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Banco Central decretou liquidação extrajudicial da Bancom
Sociedade Corretora de Câmbio, com sede em São Bernardo (SP).

O Brasil ameaça seriamente cumprir a sua parte
no esforço de redução do aquecimento global.

Aumento do capital social do BNDES e da Caixa é bem recebido pelo mercado, que acredita que medida conterá pressão inflacionária.

Antonio Delfim Netto
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Banco do Brasil fecha
2010 com o maior
lucro da sua história

País tenta acerto com
Argentina pré-g20

Iranianos
terão “dia
de fúria” no
domingo

são paulo

são paulo

teerã

zembro de 2009 em R$ 27,3 biO crescimento de 19,1% na car- lhões e crédito consignado feteira de crédito do Banco do chou em R$ 44,9 bilhões.
Brasil (BB) possibilitou que a
O BB queraumentar as linhas
instituição financeira encerras- de financiamento imobiliário
se o ano de 2010 com
para construtoras e
novo recorde em seu
pessoas jurídicas, selucro líquido. No pegundo o diretorde noríodo, o resultado do
vos negócios de varejo
BB foi de R$ 11,703 bido BB, Paulo Rogério
lhões, contra R$ 10,148
Caffarelli. O banco fedo ano anterior, que
chou dezembro com
corresponde a uma
R$ 3 bilhões na carteielevação de 15,3%. A
ra imobiliária e a meta
Aldemir Bendine
carteira de crédito do
é dobrar esse número
banco fechou 2010 em R$ 358,3 em 2011. No Minha Casa, Mibilhões, contra R$ 300,8 bilhões nha Vida, a meta é fazer 100 mil
em igual intervalo de 2009.
contratos este ano.
O detalhamento da carteira
Aldemir Bendine, presidente
de crédito do BB mostra a lide- do BB,prevê umcrescimento de
rança dos empréstimos para 10%namassa salarialpara2011,
pessoa jurídica, que ficou com com isso, a inadimplência deve
R$ 149,8 bilhões, seguido pela cair ainda mais, aliada a estimapessoa física, com R$ 113 bi- tiva de queda no crédito.
lhões. A carteira de financiaeduardo puccioni
mento de veículos encerrou dek finanças | pág. B1

Resumo
Gover no quer mais folga
no mínimo no Senado

Ovos e bolos de Páscoa
ter ão vendas maior es

Mesmo com só 24 votos da base aliada contra a proposta do
governo, a presidente Dilma
quer repetir com mais folga no
Senado a aprovação dos R$
545,00, que já tem dissidência
governista anunciada.

Apesar da vedete das vendas na
época da Páscoa ainda serem
os ovos de chocolate, com previsão de incremento de vendas
em 5%, este ano a perspectiva
da Apas é de um crescimento
de 10% nos bolos pascais.

k política | pág. A5

k comércio | pág. A8

Pr esidente da Infr aer o já
é o secr etár io da Defesa

Renner abr ir á loja de
mar ca pr ópr ia em mar ço

Murilo Marques Barboza, atual
presidente da Infraero, foi nomeado pelo ministro da Defesa,
Nelson Jobim, ao cargo de secretário de Produtos de Defesa.
Barboza não acumulará cargos.

No segmento de marcas próprias, a loja Renner anuncia a
abertura de uma loja com o
mesmo nome da marca Blue
Steel em março, e segue os passos da Marisa nesse conceito.

k política | pág. A5

k comércio | pág. A8

Bahia tem r$ 1 bilhão
congelado do or çamento

Atr aso da Ber tin Ener gia
ser á julgado em 15 dias

O governo baiano anunciou ontem o congelamento de R$ 1 bi
no Orçamento previsto para este ano. O valor corresponde a
20% dos novos investimentos e
10% dos gastos com custeio.

A diretoria da Aneel analisa se a
demora da outorga para térmicas leiloadas em 2008 foi a causa do atraso na construção das
seis usinas que foram multadas
em R$ 1,2 milhão pela agência.

k política | pág. A5
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pmdb nega Skaf como
candidato à pr efeitur a

Gover no multa Toyota e
Caoa por atr aso de r ecall

O deputado estadual Baleia
Rossi (PMDB-SP), negou que
Paulo Skaf (PSB) seja o candidato do partido à Prefeitura de
São Paulo, mas disse que, se
Skaf o quiser, será bem-vindo.

O Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, aplicou multas de R$ 1,5 milhão à Toyota e
à distribuidora Caoa por demora na realização de recall.

k política | pág. A5
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SHOPPING NEWS

Marcelo Macedo,
CEO do ClickOn,
comenta sobre o
futuro das compras
coletivas no Brasil.

