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FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

PARA VIAGEM

Pernambucanas Financiadora S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ nº 43.180.355/0001-12 - Carta Patente nº 7637383/80
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 30 de Abril de 2010.

1 - Data: 30 de abril de 2010. 2 - Hora e Local: Às 15:00 horas, em sua sede social situada em São
Paulo, Capital do Estado de São Paulo, à Rua da Consolação nº 2.411, 2º andar. 3 - Publicações: O
Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/09, foram publicados
nos jornais "O Estado de São Paulo" e "Diário Oficial do Estado" em 19/03/10. 4 - "Quorum" de
Instalação: Compareceu o acionista que representa 100% (cem por cento) das ações com direito a
voto. 5 - Composição da Mesa: Presidente: Dílson Batista dos Santos Filho, Secretário: Jiovanini
Domenico Ciccone. 6 - Presenças: Membros da Diretoria e o representante dos Auditores
Independentes. 7 - Convocação: Esclareceu o Sr. Presidente que a falta de publicação do aviso a
que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 estava suprida em face do comparecimento de
acionista representando a totalidade do capital social, conforme parágrafo 4º do mesmo artigo.
8 - Ordem do Dia: 8.1. Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar e discutir o Relatório da Diretoria,
as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
findo em 31/12/09, publicados nos jornais "O Estado de São Paulo" e "Diário Oficial do Estado" em
19/03/10; b) Referendar a distribuição antecipada de dividendos, promovida através de reunião da
Diretoria de 21/01/10, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sendo
R$ 14.671.622,82 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e
oitenta e dois centavos) relativos ao dividendo mínimo obrigatório registrado na conta Obrigações
Sociais e Estatutária; c) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, conforme
proposta da Diretoria, nos seguintes termos: • Apropriação de R$ 2.088.283,30 (dois milhões,
oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta centavos), à Reserva Legal, sendo que
R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) refere-se a complemento em razão da expansão
do limite da referida reserva, após o aumento de capital proposto à apreciação da Assembleia Geral
Extraordinária; • Transferência do saldo da conta "Lucro Líquido do Exercício" para a Reserva de
Retenção de Lucros, após dedução de parcela dos dividendos antecipados no valor de
R$ 35.328.377,18 (trinta e cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e sete reais
e dezoito centavos) e do valor destinado à Reserva Legal, conforme disposto no item precedente,
importando tal saldo em R$ 7.086.491,26 (sete milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e
um reais e vinte e seis centavos); d) Eleição da Diretoria da Sociedade para o próximo mandato;
8.2 - Assembleia Geral Extraordinária: a) Deliberar sobre o aumento do Capital Social de
R$ 83.000.000,00 (oitenta e três milhões de reais) para R$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de
reais), mediante a incorporação de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) a serem retirados da
Reserva de Retenção de Lucros, promovendo a alteração do artigo 7º do Estatuto Social, para que
passe a traduzir a nova expressão do Capital Social. 9 - Deliberações: 9.1 - Assembleia Geral
Ordinária: a) Aprovada a matéria constante dos itens "a", "b" e "c" da ordem do dia, sem quaisquer
reservas. b) Foram eleitos para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até à próxima
Assembleia Geral Ordinária, os seguintes membros: Sr. Toshio Kawakami, brasileiro, casado,
economista, residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, portador da cédula de identidade
RG nº 3.319.441/SSP-SP e registrado no CPF/MF sob o nº 033.751.888-20; Sr. Jiovanini Domenico
Ciccone, brasileiro, casado, economista, domiciliado em São Paulo, SP, portador da cédula de
identidade RG nº 7.939.317 e inscrito no CPF/MF de nº 041.860.428-29; Sr. Vladimir Fortes dos
Santos, brasileiro, casado, contador, domiciliado em São Paulo, SP, portador da cédula de identidade
RG nº 17.428.799-9 e inscrito no CPF/MF de nº 106.122.358-23. c) Os diretores eleitos preenchem as
condições previstas na Resolução nº 3.041, de 28 de novembro de 2002 do Banco Central do Brasil e,
para os devidos fins e efeitos de direito, declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei como impeditivos para o exercício de atividades mercantis, sendo os respectivos
honorários fixados e comunicados através de carta a ser mantida em arquivo especial na Sociedade.
9.1 - Assembleia Geral Extraordinária: a) Aprovada a proposta de aumento de capital constante da
ordem do dia, passando o artigo 7º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: "Artigo 7º - O Capital
Social é de R$ 91.000.000,00 (noventa e um milhões de reais), dividido em 91.000.000 (oitenta e três
milhões) ações ordinárias nominativas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, indivisíveis em relação
à Sociedade". Nada mais havendo a tratar, informou o Sr. Presidente da Mesa que o Conselho Fiscal
da Sociedade não havia sido instalado até à presente data, por ser órgão de funcionamento não
permanente, sendo a sessão então suspensa para a lavratura desta Ata, elaborada sob a forma
de sumário, conforme art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, que foi a seguir transcrita no livro
próprio, para ser, depois de reaberta a sessão, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
10 - Assinaturas: Membros da Mesa: Dílson Batista dos Santos Filho, Presidente; Jiovanini
Domenico Ciccone, Secretário; Por Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas, Dílson
Batista dos Santos Filho, Diretor Comercial e Jiovanini Domenico Ciccone, Diretor de Serviços
Financeiros; Membros da Diretoria: Toshio Kawakami, Jiovanini Domenico Ciccone e Vladimir Fortes
dos Santos; Representante dos Auditores Independentes, PriceWaterhouseCoopers. Confere com o
original lançado no livro próprio. Toshio Kawakami - Diretor. JUCESP - Registro nº 396.623/10-4
em 03.11.2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

