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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 18/01/2016
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta os presentes itens 12.6 a 12.10, do Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS
CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Alpargatas S.A. (“Companhia”) é composto por no mínimo
5 (cinco) e no máximo 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, nos termos do
artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. Considerando a alienação do controle da
Companhia à J&F Investimentos S.A., ocorrida em 23 de dezembro de 2015, e consequente
renúncia dos membros do Conselho de Administração eleitos pelo antigo acionista
controlador, qual seja, Camargo Corrêa S.A., faz-se necessária a eleição de novos
Conselheiros. Nesse sentido, a proposta da Administração para a Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada em 18 de janeiro de 2016, é a eleição de 4 (quatro) membros
efetivos e igual número de suplentes, mantendo-se, assim, o atual número de Conselheiros e
respectivos suplentes que compõem o Conselho de Administração.

A.

CANDIDATOS INDICADOS PELO ACIONISTA CONTROLADOR

12. Assembleia Geral e Administração
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou
número do passaporte; (e) cargo eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse;
(h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou funções exercidos no emissor; (j) indicação se
foi eleito pelo controlador ou não
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo
eletivo
indicado

Vicente Trius

58

Empresário

214.831.548-07

Titular

18.01.2016

43

Empresário

376.842.211-91

Titular

18.01.2016

45

Empresário

364.873.921-20

Titular

18.01.2016

51

Administrador
de Empresas

222.563.068-28

Titular

18.01.2016

Eliseo Santiago
Perez Fernandes

51

Administrador
de Empresas

412.811.954-72

Suplente

18.01.2016

José Vicente
Marino

49

Administrador
de Empresas

118.032.008-55

Suplente

18.01.2016

Gilberto
Tomazoni

57

Engenheiro
Mecânico

341.840.159-72

Suplente

18.01.2016

Gilberto
Meirelles
Xandó Baptista

50

Administrador
de Empresas

090.973.728-28

Suplente

18.01.2016

Joesley
Mendonça
Batista
Wesley
Mendonça
Batista
Tarek
Mohamed
Noshy Nasr
Mohamed
Farahat

Data da
eleição

Data da
posse
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição

Prazo do
mandato

Outros
Cargos na
Alpargatas
S.A.