Brasil e Argentina sentaram ontem à mesa de negociações para
aparar arestas do comércio bilateral às vésperas da reunião do
G-20 (grupo que reúne países ricos e emergentes), que acontece a
partir de hoje, em Paris.
Na pauta das discussões entre
Brasília e Buenos Aires estão: intercâmbio comercial, integração
produtiva, acordos setoriais, lista
de exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC) e promoção comercial. O principal foco do Brasil é a nova barreira argentina queeleva de 400para 600
o número de itens na lista de produtos que não conseguem licença automática de importação. A
medida eleva a burocracia e a demora para liberação dos pedidos
por parte dos compradores argentinos de produtos brasileiros.
Alessandro Teixeira, secretário
de Comércio Exterior do Mdic te-

ria pedido para garantir que os
pedidos das licenças não automáticas seriam respondidos rapidamente. Outra alegação de
Teixeirafoicom relaçãoànecessidade do aumento da participação dos produtos argentinos no
mercado brasileiro.
A discussãoteve comopano de
fundo a publicação ontem, no
Diário Oficial da União (DOU),
determinação do governo brasileiro de reduzir para2% a alíquota
do imposto de importação para
408 tipos de bens de capital e 9
itens de informática e telecomunicações. Os itens foram incluídos na lista de ex-tarifários, que
permite a redução temporária de
tarifas para aquisição no exterior
de produtos de diversos setores
que não têm produção nacional.
O corte de tarifas ocorre após análise pelo governo dos projetos de
investimentos apresentados pela
iniciativa privada.

Segundo o Mdic, os investimentos previstos nos projetos
beneficiadoscoma quedadoimposto somam US$ 2,132 bilhões.
Os maiores investimentos ocorreram nos setores automotivo,
gráfico ede bensde capital.As importações dos produtos devem
chegar a US$ 767,8 milhões.
Enquanto isso, no cenário internacional, os Estados Unidos
tentam passar uma emenda ao
orçamento para eliminar os pagamentos concedidos ao Brasil
em relação a disputa do algodão.
Um acordo compensa o Brasil
emUS$147 milhõesanuaispelos
subsídios norte-americanos aos
seus produtores da commodity e
evita uma retaliação milionária
do Paíscontra produtosvindos de
Washington. A questão ocorre a
um mês da visita do presidente
Barack Obama ao País.
karina nappi | pb

k especial | págs. A4 e B10

Brasileiro aumenta apetite
por imóveis nos eua
são paulo

da sem decisões tomadas, Eklund
afirmou que conversas estão sendo realizados no Brasil, em busca
de parcerias. “Estamos entrando
em contato com imobiliárias no
Rio e São Paulo com o objetivo de
criar parcerias estratégicas.”
No caso das companhias estrangeiras, a onda ainda segue
forte no setor de imóveis com fusões e aquisições, como a CB Richard Ellis que assinou um acordo definitivo com o ING Group
por US$ 940 milhões para comprar a maior parte dos negócios
imobiliários do grupo holandês.

O Brasil se destaca como um dos
maiores compradoresde imóveis
nos Estados Unidos, e dos US$ 35
milhões de vendas para estrangeiros nos EUA o País detém 20%
dos negócios. É o que garante o
grupo americano de imobiliárias
Prudential Douglas Elliman, que
acredita seruma tendênciaainda
maior nos próximos anos, dizem
ossóciosdo grupoFredrikEklund
e John Gomes.
“Um brasileiro recentemente
comprou um apartamento por
US$ 13 milhões no número 15 da
Central Park West, onde se encontram alguns dos apartamen-

tos mais caros da cidade de Nova
York. Personalidades como Sting,
Denzel Washington e o CEO da
Goldman Sachs, Lloyd Blankfein
moram nesse prédio, mas a
maioria das vendas é de US$ 2 a 3
milhões”, diz Eklund.
A procura de brasileiros por
novos imóveis começouem 2010.
“Nós começamos a ser contatados por brasileiros na primavera
de 2010 e o número de pedidos
aumentou durante o verão e o outono”, afirmou Gomes, que lembrou que a crise norte-americana
e o crescimento da economia
brasileira, também foram fatores
importantes para esse dado. Ain-

Fisco pode negar
precatório em
troca de penhora

Nova área produtora de
grãos ganha força no NE

são paulo

são paulo

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu
que a Fazenda Pública pode
recusar umprecatório oferecido em substituição de penhora por um devedor durante a
execução fiscal. A decisão, que
reformou entendimento do
Tribunal de Justiçade São Paulo (TJ-SP), mostra que a Corte
mudou a orientação que vinha seguindo, de que precatório equivale a dinheiro. Agora,
paraoSTJ, otítuloequipara-se
a direito de crédito e, assim, o
fisco pode descartá-lo na
substituição. Na nomeação
dos bens, o precatório é aceito.

