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Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de abril de 2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, por conferência telefônica: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. 3. Composição da 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, que convidou a mim, Cassio Colli Badino de Souza Leite,
para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 (em conjunto, as “Demonstrações Financeiras da Companhia”), para 
posterior apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por Ações”), bem como autorizar a publicação das
Demonstrações Financeiras da Companhia; e (b) autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem 
necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das
matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (a)
aprovar e autorizar a publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia, para posterior apreciação dos acionistas em Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia a ser oportunamente convocada, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; e (b) autorizar os administradores
da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos membros
do Conselho de Administração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Juliana Aguinaga Damião Salem (Presidente),
Cassio Colli Badino de Souza Leite (secretário). Conselheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam.
Barueri, 27 de abril de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião Salem - Presidente, Cassio Colli Badino 
de Souza Leite - Secretário. JUCESP nº 244.476/17-2 em 31/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de abril de 2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré,
CEP 06460-120. 2. Publicações: O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos
Auditores Independentes da KPMG Auditores Independentes (“KPMG
edição do dia 28 de abril de 2017, nas páginas 73 a 77 e no jornal “JNotícias”, na edição do dia 28 de abril de 2017, nas páginas 5 
e 6. 3. Presença
a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das
Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, ainda, para 

Companhia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, que convidou a mim, Cassio Colli
Badino de Souza Leite, para secretariá-la. 5. Ordem do Dia: I. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras
da Companhia: (a) examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e dos demais documentos e infor-
mações necessárias referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; II. Proposta de Destinação do Lucro
Líquido: (b) aprovar a proposta da administração para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016; III. Fixação da Remuneração dos Administradores da Companhia: (c) 
administradores da Companhia para 2017; e IV. Autorização aos Administradores: (d) autorizar os administradores da Companhia
para a prática de todos os atos necessários para a efetivação das deliberações propostas e aprovadas pela acionista da Companhia.
6. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias indicadas na ordem do dia, a acionista da Companhia,
sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue: I. Sumário da Ata: aprovar a lavratura da ata desta Assembleia na forma de 
sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; II. Relatório Anual da Administração e Demonstrações
Financeiras da Companhia: (a) aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acom-
panhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016, auditadas pela KPMG, na forma do Anexo 6.II.(a)
III. Proposta de Destinação do Lucro Líquido: (b) aprovar a proposta da administração para destinação do lucro líquido referente 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor total de R$104.022.271,63 (cento e quatro milhões, vinte e dois 
mil, duzentos e setenta e um Reais e sessenta e três centavos), da seguinte forma: (i) R$978.926,70 (novecentos e setenta e oito mil,
novecentos e vinte e seis Reais e setenta centavos) para a absorção total dos prejuízos acumulados indicados nas Demonstrações 
Financeiras da Companhia; (ii) R$5.152.167,25 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete Reais e vinte
e cinco centavos) para a constituição de reserva legal da Companhia, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; 
e (iii) R$97.891.177,68 (noventa e sete milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e setenta e sete Reais e sessenta e oito cen-
tavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, sendo que (a) R$45.200.112,19 (quarenta e cinco milhões,
duzentos mil, cento e doze Reais e dezenove centavos) foram distribuídos a título de dividendos intercalares conforme aprovado em
ata de Reunião da Diretoria da Companhia ocorrida em 09 de novembro de 2016; e (b) R$52.691.065,49 (cinquenta e dois milhões, 
seiscentos e noventa e um mil, sessenta e cinco Reais e quarenta e nove centavos) são ora distribuídos a título de dividendos adi-
cionais; IV. Fixação da Remuneração dos Administradores da Companhia: (c)
administradores da Companhia para o exercício social de 2017 em até R$500.000,00 (quinhentos mil Reais), cabendo ao Conselho 
de Administração a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, em
reunião do Conselho de Administração a ser oportunamente convocada; e V. Autorização aos Administradores: (d) autorizar os
administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora propostas e aprovadas
pela acionista da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. 
Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 
Presidente da Mesa: Juliana Aguinaga Damião Salem. Secretário: Cassio Colli Badino de Souza Leite. Acionista presente: Hypermar-
cas S.A., representada por seu Diretor Executivo Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores, Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira, e
por sua Diretora Executiva Jurídica e de Compliance, Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem. Barueri, 29 de abril de 2017. Confere com 
a original lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião Salem - Presidente, Cassio Colli Badino de Souza Leite - Secretário.
JUCESP nº 244.475/17-9 em 31/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gradual Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ n° 08.440.459/0001-18 - NIRE 35300336437

