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Internacional

Crise europeia Países como Espanha e Itália ampliaram os atrasos

UE quer obrigar governos
a pagar empresas em dia
Assis Moreira
De Genebra

Governos e empresas nos 27
países da União Europeia (UE) es-
tão submetidos agora a regra mais
rígida para pagar em dia as faturas
de bens e serviços que compram,
para diminuir a falência de empre-
sas. O setor público está obrigado a
fazer o pagamento no prazo de 30
dias, pela normativa europeia que
entrou em vigor em meados de
março. Por sua vez, as empresas de-
vem honrar suas contas em 60
dias, a menos que tenham acerta-
do prazo diferente entre elas.

Passado o prazo, as empresas
fornecedoras podem exigir dos
governos automaticamente juro
de 8% mais a taxa de referência do
Banco Central Europeu (0,75%).

As novas exigências são facul-
tativas nas transações entre as
empresas (o chamado B2B, em
inglês), uma vez que elas tem o
direito de cobrar multa, mas não
são obrigadas a fazê-lo. Já o setor
público é obrigado a pagar em
dia “para dar o exemplo e de-
monstrar sua eficácia honrando
seus contratos”, conforme a UE.

Governos do bloco acumula-
vam € 602 bilhões em pagamentos
atrasados no terceiro trimestre de
2012, alta de 15% em relação ao
inicio de 2011, segundo a Eurostat,
agência de estatísticas da UE.

A UE cita pesquisa recente se-
gundo a qual empresas europeias
registraram como perdas (write-
off) 2,8% a mais do que tinham a
receber em relação a anos anterio-
res, atingindo um volume sem pre-
cedentes de € 340 bilhões, equiva-

lente a divida total da Grécia.
Milhares de pequenas e médias

empresas quebraram nos últimos
anos, num ritmo bem maior na cri-
se, por não receber pagamento de-
vidos. Para a UE, a regra sobre atra-
so de pagamento é crucial para
restaurar os créditos normais para
a economia real, ainda mais na cri-
se que persiste na zona do euro.

No setor público, a média euro-
peia de atraso de pagamento é de
61 dias. “Precisamos ser rigorosos
e respeitar a regra, se necessário
aplicando multas, para acabar esse
péssimo hábito [dos governos] de
se financiar em cima das empre-
sas”, disse o comissário europeu de
Indústria, Antonio Tajani.

A Itália é o pior caso. O gover-
no atrasa 180 dias em média para
pagar os seus fornecedores. Nada
menos de 104 mil companhias
quebraram na Itália no ano pas-
sado, segundo pesquisas.

Essa divida comercial não é con-
tabilizada como divida soberana,
que na Itália alcançou € 2 trilhões

ou 130% do PIB no ano passado. O
governo reconhece faturas atrasa-
das de € 86 bilhões, mas uma fonte
da Comissão Europeia (CE, órgão
executivo da UE) disse ao Va l o r
que o total pode ir a € 120 bilhões.

A Itália decidiu adotar um plano
para pagar € 40 bilhões em faturas
atrasadas do governo central, o
que deverá elevar em 0,5% seu défi-
cit publico e é aceito pela CE.

Alguns governos tentam acele-
rar programas para liquidar parte
dos atrasados — ou simplesmente
esconde-los. A França acumulava €
170 bilhões atrasados no fim de
2011. Desde então, a Eurostat não
foi mais autorizada por Paris a pu-
blicar a cifra sempre em expansão,
sob alegação de “confidencialida -
d e”. Na França, o valor de contrato
para obras no setor hospitalar, por
exemplo, já é normalmente 20%
maior, pois as empresas sabem
que levarão um ano para receber.

Por sua vez, a Grécia pegou
parte do socorro internacional
para pagar € 3,7 bilhões de um

total de € 8 bilhões de faturas
atrasadas com o setor privado. A
Espanha criou o Fondo para la Fi-
nanciación de Pago a Proveedo-
res, pelo qual pagou € 27 bilhões
nos últimos cinco meses.

Para Ludovic Subran, econo-
mista-chefe da Euler-Hermes,
maior grupo mundial de seguros
de crédito, a normativa europeia
dá um forte sinal, mas ele vê difi-
culdades na implementação da
regra, que vem sendo discutida
desde 2009. Primeiro, ele acha di-
fícil que as empresas acionem o
mecanismo de multas. “A maioria
das companhias, que conhecem
bem os seus clientes, preferem
não reclamar, porque temem que
da próxima vez o cliente vai tra-
balhar com outra empresa”, diz.