Uma nova fronteira agrícola brasileira conhecida como Matopiba, que compreende partes dos
Estados do Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia, vem se destacando
no mercado de grãos do País. Nela, a agricultura, desenvolvida
através de modernas técnicas de
plantio,irrigaçãoe colheitajáresponde por 81% da produção de
grãos dos quatro estados.
Na safra 2009/2010, os agricultores do Matopiba colheram 12,2
milhões de toneladas de grãos
enquanto a produção total dos
quatro estados ficou em 15 milhões de toneladas.A previsão para a safra atual é de crescer 17%.
O clima estável,com regime de
chuvasequilibrado, eatopografia

andréia henriques
k legislação | pág. A6

paula cristina
k serviços | pág. A9

plana do solo, característica do
cerrado, são pontos favoráveis ao
desempenho da região. A grande
expansão aconteceu nos últimos
dez anos pela influência de produtores vindos da Região Sul do
País,com usode modernaspráticas agrícolas, em busca de áreas
mais extensas e baratas para produzir em larga escala. As boas
perspectivas da região apontam
para uma crescente produção
nos próximos anos, devido à
grande área de cerrado que, sem
desobedecer à legislação ambiental, possibilita avançar para
novas áreas, aumentando a produção sem necessidade de desmatamentos em áreas frágeis.
renê gardim | pb

k agronegócio | pág. B10

A onda de manifestações sem
precedentes contra vários regimes autoritários estabelecidos há décadas no Oriente
Médio prosseguiu ontem,
sendo reprimida à força. Foram, pelo menos, 17 mortos
na Líbia, Bahrein, Iêmen e Irã,
em 48 horas. Ontem, opositores iranianos convocaram
uma manifestação para domingo para protestar contra as
mortes e homenagear os que
eles chamam de“mártires”. Na
Líbia,aconvocação parao“dia
de fúria” contra o regime de
Muammar Kadhafi foi atendida e milhares foram às ruas
ontem para protestar. As manifestações fizeram a FIA suspender a realizaçãodas provas
de Fórmula 1 e Fórmula 2 no
Bahrein em março.

pb
k internacional | pág. A10

País ajuda a Volvo
a crescer no
segmento
de construção

Yoshio
Kawakami

são paulo

A Volvo CE (Construction
Equipment) Latin America
elevou seu faturamento para
US$ 631 milhões em 2010,
uma alta de 57% na comparação ao ano anterior. Com esse
resultado,a empresaultrapassou a receita de 2008, quando
reportou US$ 520 milhões.
“Antes da crise, a América
Latina representava 4% do faturamento da Volvo no mundo. Hoje, o índice subiu para
10% graças ao Brasil, hoje o
terceiro maior mercado da
empresa, depois da China e a
Coreia”, disse o presidente da
empresa, Yoshio Kawakami.

caio luiz
k indústria | pág. A7
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Brasileiro tem 20% dos
imóveis ‘estrangeiros’ nos eua

tap já tem no Brasil
35% de suas vendas;
Lufthansa volta ao Rio

De olho no bom
momento econômico
brasileiro, a empresa
Prudential Douglas
Elliman já procura
parcerias com
imobiliárias brasileiras

são paulo

Lufthansa.

Ainda que Portugal continue a
ser uma dasprincipais fontes de
receita da companhiaaérea TAP
(que é a maior do país e pertence
ao governo local), a empresa
vem aumentando significativamente suas operações no exterior — em especial no Brasil. A
TAPanunciouque 35%dasvendas da empresa já têm origem
em solo brasileiro. “O Brasil representou 35% de nossas receitas em 2010, um crescimento
significativo em relação ao ano
anterior”, declarou o vice presidente da companhia, Luiz Mor.
Segundo ele, atualmente
71% da receita da TAP já é gerada
fora de Portugal. “Isto significa
que 85% das vendas de nossa
companhia aérea provêm de
apenas dez mercados. Entre estes está Angola, que representa
cerca de 4% da receita da TAP”,
acrescentou o vice presidente.
A TAP quer transportar 9,5
milhões de passageiros em
2011, declarou Mor, adiantando
que o objetivo da companhia é
crescer 5% neste ano. Segundo
ele, 2011 será marcado por novas rotas e reforço de outras,
princpalmente no verão.
As vendas diretas da companhia atingiramem 2010196 milhões de euros, com um crescimento de 26% em relação ao
ano anterior. A receita conseguida através do site flytap em
Portugal atingiu 81 milhões de
euros, tendo crescido 24% face
ao ano anterior. No Brasil, as
vendascrescerem 72%,atingindo os 20 milhões de euros, afirmou o executivo.