Errata da Ata de AGE realizada em 29/05/2017
Na publicação da Ata de AGE realizada em 29/05/2017 às 11 hs, publicada neste jornal, no dia 
19/07/2017, no número de registro da JUCESP, onde se lê: Jucesp nº 172.343/17-3 em 13/04/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral., leia-se: Jucesp nº 294.341/17-1 em 26/06/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ruasinvest Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 06.101.196/0001-97 - NIRE 35300445864

Extrato da Ata de AGOE Realizada dia 30 de dezembro de 2015.
Aos 30/12/15, 10 hs, na Sede. Convocação: Dispensada. Publicações: Balanço patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/14, 
publicados no: a) “DOESP” e b) “Folha de São Paulo”, ambos na edição de 16/12/15. Mesa: Paulo José Dinis Ruas (Presidente); Sérgio Luiz Pereira de Macedo (Secretário). Deliberações: 
a) aprovar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/14 e 2013, bem como parecer a respeito emitido pelos auditores 
da KPMG Auditores Independentes, sendo dispensada, pelos acionistas, a leitura de tais documentos por serem de conhecimento geral; b) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício 
findo 31/12/14, no valor de R$ 48.807.178,31, que será destinado da seguinte forma: i) R$ 2.440.358,91 para a Reserva Legal; ii) R$ 23.183.409,70, para dividendo mínimo obrigatório; e iii) 
R$ 23.183.409,70, para reserva de lucros a realizar; c) aprovar a distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio no montante de R$ 4.950.000,00, o qual será deduzido 
15% a título de imposto de renda, perfazendo a quantia de R$ 4.207.500,00; d) aprovar o aumento do capital da social, passando este de R$ 273.000.000,00 para R$ 321.000.000,00, tota-
lizando um aumento de R$ 48.000.000,00. Referido aumento de capital advêm do aproveitamento da conta de dividendos a pagar aos acionistas, no valor de R$ 23.183.409,70, aproveitamento 
da conta de reserva de lucros a realizar, no valor de R$ 23.650.186,19, e saldo da conta de adiantamentos para futuros aumentos de capital (AFAC), no valor de R$ 1.166.404,11 Mencionada 
distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio dar-se-á, em até 365 dias corridos da presente data, proporcionalmente às participações dos acionistas no capital social. 
Em virtude da presente deliberação, o Artigo 5º, do Estatuto passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital da Sociedade é de R$ 321.000.000,00, dividido em ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - As ações serão representadas por títulos múltiplos ou simples, que serão assinados por 2 Diretores. Todas as despesas de desdobramento 
ou substituição do títulos ou certificados de ações correrão por conta do acionista. § 2º - Os aumentos de capital subscrito decorrentes de capitalização de lucros e/ou reservas serão efetu-
ados sem aumento do número de ações da Sociedade. § 3º - Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição de novas ações, a ser exercido no prazo de 30 dias da publicação 
da Ata de Assembleia Geral que deliberar a respeito do aumento de capital. § 4º - Os acionistas poderão ceder seu direito de preferência.”; e e) consolidar o Estatuto Social da Companhia, 
cuja íntegra consta do Anexo 1. Nada mais. SP, 30/12/15. André Guilherme Gil Guimarães - OAB/SP nº 304.867. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, da Sede e da Duração 
- Artigo 1º - Sob a razão social Ruasinvest Participações S.A., fica constituída uma Sociedade Anônima que se regerá pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. 
Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 5º andar, Sala 2, Torre Oeste, Brooklin Paulista Novo, CEP 04.578-000, Capital do Estado de São Paulo. § Único 
- A Sociedade poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional ou exterior, fixando, para os fins legais, 
o capital de cada uma delas, a ser destacado do capital social. Artigo 3º - A Sociedade tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Do Objeto Social - Artigo 4º - A Sociedade tem por 
objeto a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, podendo ainda exercer a representação de qualquer natureza, inclusive comercial. Capítulo III - Do 
Capital Social - Artigo 5º - O capital da Sociedade é de R$ 321.000.000,00, dividido em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - As ações serão representadas por títulos 
múltiplos ou simples, que serão assinados por 2 Diretores. Todas as despesas de desdobramento ou substituição do títulos ou certificados de ações correrão por conta do acionista. § 2º - Os 
aumentos de capital subscrito decorrentes de capitalização de lucros e/ou reservas serão efetuados sem aumento do número de ações da Sociedade. § 3º - Os acionistas terão direito de 
preferência para a subscrição de novas ações, a ser exercido no prazo de 30 dias da publicação da Ata de Assembleia Geral que deliberar a respeito do aumento de capital. § 4º - Os acio-
nistas poderão ceder seu direito de preferência. Artigo 6º - Cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7º - Nenhum acionista poderá ceder, 
alienar, ou, de qualquer modo, vender, transferir, gravar ou onerar, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, suas ações da Sociedade ou direitos de preferência à subscrição das mesmas, 
sem que previamente ofereça tais ações ou direitos aos demais acionistas, de acordo com o disposto nos parágrafos seguintes. § 1º - O acionista que pretender alienar suas ações ou 
direitos, no todo ou em parte, deverá primeiramente comunicar seu propósito aos demais acionistas, por escrito e mediante protocolo, especificando o número de ações que pretende vender, 
o preço, condições de pagamento e o nome do interessado na aquisição dessas ações, ainda que acionista da Sociedade, bem como os demais esclarecimentos que julgar convenientes. § 
2º - Recebida a Comunicação que trata o § anterior, os acionistas aos quais as ações ou direitos foram oferecidos terão o prazo de 60 dias para aceitar ou não a oferta. § 3º - As ações ou 
direitos em relação aos quais os demais acionistas se manifestarem pelo não exercício de seu direito de preferência ou silenciarem sobre a intenção de exercê-lo dentro do prazo determinado 
pelo § 2º deste Artigo poderão ser alienados ao terceiro interessado nas mesmas condições transcritas na comunicação que tiver sido feita aos demais acionistas. Na eventualidade da 
alienação não se concluir no prazo seguinte de 60 dias e se o ofertante desejar dispor das ações em condições diferentes àquelas originalmente informadas aos demais acionistas, o proce-
dimento indicado nos parágrafos anteriores deverá ser novamente observado, e assim sucessivamente até que todas as ações sejam vendidas, cedidas ou transferidas, em conformidade 
com a intenção de seu proprietário. § 4º - Toda e qualquer venda, cessão ou transferência de ações ou de direitos à sua subscrição que for realizada sem a observância ao disposto neste 
Artigo será considerada nula de pleno direito e sem qualquer efeito. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 8º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria constituída de 3 Diretores, 
acionistas ou não, mas todos residentes no País, eleitos pelos acionistas em Assembleia Geral. Artigo 9º - A Sociedade será sempre representada através da assinatura de 2 Diretores, 
independentemente de sua ordem de nomeação. Artigo 10 - O mandato da Diretoria será de 3 anos. Todos os Diretores deverão permanecer em exercício até a investidura de seus suces-
sores, podendo ser reeleitos. § Único - A remuneração dos Diretores será estabelecida e distribuída entre os mesmos, de acordo com o que for determinado pelos acionistas. Artigo 11 - 
Ocorrendo vaga, por qualquer motivo, de um dos cargos da Diretoria, caberá aos acionistas promoverem o preenchimento do cargo, por pessoa que o exercerá, interinamente, até a primeira 
