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Divulgamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada,
o mapa final de votação sintético (Anexo I) relativo às instruções de votos proferidas presencialmente e a distância pelos
acionistas da Companhia, para cada uma das matérias examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária
da Companhia realizada na presente data, às 9 horas (“AGO”), incluindo as indicações do total de aprovações, rejeições
e abstenções para cada matéria constante da Ordem do dia da AGO.

São Paulo, 27 de abril 2018.

Flávio Gurgel Rocha
Diretor de Relações com Investidores

Contatos da área de Relações com Investidores:
A/C Marcelo Oscar
E-mail: marcelo@riachuelo.com.br
A/C Vera Lucia Rocha Gurgel de Medeiros
E-mail: vera@guararapes.ind.br

SP - 22348096v1

ANEXO I
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018
(conforme Artigo 21-W §6°, inciso I, da ICVM 481/09)

Código da
Deliberação

1

2

Tipo da Deliberação

Apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
acompanhadas do Relatório da Administração e pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores
Independentes (Ernst & Young Auditores Independentes S.S.).
Examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o ano de 2018 e de destinação do
lucro líquido do exercício de 2017, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio
previamente deliberadas pelo Conselho de Administração e deliberando data para seu pagamento, o
qual será imputado ao pagamento do dividendo obrigatório.

3

Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

4

Considerando a solicitação de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2018, determinar o
número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger ou reeleger, conforme o caso,
seus membros efetivos e suplentes.

5

Fixar a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia e dos membros do
Conselho Fiscal, caso eleitos.

6

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos
termos do art. 141 da Lei nº 6.404 de 1976?

7

Eleição de membro do conselho de administração, por chapa única (conforme Proposta da
Administração). Indicação de todos os nomes que compõem a chapa – chapa única.

8

Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em
separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas
ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

9

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?
Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) de votos
a ser atribuída:

10

Nevaldo Rocha [ ]%
Lisiane Gurgel Rocha [ ]%
Élvio Gurgel Rocha [ ]%

Voto Deliberação

Código do
Candidato

ABSTER-SE

-

APROVAR

-

ABSTER-SE

-

APROVAR

-

ABSTER-SE
REJEITAR
APROVAR
ABSTER-SE
REJEITAR
APROVAR
ABSTER-SE
REJEITAR
APROVAR
ABSTER-SE
REJEITAR
APROVAR
ABSTER-SE
REJEITAR
APROVAR
ABSTER-SE
NAO
SIM

Nome do Candidato

Voto do
Candidato

Quantidade total
de ações por
Percentual
deliberação
de Voto
(consolidado por
todos os tipos - inclui
ADR)
-

108.324,00

-

26.675.359,00

-

79.300,00

-

-

26.704.383,00
410.657,00
1.199.327,00
25.173.699,00
101.167,00
88.800,00
26.593.716,00
29.300,00
1.064.668,00
25.689.715,00
984.980,00
381.163,00
10.400,00
147.200,00
1.278.794,00
25.357.689,00
147.200,00
996.253,00
233.090,00

ABSTER-SE

-

-

1.124.280,00

SIM

-

-

252.263,00

29,83%

84.079,25

29,83%

84.079,25

29,83%

84.079,25

1
2
3

NEVALDO ROCHA
LISIANE GURGEL ROCHA
ELVIO GURGEL ROCHA

Código da
Deliberação

Tipo da Deliberação

Voto Deliberação

Código do
Candidato

ABSTER-SE

-

Nome do Candidato

Voto do
Candidato

Quantidade total
de ações por
Percentual
deliberação
de Voto
(consolidado por
todos os tipos - inclui
ADR)

Eleição de membro do conselho de administração, por voto múltiplo:

11

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos abaixo indicados? O acionista deve
ter ciência de que a distribuição igualitária considerará a divisão do percentual de 100% entre os
candidatos escolhidos até as duas primeiras casas decimais, sem arredondamento, e que as frações de
ações apuradas a partir da aplicação do percentual resultante não serão alocadas para nenhum
candidato, sendo desconsideradas no procedimento de voto múltiplo, hipótese em que o acionista
poderá não votar com a totalidade de suas ações.

-

APROVAR

-

1
2

Candidato 1 - Nevaldo Rocha [ ] % porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Candidato 2 - Lisiane Gurgel Rocha [ ] % porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Candidato 3 - Élvio Gurgel Rocha [ ] % porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato

3
1

Eleição de membro do conselho fiscal, por candidato (conforme Proposta da Administração):

13

1

Ronald Gurgel/ Dickson Martins da Fonseca
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Paulo Ferreira Machado / José Jânio de Siqueira
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Peter Edward C. M. Wilson / Silvio C. P. Camargo
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

2
2
3
3

14

15

16
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Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária, as instruções de voto constantes deste
Boletim de Voto podem ser consideradas também para a realização da Assembleia Geral Ordinária em
segunda convocação?
Eleição em separado de membro para o conselho fiscal da Companhia por acionistas preferencialistas
(titular: Marcello Joaquim Pacheco / suplente: Murici Santos)
Em razão da eleição de mais um membro titular e suplente para o Conselho Fiscal da Companhia
(conforme item acima), e em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 3° da Lei das S.A.,
aprovação do montante adicional da remuneração

29.573,00
-

O campo a seguir somente deve ser preenchido caso o acionista tenha respondido “não” em relação a
pergunta anterior.
12

1.346.970,00

NEVALDO ROCHA
3,50%
LISIANE GURGEL ROCHA
3,50%
ELVIO GURGEL ROCHA
3,50%
RONALD GURGEL / DICKSON
MARTINS DA FONSECA
RONALD GURGEL / DICKSON
MARTINS DA FONSECA
PAULO FERREIRA MACHADO
/ JOSE JANIO DE SIQUEIRA
PAULO FERREIRA MACHADO

ABSTER-SE
APROVAR
ABSTER-SE
APROVAR

/ JOSE JANIO DE SIQUEIRA
PETER EDWARD C. M. WILSON ABSTER-SE
/ SILVIO C. P. CAMARGO
PETER EDWARD C. M. WILSON APROVAR
/ SILVIO C. P. CAMARGO

-

ABSTER-SE

-

NAO

-

-

SIM

-

-

ABSTER-SE

9.856,68
9.856,68
9.856,68
147.000,00
26.638.193,00
147.000,00
26.634.593,00
147.000,00
26.724.993,00
31.100,00
339.667,00
1.005.776,00
29.085.845,00

REJEITAR

1.710,00

APROVAR

270.000,00

ABSTER-SE

327.765,00

REJEITAR

0,00

APROVAR

25.059.365,00