Outra aérea que se destacou ontem foi a alemã Lufthansa, ao
anunciar a retomada de sua
operaçãonoRio deJaneiro,com
voos para Frankfurt a partir de
outubro deste ano. Desde 2005 a
empresa não voava para a capital fluminense.
Estão previstos na rota 5 frequências semanais.
A Lufthansa anunciou também o aumento da frequência
do serviço de São Paulo, que
passará de cinco para sete voos
semanais.
No total,isso significaum aumento decerca de60% dosvoos
da Lufthansa no País.
“Nossa empresa acredita no
crescimento doBrasil, especialmente no desenvolvimento
muitopositivo doRio deJaneiro
e nos grandes eventos que teremos em2014 e em 2016”,disse a
diretora de marketing e vendas
para o Brasil da empresa, Albena Janssen.
“Isso ajudou no nosso planejamentoem ummomentomuito importante” afirmou a executiva,acrescentando queentre
os motivos para a retomada estão a crescente importância do
Estado do Rio no cenário mundial nos segmentos de exploração de petróleo e gás, indústria
petroquímica, indústria naval e
outras aitividades econômicas.
Ela acenou ainda com a possibilidade do aumento de frequências para o Rio de Janeiro,
conforme se aproximema Copa
do Mundo e as Olimpíadas que
se darão no Brasil.

O Brasil já se destaca como um
dos maiores compradores de
imóveis nos Estados Unidos
(EUA). De acordo com o grupo
americano de imobiliárias Prudential Douglas Elliman, essa
tendência tende a aumentar nos
próximos anos, dizem os sócios
do grupo Fredrik Eklund e John
Gomes, que falaram ao DCI. Segundo eles, dos US$ 35 milhões
de vendas para estrangeiros, o
Brasil representa 20% dos negócios. “Um brasileiro recentemente comprou um apartamento por
US$ 13 milhões no número 15 da
Central Park West, onde se encontram alguns dos apartamentos mais caros da cidade de Nova
York. Personalidades como Sting,
Denzel Washington e o CEO da
Goldman Sachs, Lloyd Blankfein
moram nesse prédio, mas a
maioria das vendas é de US$ 2 a 3
milhões”, diz.
De acordo comos executivos, a
procura de brasileiros por novos
imóveis começou em 2010. “Nós
começamos a ser contatados por
brasileiros na primavera de 2010 e
o número de pedidos aumentou
durante o verão e o outono”, afirmou Gomes, que lembrou que a
crise norte-americana e o cresci-

mento da economia brasileira, pras e construções no Brasil, os
também foram fatores importan- brasileiros também mostram interesse em aquisições fora do Brates para esse dado.
Ainda sem decisões tomadas, sil”, afirmou Crestana.
Eklund afirmou que laços estão
sendo realizados no Brasil, em Compras em São Paulo
busca de parcerias. “Devido ao Toda a movimentação imobiliáaumento do número de
ria mundial também
compradores do Brasil
tem reflexos no Brasil, só
no mercado de imóveis
na capital paulista, as
de NYC, estamos mevendas de imóveis novos
lhorandoa relaçãoatracaíram 12,4% em devés dos relacionamenzembro em relação ao
tos que cultivamos no
mesmo mês de 2009, inBrasil. Nós estamos enformou o Secovi-SP. No
João Crestana
trando em contato com
total, foram vendidas 4.
imobiliárias no Rio e
960 unidades no último
São Paulo com o objeti- «OS BRASILEIROS mês do anopassado. Em
TAMBÉM SE
vo de criar parcerias esrelação a novembro, as
INTERESSAM
EM vendas
tratégicas. Nos também
cresceram
CONSEGUIR
temos compradores in51,7%. Na região metroNOVAS
teressados em comprar
politana de São Paulo,
AQUISIÇÕES FORA
imóveis no Brasil, o que
que reúne 38 municíDO MERCADO
e considerado um inpios e a capital, foram
NACIONAL»
vestimento sólido”.
comercializados 7.108
Com relação aos
imóveis emdezembro, o
compradores chineses, Gomes que indica uma alta de 12,8% em
foi enfático, “O queeu posso te di- relação a novembro.
zer é que nos tínhamos um granEntre os imóveis comerciais,
de número de compradores da no último mês de 2010, foram
China no Mercado de NYC. Esse lançados na região metropolitavolume esta decaindo ao mesmo na 2 351 conjuntos comerciais,
tempo que onúmero de compra- com área total de 221,5 mil m². O
dores brasileiros esta aumentan- número de conjuntos colocados
do, por isso nossa aposta”, como em oferta em dezembro repredisse o executivo.
sentou 31,6% do total de 7.445
De acordo com João Crestana, conjuntos lançados em 2010 na
presidente do Sindicato das Em- região metropolitana. Em área
presas de Compra, Venda, Loca- útil, osimóveis com até 130m² foção e Administração de Imóveis ram 95,9% das vendas no último
Residenciais e Comerciais de São mês do ano. I
Paulo (Secovi-SP) a economia
brasileira impulsiona compras e Aquisição
vendas dentro e fora do Brasil. No caso das companhias estran“Não são apenas os estrangeiros geiras, a onda ainda segue forte
que voltaram os olhos para com- no setor de imóveis com fusões e
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Telebrás estuda
parceria de banda
larga no sul