Assembleia Geral que vier a ser realizada após o evento, quando se proverá o cargo em definitivo. § Único - O Diretor que for designado nos termos deste artigo exercerá as suas funções 
pelo prazo restante do mandato do Diretor que for substituído. Artigo 12 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos neces-
sários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja, por Lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração, quando 
instalado. Seus poderes incluem, mas não estão limitados a, entre outros, os suficientes para: a) zelar pela observância das Leis e deste Estatuto; b) zelar pelo cumprimento das deliberações 
tomadas nas Assembleias Gerais e nas próprias reuniões; c) administrar, gerir e superintender os negócios sociais; d) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou 
necessários. § 1º - A representação da Sociedade, em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou 
municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, compete a qualquer um dos Diretores. § 2º - A Diretoria poderá, em reunião, indicar qualquer 
Diretor, ou autorizar a outorga de mandato a terceiros para, isoladamente, praticar atos de atribuição da Diretoria ou de qualquer Diretor, sem prejuízo de poderes ou atribuições idênticos 
conferidos por este Estatuto ou pela Diretoria, a ela própria ou a qualquer Diretor. Artigo 13 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos 1 vez por mês. As reuniões serão 
presididas pelo Diretor que na ocasião for escolhido. § 1º - As reuniões serão sempre convocadas por qualquer um dos Diretores. Para que possam se instalar e validamente deliberar, é 
necessária a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois, se só houver 2 Diretores em exercício. § 2º - As deliberações da Diretoria 
constarão de atas lavradas em livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente da reunião, em caso de empate, também o voto de desempate. Artigo 14 - Nas 
ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, este, sujeito o ato à aprovação da Diretoria, poderá indicar um substituto para servir durante sua ausência ou impedimento. O 
substituto do Diretor exercerá todas as funções e terá os poderes, direitos e deveres do Diretor substituído. § Único - O Diretor substituto poderá ser um dos demais Diretores que, neste caso, 
votará nas reuniões da Diretoria por si e pelo Diretor que estiver substituindo. Artigo 15 - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Sociedade por 2 Diretores, devendo especi-
ficar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de validade limitado ao máximo de 1 ano. Artigo 16 - São expressamente vedados, sendo nulos e 
inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador, ou funcionários, que a envolverem em obrigações, relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto 
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pelos acionistas representando, no mínimo, 75% do capital 
social. Capítulo V - Das Assembléias Gerais - Artigo 17 - As Assembleias Gerais serão Ordinárias e Extraordinárias. As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos quatro meses 
seguintes ao término do ano social e as Extraordinárias sempre que houver necessidade. Artigo 18 - As Assembleias Gerais serão presididas por um acionista ou por pessoa indicada pelos 
acionistas, escolhida por maioria de votos dos presentes. Ao presidente da Assembleia cabe a escolha do secretário. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal - Artigo 19 - O Conselho Fiscal, 
quando em funcionamento, será composto por 3 membros efetivos, e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, entre pessoas naturais, residentes e domiciliadas no País e 
possuidoras das exigências contidas no artigo 162, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, podendo ser reeleitos em conjunto ou separadamente. § 1º - O Conselho Fiscal não terá 
função permanente e só será instalado quando ocorrer o previsto no artigo 161, § 2º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. § 2º - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá 
as atribuições e poderes que a Lei confere. § 3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e transcritas no livro de “Atas e Pareceres do Conselho Fiscal”. 
Capítulo VII - Do Ano Fiscal, do Balanço e dos Lucros - Artigo 20 - O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, serão 
elaboradas as demonstrações financeiras, observadas as disposições legais vigentes. Artigo 21 - O saldo dos lucros terá a destinação que a Assembleia Geral determinar, mediante reco-
mendações dos órgãos de administração da Sociedade, se for o caso. § Único - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 25% 
do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: a) quota destinada à constituição de reserva legal; b) importância destinada à formação de reservas para contin-
gências, e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e c) lucros a realizar, transferidos para a respectiva reserva, e lucro anteriormente registrados nessa reserva 
que tenham sido realizados no exercício. Capítulo VIII - Da Dissolução e da Liquidação - Artigo 22 - A Sociedade será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos legais ou por decisão 
da Assembleia Geral. § Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. 
Artigo 23 - No caso de falecimento, incapacidade ou interdição de qualquer um dos sócios, seus ascendentes em 1º grau (pais) e/ou descendentes em 1º grau (filhos) somente serão admi-
tidos na Sociedade, na qualidade de sócios detentores das ações do sócio falecido, incapaz ou interditados. § 1º - Não havendo ascendentes em 1º grau e/ou descendentes em 1º grau, será 
expressamente proibida a admissão dos demais herdeiros, na qualidade de cônjuges, conviventes ou ex-conviventes, a qualquer título sob qualquer condição. § 2º - Ocorrendo as hipóteses 
constantes no § acima ou, caso os ascendentes em 1º grau e/ou descendentes em 1º grau não queiram ingressar na Sociedade, os haveres serão apurados e pagos de acordo com o disposto 
nos parágrafos terceiro, quarto, quinto e sexto, abaixo. § 3º - No caso de apuração de haveres por falecimento a apuração dos haveres do sócio falecido será realizada por uma instituição 
financeira de investimento de primeira linha ou por empresa de auditoria escolhida pela totalidade dos acionistas remanescentes. § 4º - No caso de apuração de haveres por impedimento de 
um dos acionistas, a apuração dos haveres do sócio impedido será realizada por uma instituição financeira de investimento de primeira linha ou por empresa de auditoria escolhida pela 
totalidade dos acionistas, incluindo o acionista impedido. § 5º - Em ambos os casos citados, no § terceiro e § quarto, uma instituição financeira de investimento de primeira linha ou empresa 
de auditoria escolhida utilizará o critério de avaliação mais adequado no momento da realização da referida avaliação. § 6º - Os resultados apurados de acordo com a avaliação, acima, 
deverão ser pagos aos herdeiros, meeiros ou sucessores em até 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo que a primeira deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da data da 
aprovação da avaliação, conforme disposto no § quinto, acima, e as parcelas subsequentes serão corrigidas pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas, 
desde a data da entrega da avaliação à sociedade, até o seu efetivo pagamento. Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 24 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo, para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas deste Estatuto. Artigo 25 - Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. “Confere com original 
lavrado em livro próprio” São Paulo, 30 de dezembro de 2015. Paulo José Dinis Ruas - Presidente; Sérgio Luiz Pereira de Macedo - Secretário. Jucesp nº 165.829/16-3 em 18/04/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CPE - Companhia de
Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 17/05/2017