MARKETING ESPORTIVO
Brasileira Off Field chega
aos Estados Unidos
A agência paulista de marketing de fu-
tebol Off Field acaba de firmar uma
joint venture com a New Creation, em-
presa americana especializada em
eventos esportivos, com o objetivo de
desenvolver ações no Brasil e nos Esta-
dos Unidos. A primeira ação da Off
Field no exterior será a busca de patro-
cínio para o New England Revolution,
time de Boston na MLS, principal liga
de futebol (soccer para os americanos)
dos Estados Unidos, com investimen-
tos previstos de US$ 15 milhões em cin-
co anos de contrato.

No Brasil, a parceria deve estrear
com um quadrangular, que será realiza-
do em Teresina, a capital do Piauí, em
janeiro, envolvendo clubes brasileiros
(Santos e Palmeiras, já confirmados) e
americanos. O evento está orçado em
R$ 6 milhões. “A ideia é reeditar os tor-
neios de verão e manter o setor aqueci-
do também na pré-temporada dos cam-
peonatos estaduais”, diz Eduardo Mo-
rato, diretor da Off Field e ex-diretor
de marketing do São Paulo Futebol
Clube. Entre os principais clientes de
Off Field estão empresas do porte da
Seara, Toyota, Perdigão, Coca-Cola e
Penalty.

SEGUROS
Brasil Insurance conclui
lançamento de ações
A operação de oferta pública de
ações da Brasil Insurance, holding
formada por 27 corretoras de segu-
ros do País, foi concluída na última
quarta-feira. Trata-se de um modelo
pouco usado no Brasil, segundo o
qual a companhia faz a abertura do
capital em bolsa para financiar a
aquisição de outras empresas. A cap-
tação foi de cerca de R$ 645 mi-
lhões. A Brasil Insurance foi forma-
da pela gestora de investimentos
carioca Gulf Capital Partners, que
utilizara o mesmo modelo no lança-
mento de ações da Brasil Brokers,
holding de corretoras de imóveis,
em 2007. O IPO foi coordenado pe-
lo Morgan Stanley, com assessoria
jurídica do escritório Barbosa, Müss-
nich & Aragão.

