial papers", e outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda
sobre as suas condições de emissão e resgate;
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(r) autorizar a celebração ou modificação de quaisquer contratos, verbais ou escritos, pela
Sociedade, com (i) quaisquer de seus acionistas ou as pessoas físicas ou jurídicas que detenham
participação no capital social dos acionistas; (ii) qualquer pessoa jurídica na qual quaisquer dos
acionistas da Sociedade detenha participação societária direta ou indireta; (iii) o cônjuge ou
parentes até o quinto grau, ou o cônjuge destes, das pessoas físicas que detenham participação no
capital social dos acionistas, e quaisquer pessoas jurídicas de cujo capital as referidas pessoas
físicas participem, direta ou indiretamente; ou (iv) qualquer pessoa, física ou jurídica, que, em
conjunto com acionistas da Sociedade ou qualquer pessoa mencionada nos itens anteriores,
detenha participação societária em qualquer pessoa jurídica que seja contratada ou esteja em fase
de contratação com a Sociedade;
(s) autorizar a abertura e encerramento de filiais, escritórios e de quaisquer outras dependências
ou estabelecimentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, bem como a
nomeação de representantes no exterior;
(t) determinar a realização de inspeção, auditoria ou tomada de contas nas subsidiárias,
controladas ou coligadas da Sociedade; e
(u) deliberar sobre a aquisição pela Sociedade de ações de sua própria emissão, ou sobre o
lançamento de opções de venda e compra referenciadas em ações de emissão da Sociedade, para
manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação.
Seção III
Diretoria
Artigo 14 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, é composta de dois a seis
membros, residentes e domiciliados no País, acionistas ou não, com mandato coincidente com o
dos membros do Conselho de Administração, permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro - Os Diretores substituir-se-ão entre si, conforme determinação do Diretor
Presidente, no caso de ausência temporária.
Parágrafo Segundo - Os Diretores da Sociedade poderão exercer suas funções mediante
desempenho, cumulativo ou não, de cargos de alta administração em empresas controladas e
coligadas da Sociedade.
Artigo 15 - A Diretoria reunir-se-á preferencialmente uma vez por mês ou quando convocada
pelo Diretor Presidente. Suas deliberações serão tomadas por maioria dos presentes, do que serão
lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os presentes.
Artigo 16 - A Diretoria tem as atribuições e poderes que lhes forem outorgados por lei e pelo
presente Estatuto para assegurar a execução fiel e eficiente dos fins da Sociedade.
Artigo 17 - Além das atribuições que lhes são estabelecidas por este Estatuto, compete
especialmente à Diretoria:
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(a) representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
(b) contrair obrigações de um modo geral, celebrar contratos de qualquer espécie, decidir sobre
demandas, transações e acordos, contrair empréstimos de qualquer natureza, bem como prestar
garantias, tais como, avais e fianças e constituir ônus reais no interesse da própria Sociedade ou
das suas empresas controladas e coligadas, observando o Artigo 13, “n”, do presente Estatuto;
(c) adquirir, alienar, permutar, prometer vender ou comprar, ou, por qualquer forma, onerar,
direitos ou bens, móveis e imóveis, observando o disposto no Artigo 13, “n” acima, transmitindo
ou recebendo a posse, domínio, direitos e ações e responder por evicção;
(d) contratar profissionais habilitados que exerçam, com autonomia, as funções técnicas
atinentes às atividades da Sociedade;
(e) constituir procuradores para quaisquer fins e destituí-los;
(f) elaborar Relatório Anual a ser submetido a Assembléia Geral de acionistas, após prévia
aprovação pelo Conselho de Administração;
(g) observar e fazer cumprir as próprias deliberações, bem como as do Conselho de
Administração, o presente Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro - A Sociedade será validamente representada em todo e qualquer
documento que implique em responsabilidade, inclusive abertura e movimentação de contas
bancárias, (a) por dois Diretores, (b) por um Diretor e um procurador que tenha poderes
expressos e específicos para tanto ou (c) por dois procuradores constituídos na forma do
parágrafo segundo deste artigo.