Notebooks vão
superar desktops
em vendas

Future Group inicia
expansão internacional

Talog inaugura centro
de distribuição no pe

são paulo

são paulo

são paulo

recife

A Telebrás deverá formar parceria com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), distribuidora de energia
que atua no Rio Grande do Sul,
para implementar no estado o
Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). A possibilidade foi
ventilada durante reunião
realizada esta semana entre o
presidente da estatal, Rogério
Santanna, responsável pelo
Plano Nacional de Banda Larga em nível nacional, e o governador Tarso Genro, chefe
do executivo gaúcho, que determinou a “otimização da estrutura tecnológica do estado”
como condiçãopara concretizar a parceria.
O objetivo do acordo é implementar o serviço de internet rápida em todas as 496 cidades gaúchas por meio de
uma rede regional em um períododequatro anos.Asnegociações podem envolvera ampliação da rede de fibra ótica
da CEEE já existente no estado,
que conta atualmente com 1,2
mil quilômetros de extensão.
Segundo os cálculos realizados pela empresa gaúcha,
para que o serviço seja oferecido em todo o território do estado, sobretudo na região central, seria necessário expandir
a rede atual em 1,1 mil quilômetros, cujo investimento seria de R$ 61 milhões.
Atualmente, o Rio Grande
do Sul conta com empresas
fornecedoras da Telebrás, como as redes Datacom, Parks e
Digitel. Esta última afirma
aguardar a assinatura de contrato que poderá render mais
de R$211,7 milhões,após vencer um pregão eletrônico realizado pela estatal.

Onúmerode vendasdenetbooks e notebooks no País vai superar em 2011, pela primeira
vez, o de aquisições de desktops. A estimativa, projetada
pela consultoria IDC Brasil, é
de que sejam vendidas 15,7
milhões de máquinas, sendo
que 51% representarão o númerode computadoresportáteis contra 49% de computadores de mesa. No ano de
2010, o cenário de vendas foi
de 55% para desktops e 45%
para notebooks, somando um
total de 13,7 milhões de computadores vendidos.
Ainda segundo projeção da
consultoria, o número de tablets (computadores em formato de prancheta) vendidos
foi de 100 mil unidades em todo o País, entre comprados no
Brasil, os que foram adquiridos no exterior e aqueles importados ilegalmente.
Para o ano de 2011, espera-se que as vendas atinjam
volume três vezes maior. O
IDC Brasil indica também
crescimento de 13% no mercado de Tecnologia da Informação (TI), emrelação a 2010,
aporte de US$ 39 bilhões em
investimentos.
A alta no setor será alavancada pelo aquecimento no
mercado de smartphones, em
vendas de equipamentos eletrônicos na classe C e investimentos em computação na
nuvem (cloud computing).
“Hoje em dia, apenas uma pequena parcela da população
possui banda larga ou smartphone. No entanto, no segundo semestre, vão surgir novos
negócios em aplicativos, por
exemplo”, explica Mauro Peres, executivo da IDC Brasil.

