
Informações sobre membros do Conselho de Administração: 
 
1. Eleazar de Carvalho Filho 
 
Idade 54 anos 
Profissão Economista 
CPF 382.478.107-78 
Posição Membro do Conselho de Administração 
Data Prevista para Eleição 22.06.2012 
Data Prevista para Posse 22.06.2012 
Prazo do Mandato Até a Assembleia Geral Ordinária em 2014 
Outros cargos exercidos Nenhum 
Indicado pelo Controlador Sim 

 
Currículo 
 
O Sr. Eleazar de Carvalho Filho foi Presidente do Unibanco Banco de Investimentos, do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco UBS – Brasil, 
Chairman não executivo da BHP Billiton – Brasil e foi membro dos conselhos de administração 
da Petrobras, Eletrobrás, Vale, Tele Norte Leste Participações, Alpargatas, Rossi Residencial, 
Varig, Santista Têxtil e Telemig.  Atualmente é sócio fundador da Virtus BR Partners e da 
Iposeira Capital assim como membro dos conselhos de administração da FMC Technologies 
Inc. e da Brookfield Renewable Energy Partners.  Tem mestrado em relações internacionais na 
The Johns Hopkins University e bacharel em economia pela New York University. 
 
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 
 
O Sr. Eleazar de Carvalho Filho não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 
 
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau 
entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores 
do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou 
indiretos do emissor; e (d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das 
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor. 
 
O Sr. Eleazar de Carvalho Filho não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 
 
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e (a) sociedade controlada, 
direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) controlador direto ou indireto do emissor; e (c) 
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada 
ou controladoras ou controladas  de alguma dessas pessoas. 
 
O Sr. Eleazar de Carvalho Filho não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 
 
 



2. Luiz Augusto de Castro Neves 
 
Idade 68 anos 
Profissão Diplomata aposentado 
CPF 046.432.327-49 
Posição Membro do Conselho de Administração 
Data Prevista para Eleição 22.06.2012 
Data Prevista para Posse 22.06.2012 
Prazo do Mandato Até a Assembleia Geral Ordinária em 2014 
Outros cargos exercidos Nenhum 
Indicado pelo Controlador Sim 

 
 
Currículo 
 
Sr. Luiz Augusto de Castro Neves foi diplomata de carreira, tendo ingressado no Serviço 
Diplomático do Brasil em março de 1967. Serviu como embaixador do Brasil no Paraguai (200-
2004), China (2004-2008) e Japão (2008-2010), cumulativamente, foi Embaixador do Brasil na 
Mongólia e na República Popular Democrática da Coreia. Foi também Presidente do Conselho 
de Administração de Itaipu Binacional. Atuou como Ministro de Estado, interino, e Chefe da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Atualmente é sócio fundador 
da CN Estudo e Projetos Ltda. e presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. 
Formado em Ciências Econômicas pela UFRJ e em Diplomacia pelo Instituto Rio-Branco do 
Ministério das Relações Exteriores; Mestre em Economia pela University of London. Professor 
de Economia do Instituto Rio-Branco e de Relações Econômicas Internacionais da Universidade 
de Brasília. 
 
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 
 
O Sr. Luiz Augusto de Castro Neves não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 
 
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau 
entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores 
do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou 
indiretos do emissor; e (d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das 
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor. 
 
O Sr. Luiz Augusto de Castro Neves não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 
 
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e (a) sociedade controlada, 
direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) controlador direto ou indireto do emissor; e (c) 
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada 
ou controladoras ou controladas  de alguma dessas pessoas. 
 



O Sr. Luiz Augusto de Castro Neves não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 
 
 
3. Roberto Oliveira de Lima 
 
Idade 60 anos 
Profissão Administrador de Empresas 
CPF 860.196.518-00 
Posição Membro do Conselho de Administração 
Data Prevista para Eleição 22.06.2012 
Data Prevista para Posse 22.06.2012 
Prazo do Mandato Até a Assembleia Geral Ordinária em 2014 
Outros cargos exercidos Nenhum 
Indicado pelo Controlador Sim 

 
Currículo 
 
Roberto Oliveira de Lima é membro do Conselho de Administração da Telefonica Brasil S.A., 
tendo ocupado diversos cargos executivos em empresas do Grupo Vivo, tendo sido diretor 
presidente da Tele Sudeste Celular Participações S.A., da Tele Leste Celular Participações S.A. 
e da Celular CRT Participações S.A. até fevereiro de 2006 e da Telemig Celular Participações 
S.A. até novembro de 2009 e diretor da Telemig Celular Participações S.A., Avista 
Participações Ltda., Tagilo Participações Ltda., Sudestecel Participações Ltda. e Vivo Brasil 
Comunicações Ltda., até novembro de 2009. Além disso, é membro do Conselho de 
Administração da Edenred Sarl, com sede em Paris, França. Foi Presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Credicard de 1999 a 2005 e Diretor Presidente do Banco Credicard 
S.A. de 2002 a 2005. Ainda, ocupou cargos executivos na Accor Brasil S.A., na Rhodia Rhone 
Poulec S.A. e na Saint Global S.A. É formado em administração e possui MBA da Fundação 
Getulio Vargas, Brasil. É mestre em Finanças e Planejamento Estratégico pelo Institute 
Superieur des Affaires, Jouy em Josas, França. 
 
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 
 
O Sr. Roberto Oliveira de Lima não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 
 
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau 
entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores 
do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou 
indiretos do emissor; e (d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das 
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor. 
 
O Sr. Roberto Oliveira de Lima não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 
 
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e (a) sociedade controlada, 
direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) controlador direto ou indireto do emissor; e (c) 



caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada 
ou controladoras ou controladas  de alguma dessas pessoas. 
 
O Sr. Roberto Oliveira de Lima não tem nada a declarar e nem se enquadra em nenhum dos 
casos listados neste item. 


