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AmBev emitirá ações para aumentar capital
são paulo // A Companhia de Bebidas das Américas
(AmBev) irá, em sua assembléia geral ordinária e ex-
traordinária a ser realizada no dia 27 de abril, decidir
pela emissão de 118.857.338 ações ordinárias e 55.148.
190 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$
963,130 e R$ 1.082,099, respectivamente, por lote de
mil ações. As ações serão totalmente subscritas e inte-
gralizadas mediante a capitalização parcial do benefí-
cio fiscal auferido pela Companhia, resultando em um
aumento do capital social no valor de R$ 174 milhões.

Wilson,Sons prepara oferta de ações na Bovespa
são paulo // A Wilson,Sons, subsidiária brasileira do
grupo britânico de serviços marítimos Ocean Wilsons
Holdings, poderá captar até US$ 150 milhões em uma
oferta de ações. Em comunicado, a companhia britâ-
nica afirmou que solicitou registro na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) para venda de Brazilian De-
positary Receipts (BDRs) da Wilson, Sons. De acordo
com comunicado, o pedido inclui preço indicativo en-
tre US$ 10 e US$ 13,50 por ação da Wilson, Sons.
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Lula se reúne com presidentes
sul-americanos na Venezuela
são paulo // O presidente
Luiz Inácio Lula da Silva via-
jou ontem para a Venezuela,
especificamente à cidade de
Isla Margarita, onde mante-
ve encontros com presiden-
tes de países sul-america-
nos. Entre os temas discuti-
dos, a criação do Banco do
Sul e a questão do etanol
devem ser o foco da conver-
sa. As reuniões são conside-
radas uma continuação do
diálogo entre os líderes dos
países sul-americanos, ini-
ciado na da 32ª Cúpula do
Mercosul, que aconteceu no
início do ano no Rio de Ja-
neiro. Segundo a assessoria
do Ministério das Relações
Exteriores, as reuniões visam
fortalecer o debate para a
integração dos países do
bloco. De acordo com Mi-
chel Alaby, presidente da As-
sociação de Empresas Brasi-
leiras para Integração de
Mercados (Adebim), o presi-

dente Lula deve defender a
posição brasileira de que o
Banco do Sul tenha um as-
pecto mais técnico. No Bra-
sil, o governo defende que o
banco seja voltado para o fi-
nanciamento de projetos de
desenvolvimento. Já a Ar-
gentina e Venezuela prefe-
riam que o Banco do Sul ti-
vesse papel semelhante ao
do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) — cedendo
financiamentos, em caso de
crises no mercado interna-
cional ou financeiras, para
os países do Mercosul. Hoje,
Lula continua na Venezuela,
onde participa da 1ª Cúpula
Energética da Comunidade
Sul-Americana de Nações. A
questão da matriz energéti-
ca é considerada essencial
na integração sul-americana
e Lula deve incentivar o uso
do etanol de cana-de-açúcar
no continente.

k Leia mais na Pág. A12

Philips registra lucro de us$ 1,19 bi no trimestre
londres // A Royal Philips Electronics NV disse que
seus lucros do primeiro trimestre deste ano deram
um salto com o aumento das vendas de aparelhos de
barbear e lâmpadas, além da alienação de uma parti-
cipação na Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
(TSMC). O lucro líquido da Philips subiu para 875 mi-
lhões de euros (US$ 1,19 bilhão), ou 0,79 euro por
ação, a partir dos 160 milhões de euros, ou 0,13 euro
por ação, do mesmo período do ano fiscal passado,
disse a empresa em comunicado divulgado ontem.

Vale distribui 1ª parcela de 2007 a acionistas
são paulo // A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
informou que o Conselho de Administração aprovou
o pagamento, no valor de US$ 825 milhões, referente
à primeira parcela de remuneração aos acionistas da
companhia em 2007. A proposta apresentada pela Di-
retoria Executiva da CVRD para a remuneração aos
acionistas em 2007, divulgada publicamente no dia 23
de janeiro deste ano, estabeleceu o valor mínimo de
US$ 1,650 bilhão, a ser distribuído em duas parcelas
iguais nos dias 30 de abril e 31 de outubro de 2007.

Santander Banespa será só Santander
são paulo // O Santander Banespa realizará uma As-
sembléia Geral no próximo dia 30 de abril, e um dos
assuntos em pauta será a mudança da razão social do
banco para Banco Santander S.A. De acordo com a
assessoria de imprensa do banco, a mudança é so-
mente uma questão legal, e a instituição não extin-
guirá a marca do antigo banco estatal paulista. Ainda
de acordo com os assessores, a extinção da marca Ba-
nespa deve acontecer, mas neste momento ela ainda
é muito forte, e não interessa ao banco a extinção.

Infra-estrutura quer agilidade em investimentos
são paulo // A diretoria da Associação Brasileira da In-
fra-estrutura e Indústria de Base (Abdib) se reuniu on-
tem, dia 16, com o ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior (MDIC), Miguel Jorge, em
São Paulo. Segundo a assessoria da Abdib, o presiden-
te da associação, Paulo Godoy, pediu uma desonera-
ção fiscal e realizou uma proposta ao Banco Nacional
do Desenvolvimento (BNDES) para agilizar os os in-
vestimentos em infra-estrutura — além de debater
pontos do Pacote de Aceleração do Crescimento.