Parágrafo Segundo - Todos os instrumentos de mandato outorgados pela Sociedade serão
assinados necessariamente por dois diretores e, exceto os restritos à cláusula ad judicia, para o
foro em geral, serão por tempo determinado, que não poderá exceder a um ano e os respectivos
instrumentos consignarão, sempre, os limites de atuação e representação dos procuradores.
Parágrafo Terceiro - Não produzirão efeitos em relação à Sociedade os atos praticados em
conjunto ou isoladamente por quaisquer diretores ou procuradores que envolvam ou digam
respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como
fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros que não sociedades
controladas, controladora, coligadas ou sob controle comum.
Artigo 18 - Além de outras atribuições previstas neste Estatuto Social, compete especificamente
ao Diretor Presidente presidir as reuniões de Diretoria, quando a elas presente, determinar as
políticas da Sociedade, em consonância com as determinações do Conselho de Administração,
orientar os demais Diretores na condução dos negócios sociais e dinamizar a administração da
Sociedade, promovendo o desenvolvimento de suas atividades e coordenando as atividades dos
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seus Diretores, e, bem assim, orientar e conduzir os negócios das Empresas Controladas,
inclusive indicando seus dirigentes.
Capítulo IV
Conselho Fiscal
Artigo 19 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, que funcionará em caráter permanente, na
forma da lei.
Artigo 20 - O Conselho Fiscal será composto de até cinco membros, efetivos e igual número de
suplentes, acionistas ou não, eleitos, mediante Termo de Posse, na Assembléia Geral dos
acionistas, que fixará a respectiva remuneração, encerrando-se, sempre, os mandatos na
Assembléia Geral Ordinária seguinte à posse, podendo haver reeleição.
Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos
mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas das reuniões do Conselho Fiscal,
bem como do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do
Nível 1 da BOVESPA.
Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal tem as atribuições, deveres e obrigações previstos na
Lei nº 6.404/76.
Capítulo V
Assembléia Geral
Artigo 21 - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, no curso dos quatro meses
imediatamente subseqüentes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando os
interesses sociais assim o exigirem.
Parágrafo Primeiro - Somente serão admitidos nas Assembléias Gerais os acionistas que
satisfizerem as condições de qualificação e representação exigidas pela Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Segundo - As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente ou pelo VicePresidente do Conselho de Administração ou, na ausência destes, por quaisquer dos demais
conselheiros e será designado, dentre os presentes aos trabalhos, um secretário para a sessão.
Parágrafo Terceiro - É permitida a representação na Assembléia Geral de acionistas por
procuradores, na forma da lei, com o respectivo instrumento de mandato arquivado na sede
social da Sociedade.
Artigo 22 - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais
e as ações preferenciais não terão direito de voto, salvo se de outra forma expressamente
estabelecido na legislação aplicável. (Redação modificada)
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Parágrafo Único - Ressalvadas as exceções previstas em lei e nesse Estatuto Social, as
deliberações das Assembléias Gerais serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes,
não se computando os votos em branco.

Capítulo VI
Exercício Social e Demonstrações Financeiras
Artigo 23 - O exercício social coincide com o ano civil.
Artigo 24 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da Sociedade, as demonstrações financeiras, obedecendo as disposições legais
aplicáveis e o Regulamento do Nível 1 da BOVESPA.
Parágrafo Único - A critério da Administração, poderão ser levantados, obedecendo as
disposições legais aplicáveis e o Regulamento do Nível 1 da BOVESPA, balanços trimestrais ou
semestrais, dentro do exercício social e distribuídos aos acionistas dividendos e bonificações
respectivas, aprovados pelo Conselho de Administração, com eficácia condicionada à aprovação
da Assembléia Geral, nos termos deste Estatuto.