BALANÇO
Ernst & Young distribui
cartilha sobre IFRS
A partir do próximo ano, cerca de
1,9 mil empresas brasileiras de capi-
tal aberto listadas na CVM ou com
faturamento acima de R$ 400 mi-
lhões deverão adotar o modelo inter-
nacional de contabilidade IFRS (In-
ternational Financial Reporting
Standard), com base na Lei nº
11.638, sancionada pelo governo fe-
deral em 2007. Para auxiliá-las a se
adequar às novas regras, a Ernst &
Young Terco distribuirá a mil CEOs
um manual ilustrado que simula as
demonstrações financeiras de uma
empresa fictícia de acordo com os
padrões do IFRS.

O advogado Moacir Zil-
bovicius, sócio do es-
critório Mattos Fi-
lho, Veiga Filho,
Marrey Jr. e Quiro-
ga, de São Paulo, tra-

balha para o Grupo Silvio Santos há
12 anos, mas nunca viveu um mo-
mento de tanta pressão como nas úl-
timas cinco semanas. Não só pelo ta-
manho do problema – uma fraude
de R$ 2,5 bilhões no Banco Paname-
ricano –, mas também pela visibili-
dade de seu cliente. Desde que a hol-
ding foi informada do rombo pelo
Banco Central, Zilbovicius fazia reu-
niões quase diárias com o executivo
Luiz Sandoval, presidente do grupo,
e outras três pessoas ligadas ao em-
presário e apresentador Silvio San-
tos, entre elas Wadico Bucchi, ex-
presidente do Banco Central no go-
verno Collor. Silvio Santos partici-
pou de algumas dessas conversas,
em reuniões que ocorriam na sua ca-
sa. Foi, aliás, a primeira vez que o ad-
vogado conheceu pessoalmente seu
cliente mais famoso. Em entrevista
à editora do Caderno de Negócios,
Patrícia Cançado, Zilbovicius relata
os bastidores das negociações até o
acordo final:

● O escritório acabou atuando como
conselheiro do grupo Silvio Santos?
Nosso relacionamento é de longa
data e de confiança mútua. Partici-
pamos das discussões desde o mo-
mento em que a holding tomou co-
nhecimento do problema. Nas últi-
mas duas semanas, não houve fim
de semana nem feriado para nós.

● Qual foi o momento mais complica-
do?
Quando recebemos a informação.
No começo, não víamos uma saída
para o Panamericano.

● Quando começaram a costurar o acor-
do com o Fundo Garantidor de Crédito
(FGC)?
A costura foi feita diretamente por Sil-
vio e pelo Sandoval nas duas últimas
semanas e meia. Antes disso, procura-
mos alternativas, que não eram viá-
veis.

● Que alternativas?
Chegou-se a considerar empréstimo
em banco, por exemplo. Mas era mui-
to arriscado.

● Quantas pessoas participaram das
negociações?
Umas cinco pessoas. Além do Sando-
val, do diretor jurídico e de mim, parti-
ciparam também o Wadico Bucchi, a
pessoa de confiança do Silvio no mer-
cado financeiro, e mais uma pessoa li-
gada ao empresário.

● Como foi a reação do Silvio?
Ele foi extremamente prático, objeti-
vo, nunca se posicionou de forma pes-
simista. Estava preocupado com a am-
plitude do problema, mas nunca esmo-
receu. No dia da assinatura do docu-
mento, eu senti no Silvio – e eu não te-
nho intimidade com ele – todo o espíri-
to que faz dele uma pessoa forte. Se,
por um lado, não estava feliz em assu-
mir aquela dívida, por outro estava ali-
viado. Depois de horas sentado na me-
sa, pediu licença, saiu da sala e pegou
o elevador em direção à garagem do
prédio do FGC. Eu desci três minutos
depois. Quando cheguei na garagem,
vi uma cena que me impressionou mui-
to. O homem que tinha acabado de en-
tregar seu patrimônio como garantia
estava tirando foto e dando autógrafo
para os funcionários do prédio. Com o
sorriso nos lábios.

Colaboração
Denise Ramiro denise.ramiro@grupoestado.com.br

Felipe Vanini felipe.vanini@grupoestado.com.br

é a previsão dos gastos com ali-
mentação fora do lar em 2010, se-
gundo a Associação Brasileira da
Indústria de Alimentos (Abia). Será
um crescimento de 13% sobre 2009.