Data: 17/05/2017; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e Em-
preendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Avenida Pau-
lo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publicações:)
Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º
do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini secretariada por
mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do
dia e deliberações - Ordinariamente: a) Balanço Patrimonial Encerrado, Demonstração das Muta-
ções do Patrimonio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2016 e 31/12/2015, Relatório da Direto-
ria: publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios de 04 de maio de 2017:
Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição
da Assembléia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do
exercício no importe de R$ 1.668.880,04 (hum milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta
reais e quatro centavos); b-2) O saldo do lucro no importe de R$ 31.708.720,75 (trinta e um milhões, sete-
centos e oito mil, setecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) será levado para reserva estatutária;
c) Aprovado por unanimidade a distribuição de dividendos aos senhores acionistas na proporção das ações
possuídas de cada tipo no importe de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) mediante utiliza-
ção parcial da reserva de lucros do exercício de 2012 no importe de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e
duzentos mil reais); d) Ratificada por unanimidade a aprovação e distribuição de dividendos, no im-
porte de R$ 55.891.000,00 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil reais), pela Assem-
bleia Geral dos Senhores Acionistas realizada em 18/01/2008, registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob o nº 46.213/08-9, em seção de 08/02/2008, estando pendente de pagamento somente os divi-
dendos devidos à acionista Dina Rosa Bosellini no valor de R$ 896.532,00 (oitocentos e noventa e seis mil,
quinhentos e trinta e dois reais); d) Fixação dos honorários da Diretoria: Foi deliberado por unanimidade
que a diretoria que será eleita pelo Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; e) Remune-
ração do Conselho de Administração: Por unanimidade foi mantida a remuneração global do Conselho de
Administração em exercício no importe de R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais), ficando estabe-
lecido que a remuneração de cada conselheiro já foi objeto de deliberação em reunião dos membros do
Conselho de Administração com observância do preceito contido no § 6º do artigo 18 dos Estatutos Sociais.
Encerrados os trabalhos o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nin-
guém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida,
aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 17 de maio de 2017. (aa.) (aa.)
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa, Antonio
Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilber-
to Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani,
Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. Dr. Gilberto
Cipullo. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 17 de
maio de 2017. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretario da
Mesa. JUCESP nº 311.875/17-8 em 05.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos  –  CNPJ nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE 35.3.0001380-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2017

1) Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2017, às 10,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2)  Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3)  Mesa Diretora: Presidente, João Vaz 
Gomes, Diretor Presidente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em 
vista a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por 
Ações. 5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado 
do Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016, publicadas em 
29/04/2017 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios, que aqui vão anexas; (b) Apresentação, 
discussão e deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2016; (c) Eleição ou reeleição dos membros 
da Diretoria para o período de 30 de abril de 2017 até 30 de abril de 2018, e fi xação de seus honorários; (d) Instalação ou não do 
Conselho Fiscal para o próximo período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as 
matérias em votação, deliberou-se por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Foi 
aprovado o Balanço, a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação e as demais peças das Demonstrações Financeiras 
encerradas em 31/12/2016; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados pela Diretoria no ano calendário 
de 2016, que não foram objeto específi co de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse ano, fi cando assim, ora aprovadas 
e ratifi cadas as contas e os atos praticados pela Diretoria; (c) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para que 
a assembleia pudesse livremente deliberar sob a nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida a questão, reelegeu-se “in totum” 
os atuais Diretores da Companhia, com troca nos cargos de Presidente e Superintendente, e com mandato desta data até 30 
de abril de 2018, a saber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. Antonio Figueiredo Ruas, português, casado, empresário, 
Cédula de Identidade nº 1.627.535-4/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.740.108-00, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Tuiugue 
nº 74, Apartamento 71; (c.1.2) Para Diretor Superintendente, o Sr. João Vaz Gomes, português, casado, empresário, Cédula de 
Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF. nº 003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba 
nº  1.179; (c.1.3)  Para Diretor Administrativo, o Sr.  Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula de 
Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF. nº 002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marcos 
Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.4) Para Diretores Adjuntos: (c.4.1) O Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empresário, 
Cédula de Identidade nº  2.346.455/SSP-SP, CPF/MF. nº  020.329.538-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Alameda 
dos Guaiases nº 184; (c.4.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de 
Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF. nº 194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto 
Assunção nº 321; (c.4.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português, casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro 
nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF. nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera nº 50; 
(c.4.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-x/SSP-SP, 
CPF/MF. nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Antonio Afonso nº 15; (c.5) Os Diretores Presidente, 
Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do colegiado, os 
quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.6) Os Diretores ora eleitos, tomam novamente posse de seus cargos, neste 
ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este como Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; 
(c.7) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Superintendente João Vaz Gomes, retro qualifi cado, inclusive 
quanto à Certifi cação Digital; (d) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (e) Colocou-se a palavra a 
disposição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. 
7) Encerramento: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos 
Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada 
a registro na Jucesp. 8) Acionistas Presentes (totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11%; 2) José Ruas Vaz - 10%; 
3) Manuel Bernardo Pires de Almeida - 6,5%; 4) Francisco Pinto - 5,5%; 5) Marcelino Antonio da Silva - 5,5%; 6) Daniel Cepera 
Moreira - 2%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 5%; 9) p.p. de José de Figueiredo Alves, Matilde 
dos Anjos Teixeira Alves - 5%; 10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10%; 11) p.p. do Espólio de Antonio de Figueiredo Alves, Antonio 
Roberto Berti - 5%; 12) João Vaz Gomes - 3%; 13) Carlos de Abreu - 5%; 14) p. Ultra S.A. - Transportes Interurbanos, por ações em 
Tesouraria, Antonio Figueiredo Ruas e João Vaz Gomes - 6%; 15) Marco Antonio Pereira de Abreu - 6%; 16) Elvira Risso Alexandre 
Videira - 2,5%; 17) Maria Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,25%; 18) Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 1,25%; 
19) Antonio Figueiredo Ruas - 5,5%. Total Presente: 100%. 9) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fi el da original 
lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. 
São Paulo, 30 de abril de 2017. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa. b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. 
Visto Advogado. JUCESP sob nº 280.739/17-5, em 20/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Viação Rápido Brasil S.A.  –  CNPJ nº 61.541.405/0001-21  –  NIRE 35.3.0001382-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2017

1) Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2017, às 11,00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em vista 
a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações. 
5) Ordem do Dia: (a) Apresentação, discussão e deliberação sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício e sua destinação e das demais Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016, publicadas em 
29/04/2017 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios, que aqui vão anexas; (b) Apresentação, 
discussão e deliberação sobre a prestação de contas da Diretoria quanto ao ano de 2016; (c) Eleição ou reeleição dos mem-
bros da Diretoria para o período de 30 de abril de 2017 até 30 de abril de 2018, e fi xação de seus honorários; (d) Instalação 
ou não do Conselho Fiscal para o próximo período de 1 (hum) ano; (e) Outros assuntos de interesse social. 6) Deliberações: 
Colocadas as matérias em votação, deliberou-se por unanimidade total, com abstenção dos legalmente impedidos, do quan-
to segue: (a) Foi aprovado o Balanço, a Demonstração do Resultado do Exercício e sua destinação e as demais peças das 
Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2016; (b) Aprovou-se também a prestação de contas e os atos praticados 
pela Diretoria no ano calendário de 2016, que não foram objeto específi co de Assembleias Gerais da Companhia ocorridas nesse 
ano, fi cando assim, ora aprovadas e ratifi cadas as contas e os atos praticados pela Diretoria; (c) Os atuais Diretores colocaram os 
seus cargos à disposição, para que a assembleia pudesse livremente deliberar sob a nova Diretoria da empresa; (c.1) Debatida 
a questão, reelegeu-se “in totum” os atuais Diretores da Companhia, com mandato desta data até 30 de abril de 2018, a sa-
ber: (c.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. Antonio Figueiredo Ruas, português, casado, empresário, Cédula de Identidade 
nº 1.627.535-4/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.740.108-00, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Tuiugue nº 74, Apartamento 
71; (c.1.2)  Para Diretor Superintendente, o Sr.  João Vaz Gomes, português, casado, empresário, Cédula de Identidade 
nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF. nº 003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179; 
(c.1.3) Para Diretor Administrativo, o Sr. Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula de Identidade 
de Estrangeiro nº  W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF. nº  002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Marcos 
Fernandes nº 147, Apartamento 81; (c.4) Para Diretores Adjuntos: (c.4.1) O Sr. Carlos de Abreu, brasileiro, casado, empre-
sário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.329.538-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Alameda 
dos Guaiases nº 184; (c.4.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casado, advogado, Cédula de Identidade de 
Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF. nº 194.411.778-49, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Álvaro Luiz Roberto 
Assunção nº 321; (c.4.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português casado, empresário, Cédula de Identidade de Estrangeiro 
nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF. nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera 
nº 50; (c.4.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade nº 25.993.527-x/
SSP-SP, CPF/MF. nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Antonio Afonso nº 15; (c.5) Os Diretores 
Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do 
colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (c.6) Os Diretores ora eleitos, tomam novamente posse de seus 
cargos, neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este como Termo de Posse, declarando, sob as penas da 
lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra 
o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade; (c.7) O responsável tributário da empresa será o acionista e Diretor Superintendente João Vaz Gomes, retro qualifi cado, 
inclusive quanto à Certifi cação Digital; (d) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (e) Colocou-se a 
palavra à disposição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral 
Ordinária. 07) Encerramento: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa dire-
tora, pelos Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo 
ser levada a registro na Jucesp. 08) Acionistas Presentes (totalidade): (aa) 1) Amandio Almeida Pires - 11%; 2) José Ruas 
Vaz - 10%; 3) Manuel Bernardo Pires de Almeida - 6,5%; 4) Francisco Pinto - 5,5%; 5) Marcelino Antonio da Silva - 5,5%; 6) Daniel 
Cepera Moreira - 2%; 7) Fortunato de Almeida Camilo - 4%; 8) Armelim Ruas Figueiredo - 5%; 9) p.p. de José de Figueiredo Alves, 
Matilde dos Anjos Teixeira Alves - 5%; 10) Luis do Nascimento Rodrigues - 10%; 11) p.p. do Espólio de Antonio de Figueiredo 
Alves, Antonio Roberto Berti - 5%; 12) João Vaz Gomes - 3%; 13) Carlos de Abreu - 5%; 14) p. Viação Rápido Brasil S.A., por 
ações em Tesouraria, Antonio Figueiredo Ruas e João Vaz Gomes - 6%; 15) Marco Antonio Pereira de Abreu - 6%; 16) Elvira Risso 
Alexandre Videira - 2,5%; 17) Maria Beatriz Risso Alexandre Videira Prestes - 1,25%; 18)  Carlos Alberto Risso Alexandre Videira - 
1,25%; 19) Antonio Figueiredo Ruas - 5,5%. Total Presente: 100%. 09) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fi el da 
original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas pre-
sentes. São Paulo, 30 de abril de 2017. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. 
Visto Advogado. JUCESP sob nº 311.495/17-5, em 04/07/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Após três anos fora do mercado fi nanceiro, a 
Grécia colocou ontem (25) um total de 3 bilhões 
de euros em títulos de cinco anos, a uma taxa 
de juros de 4,625%. 