Artigo 25 - A Assembléia Geral resolverá sobre o destino do saldo remanescente do lucro
líquido do exercício, o qual, por proposta da administração, poderá ser total ou parcialmente
atribuído como: (i) dividendo suplementar aos acionistas; (ii) parcela de 10% (dez por cento)
destinada à constituição de uma reserva para expansão das atividades sociais e reforço capital de
giro, que, quando existente, terá seu saldo limitado a 30% (trinta por cento) do valor do capital
social; e (iii) saldo que se transfere para o exercício seguinte como retenção de lucros, quando
devidamente justificado pelos administradores, para financiar plano de investimento previsto em
orçamento de capital.
Artigo 26 - A Sociedade pagará a seus acionistas, respeitados os impedimentos legais, dividendo
mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual do exercício,
ajustado de acordo com o Artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único - O dividendo previsto neste Artigo não será obrigatório no exercício social em
que os órgãos da Administração informarem à Assembléia Geral ser ele incompatível com a
situação financeira da sociedade.
Artigo 27 - Os dividendos serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data em que
forem declarados pela Assembléia Geral.
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Capítulo VII
Da Alienação de Controle
Artigo 28 - A alienação a título oneroso de bloco de ações que assegure a um acionista ou a um
Grupo de Acionistas o Poder de Controle da Sociedade, direta ou indiretamente, tanto por meio
de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Acionista Adquirente do Poder de Controle se
obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações ordinárias dos demais acionistas da
Sociedade pelo mesmo valor por ação da Sociedade pelo qual as ações ordinárias do bloco de
controle tenham sido alienadas (i.e., tag along de 100%), de forma a assegurar aos acionistas
ordinaristas da Sociedade tratamento justo e igualitário àquele dado ao alienante, e observandose, no mais, os procedimentos estabelecidos pela BOVESPA e pela CVM. As ações preferenciais
não terão direito de aderir à oferta púbica mencionada neste Artigo. (Redação modificada)

Parágrafo Primeiro – A oferta pública referida no caput deste Artigo será exigida, ainda,
quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação de bloco
de ações que assegure o poder de controle da Sociedade, e em caso de alienação de controle de
sociedade que detenha o poder de controle da Sociedade, sendo que, neste caso, o Acionista
Controlador alienante ficará obrigado a declarar ao mercado o valor atribuído à Sociedade nessa
alienação e apresentar documentação que comprove esse valor.
Parágrafo Segundo – Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo indicados em letras
maiúsculas terão o seguinte significado:
“Acionista Controlador” - significa o acionista ou o Grupo de Acionistas vinculado por acordo
de acionistas ou sob controle comum que exerça o Poder de Controle da Sociedade.
“Acionista Adquirente” - significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa
natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de
direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no
exterior), ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto e/ou que atue representando um
mesmo interesse, que venha a subscrever e/ou adquirir ações da Sociedade.
“Ações em Circulação” - significa todas as ações emitidas pela Sociedade, excetuadas as ações
detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da
Sociedade e aquelas em tesouraria.
“Controle” - (bem como seus termos correlatos, “Controlador”, “Controlado”, “sob Controle
comum” ou “Poder de Controle”) significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Sociedade, de forma direta ou indireta, de fato
ou de direito. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo
de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum (grupo de controle) que
seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas
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presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Sociedade, ainda que não seja titular das ações
que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
“Grupo de Acionistas” - significa o grupo de duas ou mais pessoas que (a) sejam vinculadas por
contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordo de acionistas, orais ou escritos, seja
diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou
(b) entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob
Controle comum; ou (d) que atuem representando interesse comum. Incluem-se, sem limitação,
nos exemplos de pessoa representando um interesse comum (i) uma pessoa que detenha, direta
ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do
capital social da outra pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em comum
que detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15%
(quinze por cento) do capital social das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes
de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos,
universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento,
constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de
Acionistas sempre que duas ou mais entre tais entidades; (x) forem administradas ou geridas pela
mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (y) tenham
em comum a maioria de seus administradores.
