São Paulo, 12 de Abril de 2017

À MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Ao diretor de Relações com os Investidores
Sr. José Eduardo de Oliveira Miron.

Os acionistas que subscrevem esta correspondência vêm indicar o seguinte candidato para
o processo de eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, a ser realizado na
próxima Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de abril de 2017, às 10h, na sede social da
Companhia.

Para titular do Conselho Fiscal:
O Sr. Axel Erhard Brod é membro titular do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods S.A.
desde abril de 2013. Graduado em Administração de Empresas pela PUC/RJ, com
mestrado em Finanças na PUC/RJ e curso em Administração de Empresas na
Universidade das Saarlandes em Saarbruecken/Alemanha. Atualmente é Sócio-Diretor da
ABZ Assessoria e Consultoria Empresarial. É membro do Conselho Fiscal das seguintes
companhias: Mahle Metal Leve S.A., Queiroz Galvão Exploração e Produção Participações
S/A., e A.W. Faber Castell S.A. Foi membro do Conselho Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A
e da Santos Brasil S.A. De 1999 a 2010 atuou no Grupo MAHLE exercendo diversas
funções, entre as quais em equipes de gestão no Grupo MAHLE global; como membro e
Presidente de diversos conselhos de administração em “joint ventures” e empresas do
Grupo; e na MAHLE Metal Leve S.A. como Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações
com Investidores entre 1999 a 2010, sendo que de 2004 a 2010 exerceu também a função
de Diretor Vice Presidente da Companhia. De 1990 a 1998 exerceu funções no Grupo
Thyssen na divisão de comércio e serviços, tendo atuado como Diretor AdministrativoFinanceiro do Grupo na América do Sul. De 1984 a 1989 atuou na KPMG Auditores
Independentes como gerente de auditoria da German Desk da filial no Rio de Janeiro.
Para suplente do Conselho Fiscal:
O Sr. Christiano Ernesto Burmeister é Administrador de Empresas graduado pela
Universidade Mackenzie em 1975, é também Engenheiro Eletrônico graduado pela
Universidade Mackenzie em 1971. Atuou na BASF S.A. de 1975 a 2003, ocupando
diversos cargos nesse período, tendo o último cargo sido Vice-Presidente da BASF
América do Sul. Foi membro do Conselho Fiscal da Associação Beneficente Mahle, abril
2009 a 2016; foi membro do COSAG, Conselho Superior da Agricultura da FIESP; foi
membro do Conselho Diretor da ANDEF – Associação Nacional de Defesa Vegetal (1987
a 1989, 1993 a 1997, e 2006 a 2010); foi membro do Conselho Consultivo do SINDAG –

Sindicato Nacional de Defensivos Agrícolas (2006 a 2010), tendo também sido membro do
Conselho da Câmara de Comércio-Indústria Brasil-Alemanha (Janeiro 2005 a Março 2006
– representando a TASA). É membro suplente do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods
S.A. desde abril de 2013.
Informações detalhadas com a experiência profissional dos candidatos ora indicadas estão
anexadas nesta correspondência e devem estar disponíveis na página da web do site de
relações com investidores da Companhia para ampla divulgação aos demais acionistas.
Solicitamos que a Proposta da Administração que será submetida à Assembleia Geral
Ordinária contemple a referida indicação.

FUNDO

CNPJ

FUNDO DE INVESTIMENTO JABURÁ 07.670.184/0001-46
AÇÕES

Anexo – Experiência Profissional dos Candidatos
Axel Erhard Brod - 787.729.907-91
a.

