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Automóveis

A disputa entre o gru-
po SHC, que reúne
mais de 90 revendas
das marcas JAC, Ci-

tröen e Volkswagen, e o Sindi-
cato dos Comerciários de São
Paulo em torno da abertura
ou não das lojas de automó-

veis aos domingos virou caso de
polícia. Na manhã do último do-
mingo, uma manifestação orga-
nizada pelo sindicato em 15 lojas
do grupo levou funcionários de
cinco delas a chamar a Polícia
Militar.

Segundo os funcionários, os

manifestantes invadiram as lo-
jas e tentaram convencer clien-
tes a deixar os locais.

Os sindicalistas alegam que as
lojas do grupo não estavam cum-
prindo o acordo firmado em con-
venção coletiva, no final de 2011,
entre os sindicatos das conces-
sionárias e dos trabalhadores,
obrigando as lojas de veículos
da cidade a trabalhar em apenas
dois domingos intercalados du-
rante o mês. A medida, no entan-
to, não tem apoio da totalidade
dos empresários do setor.

De acordo com o empresário
Sergio Habib, presidente do gru-

po, a abertura das lojas no do-
mingo foi amparada em decisão
do Tribunal Regional do Traba-
lho, (TRT), tomada no último
dia 9.

“Temos uma decisão judicial
que permite a abertura das con-
cessionárias Citroën, JAC e
Volkswagen do Grupo SHC em
São Paulo aos domingos”, afir-
ma o empresário, em nota.
“Cumprimos toda a legislação
trabalhista e, por isso mesmo,
recebemos autorização da Justi-
ça para trabalhar.”

Para o empresário, “é um ab-
surdo que esse tipo de invasão,

que contraria as regras do bom
senso e intimida o consumidor,
ainda aconteça, mesmo diante
de uma decisão judicial”. Segun-
do ele, “é preciso esclarecer que
o público quer apenas comprar
seu carro novo no dia que mais
lhe convém”.

O presidente do sindicato, Ri-
cardo Patah, nega que tenha ha-
vido invasão ou intimidação de
funcionários e consumidores.
“Fizemos nosso protesto em
frente às concessionárias, de for-
ma pacífica, sem prejudicar nin-
guém.”

O sindicalista argumenta que

a decisão do TRT citada por
Habib não foi publicada e,
portanto, ainda não teria vali-
dade legal. Além disso, Patah
ressalta que uma legislação
municipal, específica de São
Paulo, estabelece que abertu-
ra do comércio na cidade aos
domingos somente é permiti-
da mediante convenção ou
acordo coletivo.

“Temos convenção assina-
da com os supermercados,
mas para concessionárias de
veículos aprovamos só dois
domingos por mês”, afirma o
sindicalista. / MARCELO REHDER

Grupo chinês se torna
líder global em cinemas
O Dalian Wanda fechou a compra da americana AMC Entertainment, dona
de mais de 5 mil salas de cinema nos EUA e no Canadá, por US$ 2,6 bilhões

RON HEFLIN/AP–11/5/2011

VENDER NO DOMINGO
VIRA CASO DE POLÍCIA
Sindicato protesta em revendas do grupo SHC

Troca. Cinema da AMC em Dallas, nos EUA: empresa passa a ser controlada pelos chineses

Sílvio Guedes Crespo
ESTADAO.COM.BR

A indústria americana de cine-
ma, mais acostumada a se ex-
pandir rumo a outros países
do que a ser engolida por con-
correntes externos, teve nesse
fim de semana uma experiên-
cia de inversão de papéis.

A AMC Entertainment, rede
com 5.028 salas de cinema nos
Estados Unidos e no Canadá e
público anual de 200 milhões de
espectadores, foi comprada por
um conglomerado privado chi-
nês, o Dalian Wanda Group, por
US$ 2,6 bilhões. A companhia
americana é a segunda maior de
seu país no setor; a chinesa é lí-
der na Ásia e, com o negócio, tor-
nou-se a maior rede de salas de
cinema do mundo.

O grupo chinês disse que vai
usar parte do dinheiro para pa-
gar dívidas e ainda investirá mais
US$ 500 milhões na empresa
dos EUA, elevando o valor do ne-
gócio para US$ 3,1 bilhões.

O jornal Los Angeles Times no-
tou que esse foi o maior investi-
mento já feito por uma empresa

chinesa na indústria de entrete-
nimento dos Estados Unidos.

Normalmente, nesse setor o
capital faz o caminho inverso:
sai dos EUA e vai para a Ásia. Por
exemplo, as americanas News
Corp., Walt Disney e Dream-
Works fizeram investimentos
na China recentemente.

Para o Los Angeles Times, o ne-
gócio entre o grupo Wanda e a
AMC vai aumentar o poder de
barganha da China nas negocia-
ções com os estúdios de Holly-
wood, “ávidos por se expandi-
rem em um mercado de cresci-
mento rápido como o chinês”.