Com focona área de mídia,a empresa brasileira Future Group,
agência de ativação full service e
mobile marketing, anuncia a
abertura da primeira unidade internacional no México e começa
sua expansão pelo mercado latino-americano. A nova unidade,
na Cidade do México,será a porta
de entrada para o mercado americano, em que o grupo pretende
atuar até 2012.
A agência, que encerrou 2010
com um faturamento de R$ 70
milhões, espera chegar a R$ 20
milhões no primeiro ano da filial
mexicana e fechar 2011 com faturamento de R$ 100 milhões.
A força do mercado consumidor mexicano e a sua evolução
dentro do marketing promocional levaram a Future a apostar na
região para replicar o modelo de
sucesso no Brasil há nove anos.
Juntos, Brasil eMéxico compõem
um mercado de 300 milhões de
pessoas. Segundo o último encontro da Federação Iberoamericana de Marketing Promocional
(Fimapro), que foi realizado no final do ano passado.
“O México é estratégico para a
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aquisições, como a CB Richard
Ellis que assinou um acordo definitivo com o ING Group por US$
940 milhões para comprar a
maior parte dos negócios com investimentos imobiliários do grupoholandês. Atransação incluias
operações do ING Real Estate Investment Management (ING
REIM) na Europa e na Ásia e também a operação da Clarion Real
Estate Securities (CRES), nos Estados Unidos. Em custos adicionais, com financiamento e integração, a empresa deve gastar
US$ 150 milhões.
Pelo contrato, a CB Richard
também irá adquirircerca de US$
55 milhões em co-investimentos
realizados no CRES. A operação
da ING nos Estados Unidos não
foi incluída na negociação e o
grupo revelou que tem interesse
em outros fundos geridos pelo
ING REIM na Europa e Ásia.
Segundo comunicado, o acordo deve ser concluído durante o
segundo semestre e as unidades
adquiridas serão integradas à divisãode gerenciamentodeinvestimentos globais da CB Richard
Ellis,a CBREInvestors, quecontinuará a operar normalmente.
No final de 2010, os ativos administrados peloING REIMeram
cerca de US$ 59,8 bilhões, enquanto os gerenciados pela CBRE
Investor totalizaram US$ 37,6 bilhões.
paula cristina
Já publicamos 9.500 reportagens sobre
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nossa empresa não apenas pela
massa crítica do mercado local,
mas também por setratar de uma
porta importante para atingir o
mercado hispano-americano”,
afirma Flávio Maria, Sócio CEO
da Future Group, que prevê a entrada em território norte-americano até 2012. Hoje, mais de 80%
dos latino-americanos que vivem
nos EUA são mexicanos.
Ampliações

Por meio do escritório mexicano,
a Future pretende ampliar os negócios em clientes atuais aos
quaistambém interessemaquele
mercado, como Pepsico e SC
Johnson. Além disso, a estratégia
inclui trazer novosclientes, sejam
eles desdobráveis ao Brasil ou
não. “Nosso foco de atuação será
emtrês frentes:promoção,móbile e CRM, todos com muito potencial na região”, diz Flavio. “A
ideia é estimularum intercâmbio
entreos timesdosdois países,para que possa haver troca de informações sobre as peculiaridades
entre os mercadose alinhamento
da atuação da Future” diz André
Frota, presidente da Future.
paula cristina | pb

A operadora logística Talog
inaugurou um novo centro de
distribuição (CD) no polo industrial do Recife (PE). A nova
unidade exigiu aporte de R$ 2
milhões apenas para instalação
da estrutura, no galpão de 11,4
mil metros quadrados. O imóvel
é alugado e comporta 3 módulos, com cerca de 11 mil posições paletes seca e 45 docas niveladoras.O novoequipamento
esta localizadona BR101 Sul,no
município de Jaboatão dos
Guararapes, numa áreaque fica
há cerca de dez minutos do Aeroporto Internacional da Capital.A operadora integra as em-
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presas da holding TA-Transportadora Americana e o seu novo
CD faz parte do planejamento
estratégico definido há 11 anos.
“Quando decidimos ser uma
empresa que cobriria o Brasil
todo, fizemos opções. Nas Regiões Sul e Sudeste atuaríamos
com a transportadora e para o
restante do País com logística”
explicou o presidente da Talog,
Celso Luchiari. “Optar por Pernambuco que é o polo gerador
do grande crescimento econômico no nordeste em função de
empreendimentos como Porto
de Suape, foi a decisão certa no
passado”, comemora Luchiari.