Indicado
pelo
controlador

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
(a)
currículo, contendo as seguintes informações: (I) principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções
inerentes ao cargo; atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do
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emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor; (II) indicação de todos
os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas;
Vicente Trius
Possui longa carreira no segmento de varejo, sendo responsável pela estruturação de grandes
varejistas no Brasil e em outros países, tendo trabalhado em empresas como Carrefour SA
(Europa) e Wal-Mart (Brasil, América Latina e Ásia), e ainda na Loblaw (Canadá), Dairy
Farm International (Espanha), Revco Drugstores Inc. e EJKorvettes, Forest City Enterprises
(ambas nos Estados Unidos). Atualmente, é Presidente Global de Novos Negócios da JBS
S.A.. Possui formação na Harvard Business School (2001 - Executive General Manager
Course); Darden School of Business (1995 – Executive General Manager Course); Ashridge
College (1993 – International Retail Management Course) e University of Economics (1975 a
1978), tendo recebido ao longo da carreira os prêmios de “Top Executive of the Year” (em
2006 e 2007) e o “Sam M. Walton Entrepreneur Award” em 2005.
Joesley Mendonça Batista
É o atual Presidente do Conselho de Administração da JBS S.A., tendo sido eleito para tal
função em 2 de janeiro de 2007, possuindo mais de 20 anos de experiência com produção de
carne bovina no Grupo JBS. Trabalha no Grupo JBS desde 1988. É Diretor Presidente da
J&F Investimentos S.A..
Wesley Mendonça Batista
É o atual Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da JBS S.A.,
tendo sido eleito para tal função em 26 de janeiro de 2011, possuindo mais de 20 anos de
experiência com produção de carne bovina no Grupo JBS.
Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat
É presidente global de marketing e inovação da JBS S.A., sendo responsável (i) pela
condução global do posicionamento de todas as marcas de produtos desta companhia, no
Brasil e no mundo, incluindo a marca institucional, e, (ii) pelos trabalhos de pesquisa e
desenvolvimento e todos os esforços em inovação de portfólio. Possui 26 anos de experiência
na P&G, tendo ocupado cargos em vários países do mundo, como Oriente Médio, Europa e
América Latina. De 2006 a 2012 foi presidente da P&G do Brasil e responsável pelo
crescimento acelerado da companhia no país.
Eliseo Santiago Perez Fernandez
É graduado em Administração de Empresas e Contabilidade pela Universidade Católica de
Pernambuco e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Iniciou na JBS em
Agosto de 2005 e é atualmente o Diretor de Administração e Controle da JBS S.A.. Possui
4
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experiência de oito anos em empresa de auditoria e consultoria e dez anos em indústria de
varejo.
José Vicente Marino
É bacharel e mestre em Administração de Empresas pela FGV, exercendo atualmente o cargo
de CEO da Flora Cosméticos, tendo 20 anos de experiência na indústria de bens de consumo,
tendo sido COO da Natura Cosméticos S.A. e CEO da Johnson e Johnson Brasil. Participa
atualmente do Conselho Superior do CONAR, do Conselho Nacional de AutoRegulamentação Publicitária, e do Conselho Consultivo do Instituo Akatu para o Consumo
Consciente.
Gilberto Tomazoni
Possui vasta experiência e conhecimento da indústria de alimentos. Trabalhou durante 27
anos na Sadia, dos quais quatro como Diretor Presidente, onde teve participação fundamental
na internacionalização da empresa e no desenvolvimento de suas marcas no Brasil e no
exterior. Atuou como Vice Presidente da Bunge Alimentos, gerindo os negócios de alimentos
e ingredientes, respondendo também como Diretor Executivo para América do Sul e Central
e, recentemente, foi nomeado para assumir a Presidência Global de Operações da JBS S.A.. É
formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pósgraduação em Desenvolvimento Gerencial.
Gilberto Meirelles Xandó Baptista
É formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com Mestrado em
Varejo pela USP/FEA e especialização em Gestão de Negócios PGA pela Fundação Dom
Cabral/INSEAD, na França. Atualmente é Diretor Presidente da Vigor Alimentos S.A. Possui
forte vivência multidisciplinar em carreira desenvolvida nas áreas de Finanças, Controladoria,
Trade Marketing, Marketing, Comercial (Brasil e Exterior) e Gestão de Unidade de Negócios
nas empresas Natura Cosméticos S.A., Sadia S.A. e Coopers & Lybrand.
(b)
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; (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.
Nenhum dos candidatos a membro do Conselho de Administração indicados pelo acionista
controlador sofreu, durante os últimos 5 anos, (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer
5
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condenação em processo administrativo da CVM, ou (iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha causado suspensão ou inabilitação
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
12.9. 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; (d) (i) administradores do emissor e (ii)
administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
• O Sr. Joesley Mendonça Batista é filho do Sr. José Batista Sobrinho, acionista de
empresas controladoras indiretas da Companhia, e irmão do Sr. Wesley Mendonça
Batista, candidato a membro efetivo do Conselho de Administração, e acionista de
empresa controladora indireta da Companhia;
• O Sr. Wesley Mendonça Batista é filho do Sr. José Batista Sobrinho, acionista de
empresas controladoras indiretas da Companhia, e irmão do Sr. Joesley Mendonça
Batista, candidato a membro efetivo do Conselho de Administração e acionista de
empresa controladora indireta da Companhia.
12.10. 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; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do
emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos
exercícios sociais, entre os candidatos a membro do Conselho de Administração indicados
pelo acionista controlador e sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia.

b. controlador direto ou indireto do emissor
6
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• O Sr. Joesley Mendonça Batista é Diretor Presidente da acionista controladora da
Companhia, J&F Investimentos S.A.
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não existem relações desta natureza.

***************
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Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta os presentes itens 12.6 a 12.10, do Formulário de Referência:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS
CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal Alpargatas S.A. (“Companhia”) é composto por no mínimo 3 (três) e no
máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, nos termos do artigo 24 do
Estatuto Social da Companhia. Considerando a alienação do controle da Companhia à J&F
Investimentos S.A., ocorrida em 23 de dezembro de 2015, e consequente renúncia dos
membros do Conselho Fiscal eleitos pelo antigo acionista controlador, qual seja, Camargo
Corrêa S.A., faz-se necessária a eleição de novos Conselheiros. Nesse sentido, a proposta da
Administração para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 18 de janeiro de
2016, é a eleição de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, mantendo-se,
assim, o atual número de Conselheiros e respectivos suplentes que compõem o Conselho
Fiscal.
B.

CANDIDATOS INDICADOS PELO ACIONISTA CONTROLADOR

12. Assembleia Geral e Administração
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou
número do passaporte; (e) cargo eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse;
(h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou funções exercidos no emissor; (j) indicação se
foi eleito pelo controlador ou não
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CONSELHO FISCAL

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo
eletivo
indicado

Demetrius
Nichele Macei

43

Advogado

787.870.509-78

Efetivo

18.01.2016

Florisvaldo
Caetano de
Oliveira

62

Contador

098.272.341-53

Efetivo

18.01.2016

José Paulo da
Silva Filho

52

Contador

386.730.294-49

Efetivo

18.01.2016

Marcos Godoy
Brogiato

56

Contador

949.583.438-49

Suplente

18.01.2016

50

Contador

064.677.908-71

Suplente

18.01.2016

31

Administrador
de Empresas

003.245.181-45

Suplente

18.01.2016

Sandro
Domingues
Raffai
Antonio da
Silva Barreto
Junior

Data da
eleição

Data da
posse
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição
Em até 30
dias após
eleição

Prazo do
mandato

Outros
Cargos na
Alpargatas
S.A.