Mercado. Os grandes estúdios
de cinema dos Estados Unidos
tentam aumentar a exibição de
seus filmes na China, país com
1,3 bilhão de habitantes. Porém,

os chineses ainda têm restrições
a esse movimento. Uma reporta-
gem recente do New York Times
informava que o governo ameri-
cano estava investigando pelo
menos três empresas de Holly-
wood suspeitas de subornar au-
toridades chinesas.

O investimento do grupo Wan-

da não deve representar simples-
mente mais dinheiro no caixa de
uma empresa asiática, mas, prin-
cipalmente, a possibilidade de le-
var filmes chineses a outros paí-
ses.

No anúncio oficial da compra
da AMC, o grupo Wanda frisou
que investe fortemente na indús-

tria cultural, incluindo a produ-
ção de filmes. Agora, terá mais
salas para exibir suas produções.
Como já foi dito nos EUA, e os
chineses certamente não igno-
ram, “films follow the flag” (os
filmes seguem a bandeira), ou
“aonde vão nossos filmes, che-
gam nossos produtos”.

GAFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.545.826/0001-07 - NIRE 35.300.147.952
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2012

1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de maio de 2012, às 14 horas e 
30 minutos, na sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º andar. 2. Convocação: Edital 
de primeira convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, 
nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2012, nas páginas 86, 56 e 46, respectivamen-
te, e no Jornal “O Estado de São Paulo”, nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2012, 
nas páginas B5, B20 e B7, respectivamente. Edital de segunda convocação pu-
blicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nos dias 12, 15 e 16 de 
maio de 2012, nas páginas 30, 21 e 32, respectivamente, e no Jornal “O Estado 
de S. Paulo”, nos dias 12, 15 e 16 de maio de 2012, nas páginas B11, B7 e B10, 
respectivamente. 3. Presenças: Acionistas representando, aproximadamente, 
50,44% do capital social total e votante da Companhia, conforme se verifica 
pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes tam-
bém o Sr. Alceu Duilio Calciolari, Diretor Presidente da Companhia, Sr. Odair 
Garcia Senra, Diretor de Relações Institucionais e o Sr. Olavo Fortes Campos 
Rodrigues Junior, Conselheiro Fiscal da Companhia. 4. Mesa: Alceu Duilio Cal-
ciolari, Presidente; e Renata de Carvalho Fidale, Secretária. 5. Ordem do Dia: 
(i) alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de sorte a refletir os 
aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do li-
mite do capital autorizado, até a data de realização da Assembleia Geral; (ii) 
alterar o §1º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia para prever a pos-
sibilidade de deixar vago o cargo do Conselho de Administração em caso de 
vacância de membro; (iii) alterar os artigos 27, 30, 31, 32 e renumeração dos 
seguintes, para adaptar a descrição de cargos e funções da Diretoria à nova 
estrutura organizacional da Companhia sugerida pelo Conselho de Administra-
ção; (iv) reforma do Estatuto Social da Companhia de forma a adaptá-lo às 
cláusulas mínimas divulgadas pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros, nos termos do novo Regulamento de Listagem do Novo 
Mercado; e (v) consolidar o Estatuto Social da Companhia.  6. Deliberações: 
Pelos acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos e com 
as abstenções e votos divergentes lançados em cada caso, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 6.1. Registrar que a ata que se refere a esta Assembleia 
será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas 
dos acionistas, conforme facultam os §§1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. 
6.2. Aprovar, por maioria e sem ressalvas, a alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, de sorte a refletir os aumentos de capital aprovados pelo 
Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, até a data 
da realização desta Assembleia Geral, que passa a vigorar com a seguinte reda-
ção, mantendo-se inalterados os seus parágrafos:  “Art. 5º. O capital social da 
Companhia é de R$2.734.156.672,12, totalmente subscrito e integraliza-
do, dividido em 432.699.559 ações ordinárias, todas nominativas, escritu-
rais e sem valor nominal.” 6.3. Aprovar, por maioria e sem ressalvas, a altera-
ção do §1º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, de sorte a prever a 
possibilidade de deixar vago o cargo do Conselho de Administração em caso de 
vacância do membro, que passa a vigorar com a seguinte redação, mantendo-se 
inalterados o caput e demais parágrafos: “Art. 19. (...) §1º. Nos termos do 
Artigo 150, da Lei das Sociedades por Ações, em caso de vacância de mem-
bro efetivo do conselho de administração que não resulte em composição 
inferior à maioria dos cargos do órgão, de acordo com o número de conse-
lheiros efetivos deliberado em assembleia geral, os membros remanescen-
tes do conselho de administração, assessorados pelo Comitê de Nomeação 
e Governança Corporativa, poderão (i) nomear um substituto, o qual per-
manecerá no cargo até a primeira assembleia geral que se realizar após 
aquela data, ocasião em que esta elegerá o novo conselheiro para comple-
tar o mandato; ou (ii) optar por deixar vago o cargo do membro vacante, 
desde que seja respeitado o número de membros previsto no caput deste 
Artigo. A vacância de um Conselheiro Independente somente poderá ser 
suprida por outro Conselheiro Independente.” 6.4. Aprovar, por maioria e 
sem ressalvas, a alteração dos Artigos 27, 30, 31, 32 e renumeração dos seguin-
tes do Estatuto Social da Companhia, com vistas a adaptar a descrição de car-
gos e funções da Diretoria Executiva no Estatuto Social à nova estrutura orga-
nizacional da Companhia, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
27. Os diretores da Companhia adotarão as designações de diretor presi-
dente, diretor de relações com investidores, diretor executivo financeiro, 
diretor executivo de Gafisa e os demais diretores executivos operacionais, 
podendo haver cumulação de funções. Art. 30. Compete ao diretor execu-
tivo financeiro: (a) responder pelo controle e gestão orçamentária da Com-
panhia, acompanhando indicadores e analisando relatórios para consolida-
ção do orçamento, visando garantir o alcance das metas de orçamento e 
prover informações gerenciais de qualidade;  (b) submeter à apreciação do 
conselho de administração, após manifestação do Comitê de Auditoria e 
do conselho fiscal, este último quando instalado, o relatório da administra-
ção e as demonstrações financeiras da Companhia, responsabilizando-se 
pelo seu conteúdo; (c) assegurar que a área de Controladoria, envolvendo 
o controle de gestão e de custos, forneça indicadores para tomadas de 
decisões, detectando fatores que possam influir nos resultados da Compa-
nhia; (d) responder pelo controle do fluxo de caixa, aplicações financeiras e 
investimentos, visando maximizar o resultado financeiro, dentro dos níveis 
de risco previamente estabelecidos pela Companhia;  (e) assegurar a efici-
ência no controle das operações de financiamentos bancários dos clientes 
(repasse bancário) no menor prazo possível, responsabilizando-se pelo pa-
gamento de tributos e supervisão dos procedimentos; (f) realizar estudos 
de viabilidade de investimentos em novos negócios, fusões e aquisições, 
com o objetivo de suportar a tomada de decisões; (g) assegurar a correta 
gestão dos recursos financeiros da Companhia, assim como a relação entre 
ativos e passivos, através da análise do risco de variação do custo do passi-
vo, a fim de garantir a saúde financeira da Companhia; (h) definir estraté-
gias e diretrizes para a Companhia, através do planejamento anual das 