“Valor Econômico” - significa o valor da Sociedade e de suas ações que vier a ser determinado
por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em
outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Artigo 29 - A oferta pública prevista no Artigo 28 também deverá ser efetivada caso o Acionista
Adquirente do Controle já seja acionista da Sociedade, e venha, em razão de contrato particular
de compra de ações celebrado com um acionista, ou um Grupo de Acionistas, envolvendo
qualquer quantidade de ações, a adquirir seu Poder de Controle. Nesta hipótese, o Acionista
Adquirente deverá (i) ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações ordinárias em bolsa
nos 6 (seis) meses anteriores à data de alienação do Controle, a quem deverá pagar a diferença
entre o preço pago àquele alienante e o valor pago em bolsa, por ações ordinárias da Sociedade
neste período, devidamente atualizado pela variação positiva do Índice Geral de Preços de
Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – IGP-M/FGV, ou outro índice que vier a
substituí-lo; (ii) tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e
cinco por cento) do total das ações da Sociedade em circulação, dentro dos 06 (seis) meses
subseqüentes à aquisição do Controle.
Artigo 30 - A transferência de ações ordinárias ou de direitos inerentes às ações ordinárias da
Sociedade ou de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações
ordinárias, de forma direta ou indireta, entre Acionista Controlador e Sociedade controlada ou
controladora e entre Acionista Controlador e fundo(s) de investimento(s) cuja maioria das quotas
seja detida, direta ou indiretamente, pelo mesmo Acionista Controlador que implique a
consolidação do poder de controle neste acionista e/ou no(s) fundo(s) de investimento, não
constitui alienação do poder de controle, não dando causa, portanto, à obrigação de realizar
oferta pública nos termos previstos no Artigo 28.
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Artigo 31 - A Sociedade não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente do
poder de controle ou para aquele(s) acionista(s) que vier(em) a deter o poder de Controle,
enquanto esse(s) acionista(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores
previsto no Regulamento do Nível 1 da BOVESPA.
Parágrafo Único - Da mesma forma, nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o
exercício do poder de Controle poderá ser registrado na sede da Sociedade sem que os seus
signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido neste Artigo.
Capitulo VIII
Do Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
Artigo 32 - Sem prejuízo das disposições legais e regulamentares, o cancelamento de registro da
Sociedade como companhia aberta deverá ser precedido de oferta pública de aquisição de ações,
a ser efetivada pelo acionista, Grupo de Acionistas que detiver o Poder de Controle ou então pela
própria Sociedade, que deverá ter como preço, no mínimo, obrigatoriamente, o Valor Econômico
da Sociedade apurado em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, por meio de
metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM. A
escolha da empresa especializada dar-se-á na forma deste Estatuto.
Parágrafo Primeiro - Obedecidos os demais termos deste Estatuto e da legislação vigente, a
oferta pública para cancelamento de registro poderá prever também a permuta por valores
mobiliários de outras companhias abertas, a ser aceita a critério do ofertado.
Parágrafo Segundo - O cancelamento deverá ser precedido de Assembléia Geral Extraordinária
em que se delibere especificamente sobre tal cancelamento e deverá ser comunicado à
BOVESPA por escrito com antecedência prévia de 30 (trinta) dias.
Artigo 33 - Caso o laudo de avaliação a que se refere este Artigo 33 não esteja pronto até a
Assembléia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre o cancelamento do registro de
companhia aberta, o Acionista Controlador, o Grupo de Acionistas que detiver o Poder de
Controle da Sociedade ou, ainda, a própria Sociedade, deverá informar nessa assembléia o valor
máximo por ação ou lote de mil ações pelo qual formulará a oferta pública.
Parágrafo Primeiro - A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de
avaliação a que se refere este Artigo 33 não seja superior ao valor divulgado pelo acionista
controlador, grupo de acionistas que detiver o poder de controle da Sociedade ou pela própria
Sociedade, na assembléia referida no caput deste Artigo.
