
De: Sérgio Salgado [mailto:sersalga.2304@gmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 28 de novembro de 2011 20:30 

Para: 'fsiqueira fsiqueira'; 'fundopetros@yahoogrupos.com.br'; 'sinedino'; 'Brandão'; 'tedesco'; 'yaaaYvan 

Barretto'; aposentadosdabr@yahoogrupos.com.br; nao-repactuantes_replan@googlegroups.com; 

2aposentadosdabr@yahoogrupos.com.br; 'Grupo APAPE'; José Netto (jbmlnetto@gmail.com); David Garcia de 

Sousa; 'Gilbert Prates'; Sato -san (yamagah.satoshi@gmail.com); 'WIlson Coordenador'; Mauro Alex Penteado 

Penteado; 'Douglas Alberto'; José Marcos Medina (josemarcosam@ig.com.br); 'Ivan de Mattos Coutinho'; 

Adelino Chaves (adelinochaves@uol.com.br); Rodinei Bernabe Hernandes; 'João Victor'; oscotta@terra.com.br; 

'Epaminondas de Souza Mendes'; 'Henrique Sotoma'; 'Carmen Barreto'; 'Arthur Martins'; 'diomedescesario'; 

'Pedro Carvalho'; 'roldao.marques@uol.com.br'; 'Márcio Dayrell Batitucci'; 'yaaaDomingos Saboya'; 'yaaaWagner 

Paulino'; stenio (steniosthel@gmail.com); clm@atuario.com.br; 'jcassioms@gmail.com' 

Assunto: A luta do participante em defesa do seu patrimônio, também continua !!! 

Anexado: 2011 01 05 – DIFI-003-2011 – divulgação de aquisição de participação societária relevante.pdf (942 

KB); 2011 01 05 – Camargo Correa – divulgação da venda de participação societária relevante.pdf (52 KB) 

Companheiros, boa noite !!! 

 

Há dias atrás fiz diversos comentários, comparações, juntei documentos além de análise 

minha à mensagem abaixo. Até o momento ninguém que aprovou ou defendeu a negociação 

das ntn-b/itaúsa, respondeu ou apresentou qualquer documentação corroborando com 

suas afirmações, incluindo o que diz o primeiro parágrafo da mensagem abaixo, que grifo 

para todos, de forma a deixar bem claro. 

 

Pedi ao seu autor que mostrasse o documento que dizia que a Petros fazia parte do bloco 

de controle o que poderia, de certa forma, justificar o investimento pesado em uma hora 

tão imprópria, gastando valores muito mais elevados do que se tivéssemos feito nos 

meses seguintes. Evidente, por isso ser uma inverdade, não há como se ter documento 

algum. Portanto, faço eu a minha parte e anexo outros 2 documentos importantes: são 

cartas, uma assinada pelo Diretor Financeiro da Petros Carlos Fernando Costa, a DIFI-

003/2011, de 5/1/2011, que divulga, com 6 dias de atraso ao grupo Itaúsa, a aquisição, 

por parte da Petros, de participação acionária relevante de 213.383.113 ações ON, 

correspondente a 12,70% de participação no tipo de ação e a outra da Camargo Correa. 

 

Peço a atenção especial de todos para os itens 3 e 4 da carta DIFI-003/2011, onde está 

afirmado, alto e bom som, que “....... e não foram celebrados quaisquer contratos ou 

acordos que regulem o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores 

mobiliários emitidos pela ITAUSA.”. 

 

E agora José ????? 

 

Sérgio Salgado 

 



----- Original Message -----  
From: Paulo Brandão  
To: destinatarios-nao-revelados:  
Sent: Sunday, November 13, 2011 9:01 PM 
Subject: [apape_petros] Nossa Luta Continua - Informação 

Caros participantes da PETROS 

A Petros como acionista componente do bloco 

de controle da  empresa holding ITAUSA 

apresenta resultados. 

A holding Itaúsa, conglomerado, que une o Itaú Unibanco, a Duratex, a 

Itautec e a Elekeiroz, teve lucro líquido de R$ 1,273 bilhão no 3º trimestre 

de 2011, representando um crescimento de 14,5% em relação ao mesmo 

período de 2010.  

No acumulado de janeiro a setembro, o lucro líquido atingiu R$ 3,889 

bilhões, valor 9,4% superior ao observado um ano antes. No que se refere ao 

patrimônio líquido, este somava R$ 31,343 bilhões em setembro deste ano, 

contra R$ 28,382 bilhões na mesma época de 2010, caracterizando um 

aumento de 10,4%. 

O resultado de Itaúsa pode ser explicado pela excelente performance do 

Banco Itaú que representa 96% de seus resultados. Com expansão vigorosa 

das operações de crédito, somada a despesa menor com provisões para 

perdas e margens financeiras maiores, o Itaú Unibanco superou projeções 

de lucro no 3º trimestre. O maior banco privado do país apurou lucro líquido 

de 3,8 bilhões de reais de julho a setembro, um avanço de 25,5% em relação 

ao obtido em igual período de 2010. 

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o lucro alcançou R$ 10,940 

bilhões. Com isso, obteve o maior lucro para o período na história dos bancos 

brasileiros de capital aberto, segundo levantamento da consultoria 

Economática. O resultado superou o lucro do próprio banco registrado em 

2010: R$ 9,433 bilhões.  

mailto:ptbrandao@terra.com.br
mailto:destinatarios-nao-revelados:


De acordo com os resultados apresentados até setembro de 2011 a itaúsa 

pagará R$ 831 milhões de proventos para os acionistas. A Petros deverá 

receber de proventos, relativos aos resultados apresentados até 

setembro de 2011, aproximadamente R$ 44 milhões. 

Como pode ser verificado na tabela abaixo, entre os dez maiores lucros para o 

período, quatro são do Itaú Unibanco, três são do Bradesco, dois do Banco do 

Brasil e um do Santander. 
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Paulo Brandão 