ações e elaboração do orçamento, em conjunto com os demais diretores, 
visando o alcance das metas estabelecidas pela Companhia; (i) participar 
das reuniões de diretoria (Artigo 24) para tomar decisões e definir estraté-
gias, visando ao desenvolvimento e sucesso da Companhia; e  (j) represen-
tar a Companhia perante acionistas, investidores, clientes, imprensa, socie-
dade e órgãos legais, empresariais e governamentais, resguardando os in-
teresses da organização e zelando pela sua imagem. Art. 31. Compete ao 
diretor executivo de Gafisa: (a) submeter as compras de terrenos e/ou par-
ticipações em empreendimentos à aprovação pelos comitês executivos ou 
de assessoramento do conselho de administração, eventualmente constitu-
ídos para esta finalidade; (b) submeter estudos de viabilidade e parâmetros 
para lançamentos de empreendimentos à aprovação pelos comitês execu-
tivos ou de assessoramento do conselho de administração, eventualmente 
constituídos para esta finalidade; (c) garantir a correta observação e cum-
primento da legislação e requisitos ambientais em compra de terrenos, 
compra de participações ou lançamentos de empreendimentos; (d) definir 
as diretrizes de novas parcerias ou sociedades para viabilizar novos empre-
endimentos, observando as políticas e estratégias previamente estabeleci-
das pela Companhia; (e) garantir a correta entrega dos empreendimentos 
aos clientes, responsabilizando-se pela entrega de toda a documentação 
legal pertinente, observando as diretrizes estabelecidas pela Companhia; (f) 
definir, para as áreas da Companhia responsáveis pela incorporação de em-
preendimentos, diretrizes do planejamento estratégico de curto, médio e 
longo prazos, transmitindo-as aos diretores para sua implementação, visan-
do garantir os resultados financeiros e mercadológicos estipulados pelo 
conselho de administração; (g) definir, para as áreas da Companhia respon-
sáveis pela construção de empreendimentos, diretrizes do planejamento 
estratégico de curto, médio e longo prazos, transmitindo-as aos demais 
diretores para sua implementação, visando garantir os resultados financei-
ros e mercadológicos estipulados pelo conselho de administração; (h) asse-
gurar a correta gestão dos recursos financeiros da Companhia no que se 
refere a aquisição e/ou alienação de ativos imobilizados necessários à cons-
trução, responsabilizando-se ainda pela gestão do controle e manutenção 
destes ativos;  (i) definir diretrizes para a homologação de novos parceiros 
na área de construção, responsabilizando-se pelo acompanhamento dos 
custos, prazos e qualidade dos serviços prestados por estes parceiros, bem 
como pela gestão ambiental do parceiro e levantamento de toda a docu-
mentação pertinente a ser apresentada; (j) aprovar e garantir o cumprimen-
to do orçamento da Companhia, acompanhando periodicamente os relató-
rios, a fim de manter o controle, realizar análises e propor ações, visando o 
alcance das metas estabelecidas para cada região; (k) posicionar a Compa-
nhia no mercado, através do desenvolvimento e manutenção de sua ima-
gem e de seus produtos, a fim de manter a visibilidade juntos aos clientes 
atuais e potenciais; (l) acompanhar os desenvolvimentos de novos produ-
tos, assim como monitorar o mercado nacional e internacional, sobretudo 
nas empresas concorrentes, buscando manter a competitividade da Com-
panhia; (m) acompanhar e orientar a assessoria jurídica imobiliária, respon-
sabilizando-se pela elaboração e obtenção de todos os certificados, certi-
dões e demais documentações exigidas de acordo com a localização do 
produto, com vistas a viabilizar o lançamento e incorporação, sempre den-
tro dos prazos previamente estipulados; (n) acompanhar as ações e resulta-
dos de marketing e vendas, monitorando os indicadores de performance, 
ações de comunicação e marketing institucional e de produtos, bem como 
identificando novas oportunidades de negócio; (o) definir preços, condi-
ções de vendas e acordos comerciais, garantindo a implementação da polí-
tica comercial da Companhia, visando maximizar os lucros e atingir as me-
tas de vendas, responsabilizando-se pela aprovação de vendas que estejam 
em desacordo com os preços e condições estipulados para cada unidade; 
(p) assegurar o relacionamento e negociação com os clientes, mediante 
canais próprios, terceirizados (imobiliárias) e/ou canais especiais, envolven-
do visitas, contatos frequentes e disponibilização de orçamentos, a fim de 
garantir a satisfação do cliente em relação aos produtos e serviços ofereci-
dos; (q) assegurar a eficiência no controle das operações de financiamentos 
bancários dos clientes (repasse bancário) no prazo estabelecido, responsa-
bilizando-se pelo pagamento de tributos e obtenção de toda a documenta-
ção necessária ao suporte do repasse; e (r) representar a Companhia peran-
te clientes, imprensa, sociedade e órgãos legais, empresariais e governa-
mentais, resguardando os interesses da organização e zelando pela sua 
imagem. Art. 32. Compete aos diretores executivos operacionais, além de 
outras atribuições definidas pelo conselho de administração: (a) promover 
o desenvolvimento das atividades da Companhia, observado seu objeto 
social; (b) coordenar as atividades da Companhia e de suas controladas; (c) 
realizar a gestão orçamentária das áreas da Companhia sob sua responsa-
bilidade, incluindo controle de gestão e de custos; (d) coordenar a atuação 
de sua área e responsabilidades específicas com a dos demais diretores; e 
(e) representar a Companhia perante clientes, imprensa, sociedade e ór-
gãos legais, empresariais e governamentais, resguardando os interesses da 
organização e zelando pela sua imagem.” 6.5. Aprovar, por maioria e sem 
ressalvas, a reforma de determinadas disposições do Estatuto Social de forma a 
adaptá-lo às cláusulas mínimas divulgadas pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros, nos termos do Novo Regulamento de Listagem 
do Novo Mercado, em vigor desde 10 de maio de 2011, passando o Estatuto 
Social, após todas as alterações realizadas na presente Assembleia, a vigorar, de 
forma consolidada, conforme o Anexo I a esta ata. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em 
forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos 
presentes. São Paulo, 21 de maio de 2012. Presidente: Alceu Duilio Calciolari; 
Secretária: Renata de Carvalho Fidale;

● Acordo

Sem crítica não tem polêmica.
Sem polêmica não tem público.

Sem público não tem arte.

Vem aí o Prêmio ABCA, da Associação Brasileira 
de Críticos de Arte. Sem dúvida nenhuma, esta 
é mais uma forma de contribuição para difundir, 
discutir e mudar para melhor a cultura nacional. E, 
pode apostar, se a crítica gostou, é porque é bom.
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Toda quinta no Estadão.

5.028
salas de cinema é a rede atual da
AMC Entertainment, a segunda
maior do setor nos EUA

200 milhões
de espectadores é o público
anual da rede
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 maio. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