sucursal recife

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Comarca de São Paulo - Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais - Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900 - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Edital de
Convocação de Credores - Prazo 15 Dias (Artigo 52, Parágrafo 1º da Lei 11.101/2005), expedido nos autos da ação de Recuperação
Judicial de Dieletro Eletro Eletrônica Ltda., Processo nº 0034521-16.2010. O Doutor Caio Marcelo Mendes de Oliveira, MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber que, por parte de
Dieletro Eletro Eletrônica Ltda., CNPJ nº 50.170.125/0001-38; foram requeridos os benefícios da Recuperação Judicial, na forma dos
artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/2005, tendo por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da
devedora. Consta na inicial que a requerente Dieletro tem por objeto a exploração por conta própria de pesquisa, desenvolvimento,
manutenção, indústria e comércio de equipamentos eletro-eletrônicos, importação, exportação e locação de bens móveis eletro-eletrônicos,
industrialização de carrinhos e esteiras para transportes de baterias e de carregadores de baterias. Consta ainda que, a partir do ano de
2006 foi firmado contrato de parceria com um único cliente, relação que manteve-se até maio de 2008, quando o mesmo foi encerrado,
tendo a requerente significativa queda de sua receita e, com isso, teve que arcar com os custos de desmobilização de sua operação, esta
financiada pelo sistema financeiro, por meio de desconto de duplicatas, capital de giro, dentre outras formas de financiamento,
notadamente com pagamento de matéria prima em prazos dilatados, levando-a ao inadimplemento de suas obrigações. Assim, dentre
estes e outros fatores, a requerente necessita dos benefícios da Recuperação Judicial. Faz Saber, também, que, por decisão proferida em
03 de dezembro de 2010, foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa Dieletro Eletro Eletrônica Ltda., CNPJ
nº 50.170.125/0001-38, com sede à Rua Marcelo Müller, 910 - Jardim Independência - São Paulo/SP, CEP 03223-000, uma vez que
presentes os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005, tendo sido nomeado como administrador judicial o advogado Dr. Jorge T. Uwada.
OAB/SP. 59.453, com endereço à Rua Tabatinguera, 140, 6° andar, conj. 609 - Centro - São Paulo/SP, tel. (11) 3107-3604 / 3105-4382,
determinado ainda o seguinte: “1) Dispensa de apresentação de certidões negativas, ressalvadas as exceções legais; 2) Suspensão das
ações e execuções contra a devedora, e também o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos Juízos onde
se processam, ressalvadas as disposições dos §§ 1°, 2° e 7” do artigo 6° e §§ 3º e 4° do artigo 49 da mesma Lei; 3) Apresentação de
contas demonstrativas até o dia 30 de cada mês, a serem autuadas sempre em apenso, sob pena de destituição dos administradores da
devedora; 4) Intimação do Ministério Público e comunicação por carta às Fazendas Públicas; 5) Comunicação à JUCESP, para anotação
do pedido de recuperação nos registros; 6) Expedição de edital, na forma do § 1º do artigo 52 da Lei 11.101/2005. P. e l.. São Paulo, 03 de
dezembro de 2010. Dr. Caio Marcelo Mendes de Oliveira - Juiz de Direito”. Faz Saber, ainda, que a recuperanda apresentou o seguinte
Rol de Credores: Relação de Fornecedores (A Pagar): Aralplas Plast e Mats Eletr Ltda., R$ 8.459,86; Autocrimper Ind e Com Ltda.,
R$ 2.272,46; Cobex Produtos Sinteticos Ltda., R$ 1.967,25; Comercial de Ferro e Aço Labatuti Ltda., R$ 1.060,00; Comercial
Oswaldo Cruz Ltda., R$ 2.693,30; Curtis Eletr Ind e Com de Comp Eletr, R$ 12.546,32; Dani Marinho Lopes ME, R$ 1.820,00; DCA
Irta Eletroequipamentos Ltda., R$ 2.536,85; D C Gomes ME / Dramel, R$ 10.881,00; Eletronica Alternativa Ltda., R$ 4.646,00;