RICARDO MATSUKAWA/TERRA

R$ 181 bi

Marili Ribeiro

É consenso nos grandes jornais
que o braço online assume papel
expressivo no futuro do negócio
da difusão de notícias. O que ain-
da não se encontrou é o modelo
ideal para tornar essa operação
lucrativa. No Brasil, as discus-
sões sobre o tema ainda tratam
das etapas da convergência en-
tre a versão impressa e a ativida-
de online de forma a mantê-las
próximas e, com isso, se atingir o
máximo de eficiência.

Por três dias, estiveram no Bra-
sil apresentando suas soluções
na área especialistas como Aron
Pilhofer, editor de interactive
news do jornal The New York Ti-
mes, Susan Grant, vice-presiden-
te executiva da rede americana
CNN, e Matthew Eltringham,
responsável por mídias sociais
na britânica BBC. Eles e os profis-
sionais brasileiros do setor parti-
ciparam da quarta edição do fó-
rum Media On 2010 – Seminário
Internacional de Jornalismo On-
line, patrocinado pelo Itaú Cul-
tural e pelo Portal Terra, em São
Paulo.

Para o diretor de conteúdo do
Grupo Estado, Ricardo Gan-
dour, os jornais no País já saíram
da fase de simples reaproveita-
mento na internet do conteúdo
produzido para o jornal impres-

so e estão hoje caminhando para
uma convergência entre as mí-
dias impressa e digital. Mais do
que isso ainda, ele vê com otimis-
mo a chegada de tablets, como o
iPad. Para Gandour, esses apare-
lhos chegaram para resgatar o va-
lor da edição, além de voltar a
proporcionar o prazer da leitura
com calma. “A construção de
uma reportagem requer tempo
de concentração e reflexão”, dis-
se. Ele acredita que “o leitor vê
valor e até topa pagar por isso”.

A questão do resgate da refle-
xão na notícia, tanto no proces-
so de produção como na leitura,
foi tema do painel realizado on-
tem no final da manhã, dividido
por Gandour e pelo editor execu-
tivo da Folha de S. Paulo, Sérgio

Dávila, com mediação do diretor
de redação do Diário de S. Paulo,
Leão Serva.

“Antes não havia nem celular e
o repórter voltava da rua pensan-
do sobre os dados que colheu,
chegava, ia ao café, conversava
com colegas, trocava ideias. Na
hora de redigir ele já havia refleti-
do bastante. O jornalista hoje é
bombardeado por uma avalan-
che de informações, com a qual
precisa saber lidar. O tempo de
reflexão ficou bastante com-
primido. Nem sempre
mais informação é informa-
ção melhor”, disse Gan-
dour. “O mesmo se passa
com os leitores, e os ta-
blets resgatam o valor do
conteúdo editado e orga-

nizado, o que proporciona uma
leitura mais calma e atenta.”

Para Dávila, a agilidade dos re-
pórteres mais íntimos do univer-
so online é capaz de trazer para o
cotidiano das redações um retor-
no imediato de audiência – retor-
no que pode alterar a confecção
da notícia em produção. Ele reco-
nhece, entretanto, que não exis-
te ainda uma fórmula para inte-
grar as plataformas analógica e
digital. “Ninguém sabe ainda on-

de isso vai parar”, disse.

DIVULGAÇÃO

clayton.netz@grupoestado.com.br

‘No início, não víamos
saída para o Panamericano’

Jornais avançam na
convergência de mídias
Especialistas discutem em seminário em São Paulo os rumos do jornalismo online

Leia o Estadão no Ipad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Tecnologia. Gandour (E), Serva (C) e Dávila em debate sobre jornalismo e mídias digitais

RICARDO GANDOUR
DIRETOR DE CONTEÚDO DO
GRUPO ESTADO
“O tempo de reflexão ficou
bastante comprimido. Nem
sempre mais informação é
informação melhor”

Reuniões. Zilbovicius trabalha com o Grupo Silvio Santos há 12 anos

De segunda 
a sexta no
Estadão.

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.
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● Avalanche
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 nov. 2010, Economia & Negócios, p. B17.