Em segundo lugar, ele chama a
atenção para a deterioração da
atividade economica na Europa,
o que significa mais falências em
2013. Empresas na Itália, em Por-
tugal, na Espanha, mas também
em setores chaves da economia
em vários países, como constru-
ção ou serviços de informática,
estão longe da regra europeia. A
diferença no prazo de pagamen-
to pode ser de quatro a cinco ve-
zes mais importante no Sul euro-
peu do que no Norte rico.

Na Espanha, o setor de constru-
ção paga com atraso médio de 174
dias. Na Alemanha, a média na
economia em geral é de 24 dias.

Subran nota, em todo caso,
que os atrasos de pagamentos na
Europa são baixos na compara-
ção internacional. Lembra que
em países como Brasil e Turquia,
o retardo supera os 70 dias.

Fonte: Eurostat, Barclays, Research. * Última observação: 4º de 2011. ** Cálculo do Barclays  ** Pago em 2012. A ser pago no 
2º semestre de 2013
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Emergentes descartam
euros de suas reservas
Robin Harding
Financial Times, de Washington

O desafio do euro à supremacia
do dólar como moeda de reserva
internacional foi postergado em
uma geração, à luz da constatação
de que os países em desenvolvi-
mento estão descartando a moeda
europeia de suas reservas oficiais.

Os bancos centrais dos países
em desenvolvimento venderam €
45 bilhões em 2012, segundo da-
dos compilados pelo Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), reduzin-
do em 8% a presença do euro em
suas reservas internacionais.

Isso evidencia os danos que a
crise da dívida soberana na zona
do euro causaram à posição da
moeda no sistema financeiro
mundial e agora fica mais distan-
te o sonho dos fundadores da
moeda comum europeia: com-
petir com o dólar (como moeda
de reserva internacional).

"[O euro] será a segunda mais
importante moeda internacio-
nal, mas eu não diria que há al-
guma perspectiva de que vá de-
safiar o dólar", disse Jeffrey Fran-
kel, professor de economia da
Escola de Governo Kennedy, da
Universidade Harvard.

A escolha da moeda de reserva
sinaliza claramente que moedas os
países em desenvolvimento consi-
deram como as mais estáveis, se-
guras e líquidas. O euro atualmen-
te compõe apenas 24% das reservas
desses países, a menor participa-
ção desde 2002, tendo caído em re-
lação a um pico de 31% em 2009. A
participação do dólar manteve-se
estável, em cerca de 60%.

Os países em desenvolvimento
passaram a compor suas reservas
com outras moedas, como dóla-
res australianos e moedas tam-
bém de outros mercados emer-
gentes. A participação do euro
no total de reservas mundiais

também caiu, segundo o FMI.
Frankel disse que a dimensão

da zona do euro ainda torna o
euro competitivo como moeda
de reserva, e os retornos não são
inferiores aos gerados por outras
grandes economias avançadas.

Mas os mercados de títulos na
zona do euro já não são tão
substanciais nem líquidos, devi-
do à preocupação com a solvên-
cia da Espanha e da Itália. Um
ativo de reserva deve manter o
seu valor e ser fácil de ser vendi-
do durante uma crise.

"O grau de integração entre os
mercados financeiros europeus
deu um passo atrás, nos últimos
anos", afirmou Frankel.

O euro pode recuperar a sua
atratividade se a Europa cami-
nhar rumo à união fiscal e a um
mercado único de títulos sobe-
ranos. Mas seu momento pode
ter passado, agora que grandes
mudanças na economia mun-
dial estão dando impulso às
moedas de mercados emergen-
tes. "Os efeitos da crise do euro
perdurarão, o crescimento será
lento, os juros permanecerão re-
duzidos e a atratividade geral
dos ativos em euro permanecerá
baixa", disse Edwin Truman,
membro sênior do Instituto Pe-
terson, em Washington.

"Já o dólar, por ora, está man-
tendo sua posição, e estamos ca-
minhando rumo a um sistema
multimoedas".

Na semana passada, a China e
o Brasil assinaram um acordo de
swap de US$ 30 bilhões, o que
permitirá a cada um dos dois paí-
ses tomar empréstimos do outro
em sua moeda nacional em caso
de turbulências no sistema fi-
nanceiro internacional. Isso eli-
mina a necessidade de usar reser-
vas em dólar. A China está am -
pliando gradualmente o pa-
pel internacional do yuan.