Empresa de Transportes Atlas Ltda., R$ 159,63; Eritech, R$ 41.719,75; G F A Embalagens Ltda., R$ 1.953,36; Gefco Logistica do
Brasil Ltda., R$ 2.905,73; Globaltronics CML Componentes Eletr, R$ 1.828,76; G S 2 Representação Comercial, R$ 496,00; Guacu
Cabos Ind e Com Ltda., R$ 1.412,87; Himedral Ferro e Aço Ltda., R$ 17.733,53; Irmaos Crossi Ltda., R$ 3.953,60; Isomec
Estamparia e Usinagem Ltda., R$ 14.106,66; Kron Instrumentos Eletricos Ltda., R$ 1.157,30; Maximo Transportes, R$ 630,54;
Metal Fio Com Mat Ele Isolantes Ltda., R$ 76.112,02; MGS Ind Metalurgica Ltda., R$ 15.900,00; Moacir Cesar Kormann,
R$ 36.000,00; Movilog Bahia Ind e Com e Serv Empilhad, R$ 1.740,79; Nante Ind. Comercial Ltda., R$ 1.491,24; Nova Geração
Comercio Eletronico Ltda., R$ 8.577,17; Nova Tecnologia, R$ 5.480,83; Polienge Equipamentos Eletronicos Ltda., R$ 16.981,28;
Reag Spray Montagem Com Ltda., R$ 9.002,50; Rodoviário Goyas Ltda., R$ 142,45; Sales Comercial Dist. Hig. Ltda., R$ 213,20;
Semik Ind. Com. Ltda., R$ 60.797,14; Setra Artes Gráficas Ltda., R$ 2.850,00; Sinapar Com. Paraf. Ferramentas Ltda., R$ 2.910,68;
Steck Industria Eletrica Ltda., R$ 5.206,24; Teaf Com de Isolantes Ltda., ME., R$ 6.187,03; Tecnomom Ind Eletronica Ltda.,
R$ 4.950,00; TCT Tercerização Com. T. Sem. Ltda., R$ 12.889,85; Tl Publicações Elet. Ltda., R$ 35.716,66; Varixx Industria
Eletronica Ltda., R$ 5.057,17; Veda Quality Vedacoes Industriais Ltda., R$ 9.701,30. Subtotal: 454.848,32. Fornecedores a Pagar
não Protestados: Autocamp Ind. e Com. Ltda., R$ 758,96; Cia Industrial Carlos Schneider S.A., R$ 1.741,38; Comercial Oswaldo
Cruz Ltda., R$ 1.850,00; Dani Marinho Lopes ME., R$ 1.800,00; Décio Dante Truda, R$ 1.904,40; Eletronica Alternativa Ltda.,
R$ 688,27; Gefco Logistica do Brasil Ltda., R$ 1.432,46; Globaltronics CML Componentes Eletr, R$ 1.762,01; Industria Eletrica
M. Rosler, R$ 576,78; Isomec Estamparia e Usinagem Ltda., R$ 5.490,00; Kron Instrumentos Eletricos Ltda., R$ 335,00;
L.A. Comércio e Serviço Ltda., R$ 1.359,00; L. Mark Mecanica de Precisão Ltda., R$ 18.116,00; Metal Fio Com Mat Ele Isolantes
Ltda., R$ 6.021,98; Micro-Sink Industria e Comérico Ltda., R$ 123.517,88; Moacir Cesar Kormann, R$ 434.400,00; Movilog Bahia
Ind e Com e Serv Empilhad, R$ 4.418,75; Nova Geração Comercio Eletronico Ltda., R$ 2.022,71; Pascui Mat. Isolantes, R$ 1.548,85;
Prodec Produtos Eletronicos Ltda., R$ 2.138,00; PK Circuitos Impressos Ind. e Com Ltda., R$ 994,84; Produtos Eletr. Metaltex
Ltda., R$ 790,08; Polloserv Com. de Baterias, R$ 290,00; Riller Materiais Isolantes, R$ 577,95; Reag Spray Montagem Com Ltda.,
R$ 774,45; Semik Ind. Com. Ltda., R$ 5.879,33; Sinapar Com. Paraf. Ferramentas Ltda., R$ 4.577,34; Steck Industria Eletrica Ltda.,
R$ 620,13; TCT Tercerização Com. T. Sem. Ltda., R$ 1.846,37; Veda Quality Vedações Industriais Ltda., R$ 1.476,70; Vonbruecken
Comércio e Serviço, R$ 745,00; Zinco Metal Comercial Ltda., R$ 4.071,07.Subtotal: R$ 634.525,69. Total Geral: R$ 1.089.374,01.
Faz Saber, finalmente, que fica marcado o prazo de 15 dias para que os credores não relacionados acima habilitem seus créditos, ou,
ainda, para aqueles acima relacionados apresentem divergências, nos termos do artigo 7º, §1° da Lei 11.101/2005, devendo ser
protocolizados tais documentos no Cartório do 2° Ofício de Falências e Recuperações Judiciais (Fórum João Mendes Jr. s/n, 16° andar,
sala 1618, Centro, São Paulo/SP), que serão encaminhados ao administrador judicial, Dr. Jorge T. Uwada. OAB/SP. 59.453, com endereço
à Rua Tabatinguera, 140, 6° andar, conj. 609 - Centro - São Paulo/SP, tel. (11) 3107-3604 / 3105-4382. E para que produza seus efeitos
de direito, será o presente edital, com o prazo de 15 dias, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 06 de janeiro de 2011.