O Sr. Axel Erhard Brod é membro titular do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods
S.A. desde abril de 2013. Graduado em Administração de Empresas pela PUC/RJ,
com mestrado em Finanças na PUC/RJ e curso em Administração de Empresas na
Universidade das Saarlandes em Saarbruecken/Alemanha. Atualmente é SócioDiretor da ABZ Assessoria e Consultoria Empresarial. É membro do Conselho
Fiscal das seguintes companhias: Mahle Metal Leve S.A., Queiroz Galvão
Exploração e Produção Participações S/A., e A.W. Faber Castell S.A. Foi membro
do Conselho Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A e da Santos Brasil S.A. De 1999 a
2010 atuou no Grupo MAHLE exercendo diversas funções, entre as quais em
equipes de gestão no Grupo MAHLE global; como membro e Presidente de diversos
conselhos de administração em “joint ventures” e empresas do Grupo; e na MAHLE
Metal Leve S.A. como Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com
Investidores entre 1999 a 2010, sendo que de 2004 a 2010 exerceu também a
função de Diretor Vice Presidente da Companhia. De 1990 a 1998 exerceu funções
no Grupo Thyssen na divisão de comércio e serviços, tendo atuado como Diretor
Administrativo-Financeiro do Grupo na América do Sul. De 1984 a 1989 atuou na
KPMG Auditores Independentes como gerente de auditoria da German Desk da
filial no Rio de Janeiro.

b.

O Sr. Axel Erhard Brod não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i)
criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Christiano Ernesto Burmeister - 568.995.138-20
a.

O Sr. Christiano Ernesto Burmeister é Administrador de Empresas graduado pela
Universidade Mackenzie em 1975, é também Engenheiro Eletrônico graduado pela
Universidade Mackenzie em 1971. Atuou na BASF S.A. de 1975 a 2003, ocupando
diversos cargos nesse período, tendo o último cargo sido Vice-Presidente da BASF
América do Sul. Foi membro do Conselho Fiscal da Associação Beneficente Mahle,
abril 2009 a 2016; foi membro do COSAG, Conselho Superior da Agricultura da
FIESP; foi membro do Conselho Diretor da ANDEF – Associação Nacional de
Defesa Vegetal (1987 a 1989, 1993 a 1997, e 2006 a 2010); foi membro do
Conselho Consultivo do SINDAG – Sindicato Nacional de Defensivos Agrícolas
(2006 a 2010) e tendo também sido membro do Conselho da Câmara de ComércioIndústria Brasil-Alemanha (Janeiro 2005 a Março 2006 – representando a TASA).
É membro suplente do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods S.A. desde abril de
2013.Informações detalhadas com a experiência profissional dos candidatos ora
indicadas estão anexadas nesta correspondência e devem estar disponíveis na
página web do site de relações com investidores da Companhia para ampla
divulgação aos demais acionistas.

b.

O Sr. Christiano Ernesto Burmeister não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer
condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

ANEXO I
INFORMAÇÕES DE CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL PROPOSTOS
POR ACIONISTAS MINORITÁRIOS (ART. 161, §4º DA LEI DAS S.A.).
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

ITEM 12.5 - Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome

Data de
Nascimento

Profissão

CPF /
Passaporte

Cargo eletivo
ocupado

Data de
eleição

Data da
posse

Prazo do
mandato

Outros
cargos

Eleito pelo Nº mandatos
controlador consecutivos

Axel Erhard Brod

15/07/1957

Administrador
de Empresas

787.729.907-91

Conselheiro
Fiscal Efetivo

28/04/2017

28/04/2017

AGO de 2018

-

Não

04

Christiano Ernesto
Burmeister

22/07/1947

Administrador
de Empresas

568.995.138-20

Conselheiro
Fiscal Suplente

28/04/2017

28/04/2017

AGO de 2018

-

Não

03

ITEM 12.5 - Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:

CONSELHO FISCAL:
Axel Erhard Brod – CPF/MF: 787.729.907-91
a.
O Sr. Axel Erhard Brod é membro titular do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods S.A.
desde abril de 2013. Graduado em Administração de Empresas pela PUC/RJ, com mestrado em
Finanças na PUC/RJ e curso em Administração de Empresas na Universidade das Saarlandes em
Saarbruecken/Alemanha. Atualmente é Sócio-Diretor da ABZ Assessoria e Consultoria Empresarial.
É membro do Conselho Fiscal das seguintes companhias: Mahle Metal Leve S.A., Queiroz Galvão
Exploração e Produção Participações S/A., e A.W. Faber Castell S.A. Foi membro do Conselho Fiscal
da Metalúrgica Gerdau S.A e da Santos Brasil S.A. De 1999 a 2010 atuou no Grupo MAHLE
exercendo diversas funções, entre as quais em equipes de gestão no Grupo MAHLE global; como
membro e Presidente de diversos conselhos de administração em “joint ventures” e empresas do
Grupo; e na MAHLE Metal Leve S.A. como Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com
Investidores entre 1999 a 2010, sendo que de 2004 a 2010 exerceu também a função de Diretor Vice
Presidente da Companhia. De 1990 a 1998 exerceu funções no Grupo Thyssen na divisão de
comércio e serviços, tendo atuado como Diretor Administrativo-Financeiro do Grupo na América do
Sul. De 1984 a 1989 atuou na KPMG Auditores Independentes como gerente de auditoria da German
Desk da filial no Rio de Janeiro. É membro titular do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods S.A.
desde abril de 2013.
b.
O Sr. Axel Erhard Brod não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal,
(ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial.
Christiano Ernesto Burmeister – CPF/MF: 568.995.138-20
a.
O Sr. Christiano Ernesto Burmeister é Administrador de Empresas graduado pela
Universidade Mackenzie em 1975, é também Engenheiro Eletrônico graduado pela Universidade
Mackenzie em 1971. Atuou na BASF S.A. de 1975 a 2003, ocupando diversos cargos nesse período,
tendo o último cargo sido Vice-Presidente da BASF America do Sul. Foi membro do Conselho Fiscal
da Associação Beneficente Mahle, entre abril 2009 e 2016; membro do COSAG, Conselho Superior
da Agricultura da FIESP; membro do Conselho Diretor da ANDEF – Associação Nacional de Defesa
Vegetal (1987 a 1989, 1993 a 1997, e 2006 a 2010); membro do Conselho Consultivo do SINDAG –
Sindicato Nacional de Defensivos Agrícolas (2006 a 2010) e membro do Conselho da Câmara de
Comércio-Indústria Brasil-Alemanha (Janeiro 2005 a Março 2006). Atua como Coaching Executivo e
Business. É membro suplente do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods S.A. desde abril de 2013.
b.
O Sr. Christiano Ernesto Burmeister não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer
condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.

ITEM 12.6 - Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual
de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham
ocorrido após a posse no cargo:

Conselho Fiscal - Membro

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho Fiscal desde a posse

% de participação do membro nas
reuniões realizadas após a posse

Axel Erhard Brod

6 (seis) reuniões realizadas
até 28 de março de 2017

100%

Christiano Ernesto Burmeister

6 (seis) reuniões realizadas
até 28 de março de 2017

0%

ITEM 12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 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 aplicável, tendo em vista que nenhum dos membros indicados fez ou faz parte dos comitês estatutários
da Companhia.

ITEM 12.8 - Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse no cargo:
Não aplicável, tendo em vista que nenhum dos membros indicados fez ou faz parte dos comitês estatutários
da Companhia.

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 do emissor de controladas, direta ou indireta, 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 há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre os Srs. Axel Erhard
Brod e Christiano Ernesto Burmeister e (a) os demais administradores da Companhia; (b) os
administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) os controladores diretos
ou indiretos da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas; ou (d) os administradores
das sociedades controladoras diretas e indiretas 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, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social; 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.
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais,
entre os Srs. Axel Erhard Brod e Christiano Ernesto Burmeister e: (a) sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pela Companhia; (b) controlador direto ou indireto do emissor; (c) fornecedor, cliente, devedor
ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