Parágrafo Segundo - Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja superior ao
valor informado pelo Acionista Controlador, Grupo de Acionistas que detiver o Poder de
Controle ou então pela própria Sociedade, a deliberação de cancelamento do registro referida no
caput deste Artigo ficará automaticamente cancelada, devendo ser dada ampla divulgação desse
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fato ao mercado, exceto se o ofertante concordar expressamente em formular a oferta pública
pelo valor apurado no laudo de avaliação.
Artigo 34 - O laudo de avaliação a que se refere o Artigo 33 deverá ser elaborado por empresa
especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da
Sociedade, seus administradores e/ou acionista controlador, bem como satisfazer os requisitos do
Parágrafo Primeiro do Artigo 8º da Lei nº 6.404/76, e conter a responsabilidade prevista no
Parágrafo Sexto do mesmo Artigo.
Parágrafo Primeiro - A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do
valor econômico é de competência privativa da assembléia geral, a partir da apresentação, pelo
Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada, não se
computando os votos em branco, por maioria dos votos dos acionistas representantes das ações
em circulação presentes naquela assembléia que se instalada em primeira convocação deverá
contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total
de ações votantes em circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com
a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação.
Parágrafo Segundo - Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo
acionista ou grupo de acionistas que detiver o poder de controle ou, então, pela própria
Sociedade, dependendo do caso.
Capítulo IX
Da Saída do Nível 1
Artigo 35 - Caso os acionistas da Sociedade reunidos em Assembléia Geral Extraordinária
deliberem a saída da Sociedade do Nível 1 da BOVESPA, o Acionista Controlador, ou Grupo de
Acionistas que detiver o Poder de Controle da Sociedade, deverá efetivar, exceto na hipótese de
que trata o artigo 36 abaixo, uma oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais
acionistas, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações apurado em laudo de avaliação
conforme previsto no Artigo 33, observados os prazos legais, (i) seja para que suas ações
tenham registro para negociação fora do Nível 1, (ii) seja em virtude de reorganização societária
da Sociedade, na qual as ações da companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas
para negociação no Regulamento do Nível 1 da BOVESPA, no Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 (“Regulamento do Nível 2”) ou no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo Único - A oferta pública prevista neste Artigo observará, no que for cabível, o
disposto nos Artigos 31 e 32 retro.
Artigo 36 - A oferta pública prevista neste capítulo não será aplicável caso a saída da Sociedade
do Regulamento do Nível 1 da BOVESPA dê-se para que esta passe a aderir ao Regulamento do
Nível 2 ou ao Regulamento do Novo Mercado da BOVESPA.
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Capítulo X
Do Juízo Arbitral
Artigo 37 - A Sociedade, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas na Lei n. 6.404/76, no Estatuto
Social da Sociedade, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Nível 1 da BOVESPA, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação Nível 1.
Capitulo XI
Da Liquidação, Dissolução e Extinção
Artigo 38 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à
Assembléia Geral deliberar sobre seu processamento, elegendo os liquidantes e os membros do
Conselho Fiscal, se for requerido, que funcionará durante a liquidação, fixando-lhes as
respectivas remunerações.
Parágrafo Único - O Conselho de Administração nomeará o liquidante e a assembléia geral
determinará o modo de liquidação e elegerá o conselho fiscal.
Capítulo XII
Disposições Finais
Artigo 39 - A Sociedade poderá emitir debêntures, na forma da lei.
Artigo 40 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembléia Geral e
regulados de acordo com o que preceitua a Lei n. 6.404/76.
Capítulo XIII
Disposições Transitórias
Artigo 41 - Qualquer acionista detentor de ações preferenciais da Companhia poderá, a seu
exclusivo critério e no prazo de 26.10.07 a 09.11.07, enviar notificação escrita à Companhia, aos
cuidados da Diretora de Relações com Investidores, comunicando-lhe sua decisão de converter
parte ou a totalidade de suas ações preferenciais em ações ordinárias, à proporção de 1 (uma)
nova ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial, sendo que tal conversão de ações
deverá ser formalizada na primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que
ocorrer após o recebimento de referida notificação.(Eliminado)
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