Lupatech S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43.3.0002853-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES

Convocamos os debenturistas da 2ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da
Espécie com Garantia Flutuante para Colocação Privada da LUPATECH S.A. (�Debêntures� e
�Companhia�, respectivamente) para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (�AGD�),
a ser realizada no dia 12 de abril de 2013, às 12 horas, em sua sede social, na Cidade de Caxias
do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n° 201, para deliberarem
sobre: (i) a prorrogação por 74 (setenta e quatro) dias, ou seja até 28/06/2013, do prazo: (a)
concedido pelos debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas da Companhia realizada
em 30/04/2012 e posteriores, para pagamento da parcela anual dos juros remuneratórios das
Debêntures, originalmente devida em 15 de abril de 2012; e (b) para pagamento da parcela anual
dos juros remuneratórios das Debêntures devida em 15 de abril de 2013; (ii) a não exigência,
pelos debenturistas, durante o período de prorrogação dos prazos, conforme item (i) acima, dos
encargos �nanceiros estabelecidos na Cláusula V, item 5.6.3 do Instrumento Particular de Escritura
das Dêbentures (�Escritura�), única e exclusivamente em relação ao pagamento das parcelas
anuais dos juros remuneratórios das Debêntures devidas, respectivamente, em 15 de abril de
2012 e 15 de abril de 2013; (iii) a remuneração a ser paga aos debenturistas em razão do aumento
dos prazos de que trata o item (i) acima, bem como a data de pagamento desta remuneração; e
(iv) a não exigência, pelos debenturistas, do cumprimento pela Companhia, em 31 de dezembro
de 2012, da obrigação especial constante da Cláusula VIII, item 8.1, inciso (t) da Escritura.
Informações Gerais: Os debenturistas deverão se apresentar, na sede social da Companhia,
em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahn dos Reis, n° 201, com 1 (uma) hora
de antecedência, além do documento de identidade, conforme o caso, comprovante da respectiva
titularidade das debêntures, expedido pela instituição escrituradora, e, se for o caso, instrumento
de mandato, com �rma reconhecida. Os documentos relacionados às matérias constantes deste
edital estarão disponíveis aos debenturistas no endereço informado acima; na sede do Agente
Fiduciário Planner Trustee DTVM Ltda., situado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900 � 10º andar,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; no website www.lupatech.com.br - link �Relações
com Investidores�; bem como no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
Caxias do Sul (RS), 26 de março de 2013. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira - Presidente do
Conselho de Administração.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº. 83.878.892/0001-55

NIRE 42300011274

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos acionistas da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A - Celesc,
que se encontram à sua disposição, na sede social da Empresa, sito na Avenida
Itamarati, 160, bairro Itacorubi, Florianópolis - SC, os documentos a que se refere
o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao Exercício
Social, encerrado em 31 de dezembro de 2012. Os referidos documentos estarão,
também, disponíveis na rede mundial de computadores, na página de relações com
investidores da Companhia (http://www.celesc.com.br/ri) e na página da Comissão
de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br). Florianópolis, 27 de março de 2013.
André Luiz de Rezende. Diretor de Relações com Investidores.

neoenergia
NEOENERGIA S.A.

CNPJ Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33 3 0026600 3
Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os SenhoresAcionistas da Neoenergia S.A., a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, na sede social da Companhia, situada na Praia do Flamengo nº 78, 3o andar, Centro,
na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, a ser realizada no dia 30 de abril de 2013, às 10h00min, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Apreciação das contas e do relatório anual dos
administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2012, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal; b) Aprovação do Orçamento de Capital; c) Destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31.12.2012 e distribuição de dividendos; d) Ratificação da eleição de membro
do Conselho de Administração; e) Ratificação da Eleição do Vice Presidente do Conselho de
Administração; f) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; e g) Fixação da
remuneração global anual dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal.
Conforme disposto no artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 165/91, com redação
dada pelo artigo 1o da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital
social votante da Companhia para requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
Poderão participar da Assembleia Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus nomes nos
livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos legais.
Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da já referida
Lei nº 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos
que comprovem a sua representação legal. A representação por procuração deverá obedecer
rigorosamente às determinações do parágrafo 1º do aludido art. 126. Nos termos da Lei nº 6.404/76 e,
ainda, de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução CVMnº 481/2009, encontram-se à disposição
dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, na BM&FBovespa S/A – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros e através do sistema eletrônico na página da Comissão de Valores Mobiliários
na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias
que serão deliberadas na referida Assembleia Geral Ordinária. Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.
Marco Geovanne Tobias da Silva - Presidente do Conselho de Administração.