Indicado
pelo
controlador

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

Até
AGO/2016

Não

Sim

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
(a)
currículo, contendo as seguintes informações: (I) principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções
inerentes ao cargo; atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do
emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor; (II) indicação de todos
os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas;
Demetrius Nichele Macei
Advogado. Doutorando em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. Mestre em Direito Econômico e Social (2004) e Especialista em Direito Empresarial
9
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pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2000), Bacharel em Direito pela
Universidade Federal do Paraná (1994). Professor de Direito Tributário e Direito Tributário
Internacional na graduação da Faculdade de Direito Curitiba (UNICURITIBA) e de Direito
Administrativo e Tributário Internacional na graduação e pós-graduação da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná. Professor Convidado no Curso de Posgrado en Derecho
Tributario na Universidad Austral de Buenos Aires/Argentina e Professor licenciado da
Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (2006-2007). Ocupou os cargos de diretor
jurídico da JBS Argentina S/A (2008-2009), Gerente Jurídico Tributário na JBS S/A (20052010) e na Deloitte Auditores Independentes (1999-2003) e ainda, foi assessor jurídico na
OCEPAR e no Conselho Fiscal da UNIMED Curitiba. Realizou Curso de Extensão em
Direito Norte-Americano pela Fordham University, em Nova Iorque/EUA (2009). Publicou o
livro “Tributação do Ato Cooperativo” e tem artigos publicados pelas Editoras Saraiva,
Revista dos Tribunais, Forense e Juruá. Atualmente participa do Conselho Temático de
Assuntos Tributários da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP).
Florisvaldo Caetano de Oliveira
É membro do Conselho Fiscal da Vigor Alimentos S.A. desde 28 de setembro de 2007.
Formado em Técnico em Contabilidade pelo Colégio La Salle – Brasília-DF. Administrou a
Empresa Rigor 65 Comércio e Distribuição de Produtos de Higiene e Limpeza de 1998 a
2006. Administrou a Empresa Transportadora Santos Dumont Ltda., empresa do segmento de
transportes, de 1999 a 2002. Administra a Empresa Escritório de Contabilidade F.F. Ltda.
desde dezembro de 2004.
José Paulo da Silva Filho
Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Pernambuco e Pós Graduado
em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas. Experiência de 17 anos como auditor
independente e mais de 10 anos como diretor nas áreas de administração e finanças. Há 6
anos no Grupo JBS e atualmente ocupando o cargo de Diretor de Administração e Controle
na J&F Investimentos S.A., holding do mencionado Grupo.
Marcos Godoy Brogiato
Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
– PUC. Foi funcionário do Grupo Bordon de novembro de 1973 a setembro de 2001, sendo
os seguintes os últimos cargos exercidos: Gerente de Contabilidade Geral (setembro de 1996
a novembro de 1998), reportando-se à Diretoria de Planejamento e Controle; Gerente
Financeiro (dezembro de 1998 a setembro de 2001), reportando-se ao Diretor Presidente. De
setembro de 2001 a junho de 2006 prestou serviços de assessoria para o Grupo Bordon e
desde junho de 2006 coordena a contabilidade do Grupo Bordon.
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Sandro Domingues Raffai
É membro suplente do Conselho Fiscal da Vigor Alimentos S.A. desde 28 de setembro de
2007. É graduado em Contabilidade pela Faculdade Oswaldo Cruz. Pós-graduado pela Escola
de Comércio Álvares Penteado – FECAP em Gestão Tributária. Desde junho de 2006, atua
como assistente de controladoria do Escritório de contabilidade F.F. Ltda..
Antonio da Silva Barreto Junior
Graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2006,
trabalhando em uma boutique de investimentos em operações de M&A e Private Equity. Em
2009, trabalhando em um Fundo de Private Equity Americano, assumiu a posição de Gerente
de Novos Negócios em uma empresa investida no setor de Energia Renovável (Etanol e
Biodiesel). Está no Grupo J&F desde 2010, quando começou como Gerente Financeiro da
Eldorado, empresa de celulose do grupo. Atualmente ocupa o cargo de Gerente Financeiro da
J&F Investimentos S.A..
(b)
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; (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.
Nenhum dos candidatos a membro do Conselho Fiscal indicados pelo acionista controlador
sofreu, durante os últimos 5 anos, (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação
em processo administrativo da CVM, ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tenha causado suspensão ou inabilitação para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
12.9. 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; (d) (i) administradores do emissor e (ii)
administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Não existem relações dessas naturezas.
12.10. 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; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do
emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
11
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a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos
exercícios sociais, entre os candidatos a membro do Conselho Fiscal indicados pelo acionista
controlador e sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
Não existem relações desta natureza.
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não existem relações desta natureza.
***************
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