Segundo informou o governo, a demanda 
deste bônus com vencimento em 2022 foi de 
6,5 bilhões de euros, mais que o dobro do obje-
tivo, e mais de 200 investidores demonstraram 
interesse em adquirir os títulos.

Em um comunicado, o governo de Alexis 
Tsipras afi rmou que o sucesso desta volta ao 

Grécia volta ao mercado fi nanceiro

O cultivo de cacau poderá 
contar com novos mecanismos 
de incentivo à produção, indus-
trialização e comercialização do 
produto em categoria superior, 
a partir de parâmetros a serem 
defi nidos pelo poder público. 
É o que estabelece o projeto 
que institui a Política Nacional 
de Incentivo à Produção de 
Cacau de Qualidade. A proposta 
aguarda inclusão na Ordem do 
Dia para votação pelo Plenário 
do Senado.

Entre as diretrizes da política 
pública estão o desenvolvimen-
to tecnológico da cacauicultu-
ra, a colaboração entre entes 
públicos e setor privado, a 
valorização do cacau do Brasil 
e o acesso a mercados que 
demandam maior qualidade 
no produto. O projeto deter-
mina que o setor público faça 
parcerias entre entes públicos 
e com o setor privado; apoie o 
comércio interno e externo de 
cacau de qualidade superior; 
estimule a pesquisa e desen-

volvimento; e ofereça linhas 
de crédito voltadas ao cacau 
de qualidade.

O texto estabelece ainda que 
as características físicas, quími-
cas e sensoriais do cacau, de 
acordo com processos de aná-
lise e certifi cação reconhecidos 
pelo poder público, devem ser 
observadas para que se consi-
dere a categoria superior desse 
produto. Atualmente, os esta-
dos de Rondônia, Bahia, Pará e 
Espírito Santo são os maiores 
produtores de cacau no Brasil. 
O projeto já foi aprovado na 
Comissão de Agricultura, onde 
foi relatado pelo senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO).

Em seu relatório, Raupp res-
salta que o conjunto de diretri-
zes não apenas tem o objetivo 
de garantir o equilíbrio entre 
produção e meio ambiente, mas 
o de proporcionar melhores 
condições de trabalho a seg-
mentos da agricultura familiar 
que se dedicam à cacauicultura 
nacional (Ag.Senado).

O cultivo de cacau poderá contar com novos mecanismos de 

incentivo à produção, industrialização e comercialização.

Divulgação/Secom-ES

Proposta incentiva a 
produção de cacau

De janeiro a junho, a 
receita com vendas de 
produtos brasileiros ao 

mercado árabe somou US$ 
6,05 bilhões, um crescimen-
to de 15,54% em relação ao 
mesmo período de 2016. Esse 
valor corresponde a 5,62% das 
exportações totais do País no 
primeiro semestre do ano.

Os três principais comprado-
res de produtos brasileiros no 
mundo árabe seguiram a mesma 
tendência de crescimento. A 
Arábia Saudita, com aumento 
de 10,98% em exportações 
do Brasil, atingiu US$ 1,37 bi-
lhão; em seguida, os Emirados 
Árabes Unidos, com US$ 1,08 
bilhão, cresceram 19,42% e a 
Argélia que, com US$ 684,70 
milhões, teve crescimento de 
26,44%. Já o Egito, 4º destino 
das exportações brasileiras 
para os árabes apresentou uma 
queda de 25,23% em relação 
ao primeiro semestre de 2016. 