AFLUENTE GERAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

CNPJ Nº 07.620.094/0001-40 - NIRE Nº 33 3 0028591 1
Companhia Aberta - REG. CVM Nº 02015-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA

AFLUENTE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede da Companhia situada na Praia
do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, às 09:00 horas do dia 29 de abril de
2013, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Assembléia Geral Ordinária: a)
Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação
das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2012, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes; b) Destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012 e a distribuição de dividendos; c) Ratificação
da Eleição de Membro do Conselho de Administração; e d) Fixação da remuneração global anual
dos administradores da Companhia. Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do texto do
Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia para alteração do prazo do mandato da Diretoria; e
b) Consolidação do Estatuto Social. Conforme disposto no artigo 141 da Lei n.º 6.404/76 e da
Instrução CVM n.º 165/91, com a redação alterada pela Instrução CVM n.º 282/98, o percentual
mínimo de participação no capital votante da Companhia para requerer a adoção do processo
de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por
cento). Poderão participar da Assembleia Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus
nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam aos
requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes de que trata
o art. 126 da já referida Lei nº 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica, deverão ser
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal. A representação por
procuração deverá obedecer rigorosamente às determinações do parágrafo 1º do aludido art.
126. Nos termos da Lei nº 6.404/76 e, ainda, de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução
CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da
Companhia, na BM&FBovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e através do sistema
eletrônico na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores
(www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Rio de Janeiro, 26 de março de 2012. Marco
Geovanne Tobias da Silva - Presidente do Conselho de Administração.

InternationalMeal CompanyHoldingsS.A.
CompanhiaAberta -CNPJ:08.936.792/0001-12

EditaldeConvocaçãoparaAssembleiaGeralOrdinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da International Meal Company Holdings S.A. (a “Cia”), na forma prevista no art. 124 da Lei 6.404/1976,
a se reunirem em AGO da Cia, que será realizada, em primeira convocação, em 26/04/2013, às 11 hs, na sede social da Cia, localizada na
R. Alexandre Dumas, nº 1.711, 2º and., Ed. Birmann 11, Chác. Santo Antônio, SP/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia, referentes
ao exercício social findo em 31/12/2012, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a proposta da
administração de destinação do resultado do exercício de 2012 e de distribuição de dividendos da Cia; (iii) deliberar sobre a proposta de
remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2013;e (iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Cia para o
biênio 2013/2014.Nos termos do art.5º da Instrução CVM nº 481 de 17/12/2009, os Acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 horas de
antecedência da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal,
conforme o caso: (i) comprovante contendo sua respectiva participação acionária no capital social da Cia expedido pela instituição
escrituradora;e (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante caso o acionista se faça representar por procurador.
Informa-se ainda que o percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de
Administração é de 5% , nos termos do Art. 3º da Instrução CVM nº 165, conforme alterada. Os documentos aqui mencionados deverão ser
endereçados da seguinte forma: International Meal Company Holdings S.A., Departamento de Relação com Investidores, Sr. Neil Amereno,
R.Alexandre Dumas, nº 1.711, 2º and., Ed.Birmann 11, Chác.Santo Antônio, SP/SP.Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social
da Cia, no seu site de RI (http://www.internationalmealcompany.com.br/ri), bem como no site da CVM e da BM&FBOVESPA, a Proposta da
Administração e as cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia aqui convocada, incluindo aqueles exigidos pela Instrução
CVM481/2009.SP,27/03/2013.JuanCarlosTorresCarretero -PresidentedoConselhodeAdministração.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA COPEL SDT130010

OBJETO: execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema
de distribuição de energia, sob regime de empreitada por preço unitário de Unidade
de Serviço - US. LOTE ÚNICO: 11.700 US - 01 equipe de 03 elementos com
caminhão. Área de abrangência do Departamento de Serviços e Manutenção de
Cornélio Procópio - Base: Bandeirantes. Prazo de vigência: 12 meses. PREÇO
MÁXIMO DA US: R$ 34,93. Valor total da licitação: R$ 408.681,00. Data da
sessão pública: 06/05/2013, às 09h00. em Londrina, Pr. Os envelopes deverão ser
entregues no mesmo endereço até às 17h00 do dia útil anterior à data da sessão.
Retirada edital: www.copel.com/licitacoes - Informações adicionais: (43) 3293-
2158/2048 - e-mail: licita.londrina@copel.com.

