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COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), uma das líderes na América do Sul na
produção e comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, que
atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, o
Conselho de Administração da Companhia aprovou a eleição do Sr. Eduardo de
Toledo como Diretor de Finanças da Companhia, a partir de 01 de março de 2018,
data em que assumirá as funções e atribuições de seu cargo. O Sr. Fernando
Galletti de Queiroz, Diretor Presidente da Companhia, permanecerá cumulando o
cargo de Diretor de Finanças até aquela data.
O Sr. Eduardo de Toledo é formado em Engenharia de Produção pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (USP/Poli) e em Economia pela Faculdade
de Economia e Administração da USP (FEA/USP), com pós-graduação e cursos de
extensão de Entrepreunership and Competitiveness (Columbia University - NYC) e
International Executive Programme (INSEAD – Fontainebleau). O Sr. Eduardo
possui mais de 20 anos de experiência no mercado, foi Diretor Superintendente
(COO) da Ultracargo, empresa de logística de granéis especiais do Grupo Ultra,
Diretor Executivo da Ultrapar, principal executivo profissional do Grupo MSP e
Diretor responsável por Supply Chain na Klabin, onde atualmente é Diretor de
Finanças. O Sr. Eduardo também é Conselheiro de Administração da Odontoprev e
da Omega Geração.
Com vasta experiência nas áreas de Tesouraria, Controladoria, Contabilidade,
Fusões e Aquisições, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Logística, o
Sr. Eduardo terá um papel importante nos processos de integração das novas
unidades
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Barretos, 01 de fevereiro de 2018.
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