Exportações brasileiras para os árabes 
crescem no primeiro semestre

As exportações do Brasil para os países árabes apresentaram crescimento no primeiro semestre de 
2017, segundo dados do MDIC, compilados pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira

“A grave situação econômica 
do Egito é a principal explicação 
para a queda nas exportações. 
Desde o início vínhamos ob-
servando essa tendência que 
agora se consolida”, explica o 
diretor-geral da Câmara Árabe, 
Michel Alaby. No período, mais 
uma vez açúcar e as carnes e 
minérios fi caram no topo das 
exportações do Brasil para os 
países árabes. 

Juntos, os três itens somam 
US$ 4,48 bilhões, ou 74% dos 
US$ 6,05 bilhões exportados 
entre janeiro a junho deste 
ano para os árabes. “Ainda 
que tenhamos observado uma 
pequena queda nas exporta-
ções de carnes (2,73%), em 
função da operação carne fraca 
e diminuição das compras pelo 
Egito, este ainda é um item de 
extrema importância na balan-

ça entre o Brasil e os países da 
Liga Árabe, totalizando, apenas 
neste primeiro semestre, US$ 
1,77 bilhão, atrás apenas do 
açúcar, com US$ 2,13 bilhões 
no período”, analisa Alaby. Os 
minérios cresceram 132,57% no 
período, somando US$ 564,52.

“O primeiro semestre deste 
ano foi um período de muito 
trabalho para a Câmara Árabe, 
que trabalho intensamente para 
ajudar a minimizar o quanto 
possível o impacto nas exporta-
ções brasileiras de carnes para 
os países árabes”, comenta o 
presidente da Câmara Árabe, 
Rubens Hannun. Ele conta que 
várias missões foram realizadas 
e, “juntamente com o Ministé-
rio da Agricultura e entidades 
do setor foi possível reverter 
situações negativas, o que está 
refl etido na queda, considerada 
pequena diante dos problemas 
enfrentados este ano”, explica 
Hannun (CCAB).
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mercado “confi rma o bom comportamento da 
economia grega, que está fazendo um progresso 
constante para a saída defi nitiva da crise e dos 
programas de resgate”. Segundo o comunicado, 
o interesse de mais de 200 investidores pelo 
bônus “constitui um voto de confi ança da comu-
nidade investidora internacional no progresso 
da economia grega”.

O leilão foi dirigido especifi camente para 
resgatar um bônus emitido também em 2014 
pelo então governo do conservador Andonis 

Samaras, cujo rendimento era de 4,95%. O valor 
nominal dos bônus que venciam em 2019 era de 
4,03 bilhões de euros, de modo que a demanda 
superou amplamente este volume.

O governo tinha colocado como meta alcançar 
um rendimento que estivesse abaixo dos 4,95% 
e dar com isso um primeiro passo para a eman-
cipação da Grécia dos programas de assistência 
fi nanceira. O terceiro resgate, cujo desembolso 
máximo será de 86 bilhões de euros, vence em 
agosto de 2018 e a partir dessa data a Grécia deverá 
se fi nanciar exclusivamente nos mercados, ou 
solicitar nova ajuda caso necessite (Agência EFE).

Moro 
mantém 
bloqueio 
de Lula em 
previdência 
privada

São Paulo - O juiz federal 
Sérgio Moro, da Operação 
Lava Jato em primeira ins-
tância, ordenou ontem (25), 
que a BrasilPrev Seguros 
e Previdência mantenha o 
bloqueio de R$ 9 milhões 
do ex-presidente Lula. Moro 
vetou qualquer “movimenta-
ção ou resgate” do valor “até 
nova determinação judicial”.

“Eventual resgate aguar-
dará o julgamento da ape-
lação contra a sentença 
criminal e será objeto de 
comunicação expressa”, 
determinou o magistrado.

O bloqueio dos ativos do 
ex-presidente, até o mon-
tante de R$ 10 milhões, foi 
ordenado por Moro dois dias 
depois que ele condenou 
Lula a nove anos e seis meses 
de prisão por corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro no 
caso tríplex do Guarujá. Ini-
cialmente, em quatro contas 
do ex-presidente, o Banco 
Central havia encontrado R$ 
606 mil. Na semana passada, 
a BrasilPrev comunicou 
Moro que tinha embargado 
R$ 7,19 milhões de Lula em 
plano de previdência empre-
sarial e mais R$ 1,84 milhão 
em plano de previdência 
individual (AE).