General Shopping Brasil S.A.
CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Cia.Aberta

Aviso aos Acionistas

General Shopping Brasil S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.764.621/0001-53
(“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, comunica aos Senhores
Acionistas que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia das Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas no dia 30.04.2013, encontram-se à dis-
posição dos Acionistas na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Angélica, nº 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, e no endereço eletrô-
nico da Companhia (http://www.generalshopping.com.br), tendo sido enviados também à Comissão de Valores
Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa deValores, Mercadorias e Futuros, na forma da legislação aplicável.
Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros.

São Paulo, 27 de março de 2013.

Alessandro PoliVeronezi
Diretor de Relações com Investidores

pine.com.br

Banco Pine S.A.
CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515
Edital de Convocação da
Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária

São convocados os senhores
acionistas do Banco Pine S.A. a
se reunirem em Assembleia
GeralOrdináriaeExtraordinária,
como segue: Data: 30 de abril
de 2013, às 10 horas. Local:
Sede social, na Avenida das
Nações Unidas, nº 8.501 -
29º andar - Eldorado Business
Tower - São Paulo-SP. Ordem
do Dia: Sessão Ordinária: 1.
Deliberar sobre o Relatório da
Administração, as contas da
Diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício findo
em 31.12.2012, aprovados pelo
Conselho de Administração em
reunião de 04.02.2013, às 11
horas; 2. Deliberar sobre a
proposta de destinação do
lucro líquido do exercício,
conforme Reunião do Conselho
de Administração de 04.02.2013,
às 11 horas; 3. Deliberar sobre
o pagamento aos acionistas de
juros a título de remuneração
sobre o capital próprio e
dividendos aprovados pelo
Conselho de Administração em
reuniões de 27.03, 22.06
(retificada na ARCA de 10.07),
24.09 e 26.12.2012; 4. Eleger
os membros do Conselho de
Administração, com fixação de
seus honorários e mandato; e
5. Fixar os honorários da
Diretoria. SessãoExtraordinária:
1. Referendar a deliberação
aprovada em Reunião do
Conselho de Administração de
14.03.2012,relativaàconstituição
de uma subsidiária no exterior;
2. Atualizar o artigo 5º do
Estatuto Social, em virtude dos
aumentos do capital social
aprovados pelo Conselho de
Administração em reuniões
realizadas em 25.09.2012 e
25.03.2013; 3. Alterar a redação
do artigo 11 do Estatuto Social,
conforme proposto pelo
Conselho de Administração em
reunião realizada em15.05.2012;
4. Aprovar a criação de cargo
na Diretoria e definição de suas
atribuições e a alteração dos

artigos 20 e 26 do Estatuto
Social, conforme proposto pelo
Conselho de Administração em
reunião realizada em18.05.2012;
5. Referendar a deliberação
aprovada em Reunião do
Conselho de Administração de
05.10.2012, relativa aos valores
da remuneração global paga
aos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria,
nos exercícios de 2009, 2010,
2011 e 2012 (até o mês de abril);
e 6. Referendar a deliberação
aprovada em Reunião do
Conselho de Administração de
30.11.2012, relativa à renúncia
de membro do Conselho de
Administração. São Paulo, 28
de março de 2013. Noberto
Nogueira Pinheiro - Presidente
do Conselho de Administração
Informações Gerais: 1) Este
Edital de Convocação, as
Propostas do Conselho de
Administração e demais
documentos e informações
exigidos pela regulamentação
vigente, estão à disposição dos
acionistas, na sede do Banco e
estão sendo disponibilizados,
inclusive, no Site www.pine.
com/ri - Governança
Corporativa, estando também
disponíveis nos sites da
BM&FBovespa e CVM.
Participação nas Assembleias:
Os acionistas deverão
apresentar, com no mínimo 72
(setenta e duas) horas de
antecedência, além do
documento de identidade e/ou
atos societários pertinentes
que comprovem a representação
legal, conforme o caso: (i)
comprovante expedido pela
instituiçãofinanceiraescrituradora,
no máximo, 5 (cinco) dias antes
da data da realização da
Assembleia Geral; (ii) o
instrumento de mandato com
reconhecimento da firma do
outorgante;e/ou(iii)relativamente
aos acionistas participantes da
custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo
a respectivaparticipaçãoacionária,
emitido pelo órgão competente.

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30, 31 mar. e 1 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