União economizou r$ 5 bilhões em 2006

brasília // O Tribunal de Contas da União conseguiu
economizar mais de R$ 5 bilhões em 2006. Este foi o
resultado do relatório de atividade do ano passado,
encaminhado ao Congresso Nacional. O documento
informa que a economia decorreu, em grande parte,
da prevenção do desperdício e de sugestões para a
melhoria na alocação dos recursos e para o aprimora-
mento das leis e das políticas públicas. Entre os traba-
lhos destacados pela entidade em 2006, o TCU enfati-
zou as fiscalizações na Operação Tapa-Buracos.
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Brasil e Rússia deverão dobrar
comércio bilateral até 2010

são paulo

A Rússia pretende ampliar em
mais de 100% os negócios com o
Brasil até 2010, partindo dos
atuais US$ 5 bilhões (Rússia ex-
portou US$ 1 bilhão e importou
US$ 4 bilhões, em 2006), atingin-
do os US$ 10 bilhões. A informa-
ção foi anunciada pelo chefe da
Missão Comercial da Rússia no
Brasil, Sergey Loginov em reunião
com representantes da Federa-
ção das AssociaçõesComerciais e
de Serviços do Rio Grande do Sul
(Federasul), na última semana.

Os russos são, atualmente,
grandes importadores de carne
suína, bovina e de fertilizantes do
Estado do Rio Grande do Sul.
“Hoje, o Rio Grande do Sul expor-
ta 80%, do total de carne bovina e
frango comercializado pelo País
aos russos. A intenção é ampliar
esta participação econtribuir pa-
ra o crescimento de comerciali-
zação entre os dois países”, diz
Roberto Pandolfo, vice-presiden-
te da Federasul.

Deacordocom ele,outranovi-
dade é a intenção de formar
joint-venturesnosetor industrial,
mais especificamente no seg-
mento automotivo, combustíveis
(gás) e alta tecnologia, além de re-
passar o know-how em projetos
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de infra-estrutura. “Em contra-
partida, compraremos tecnolo-
gia e segurança da informação
dos russos”, diz

Segundo Loginov, as relações
comerciais entre os dois países
passa por um momento de boas
oportunidades. “Estamos man-
tendo contatos com alguns gru-
pos brasileiros e as tratativas são
promissoras, devendo haver no-
vidades ainda neste semestre. Em
outro momento, pretendemos
oferecer ao governoestadual pro-
jetos comuns para o setor de in-
fra-estrutura de tecnologia”, con-
ta Loginov,, sem detalhar que tipo
de negócios e oquanto de investi-
mentos envolveria.

Sergey Loginov revelou ainda
que o país do Leste Europeu está
fechando a venda de 30 helicóp-
teros e hidroaviões para um gru-
po do Sudeste do País e pretende
também ampliar os acordos para
exportação de tecnologia de avia-
ção e componentes da indústria
bélica. “O Brasil é o maior parcei-

ro da América Latina da Rússia”,
confessa o chefe da missão co-
mercial.

Osacordos comerciaisentreos
dois países deverá ainda ganhar
ainda mais impulso por conta de
acordos em mercados considera-
dos pouco tradicionais. Para o
presidente da Câmara de Fomen-
to das Relações Brasil-Rússia, Jo-
celinAzambuja, alémdosprodu-
tos já vendidos para a Rússia, o
país poderá ampliar suas expor-
tações de fumo, derivados de ca-
na-de-açúcaresucos. “Ocomér-
cio bilateral entre os países passa
por um momento de ampliação
de acordos, o que deverá gerar um
crescimento satisfatório ainda
este ano”, ressalta.

Outro fator que poderá impul-
sionar ainda mais os negócios é o
fato da Rússia ter suspendido o
embargo da carne de frango do
Brasil. O embargo russo havia si-
do imposto oficialmente em ou-
tubro de 2006 devido ao caso da
doença de newcastle no municí-
pio de Vale Real, a 90 km de Porto
Alegre. “Ogoverno russoestuda a
possibilidade de, inclusive, aca-
bar com o serviços veterinários de
técnicos russos no Brasil e contra-
tar profissionais locaispara a cer-
tificação de carne para exporta-
ção. A Rússia é um país com mui-
tas oportunidades”, destaca.

Azambuja destaca ainda que
existem parcerias no segmento
de inovação em conhecimento,
como para desenvolvimento de
softwares, intercâmbio de profis-
sionais e convênios com univer-
sidades.

Segundo informações da Câ-
mara de Comércio e Indústria

Brasil-Rússia (CCIBR), bancos
russos têm se reunido com insti-
tuições financeiras brasileiras pa-
ra acordos de investimentos, que
devem se concentrar na constru-
ção de ferrovias e no setor de
energia elétrica, alémdo setor au-
tomotivo e alimentos.

A Câmara está desenvolvendo
parcerias com os governos dos
estados das Regiões Norte e Nor-
deste do País para atrair investi-
mentos nossetores deeletrônica,
semicondutores e biotecnologia,
além de infra-estrutura. Atual-
mente, o Estado do Maranhão já
possui parceria com empresas
russas na produção de jipes Niva.
“No entanto, ainda se nota uma
falta de visão dos empresários
brasileiros para aumentar a im-
portação de setores da economia
russa. A intenção é que a Rússia
amplie sua participação de ven-
das ao Brasil ainda este ano”, des-
taca Azambuja.

robson bertolino
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A previsão é de que os
dois países cresçam em
até 100% seus negócios,
atingindo R$ 10 bilhões
em três anos. Em 2006, a
balança comercial
chegou a US$ 5 bilhões

k JOINT VENTURE

«A intenção é formar
joint ventures no setor
industrial, mais
especificamente nas
áreas automotiva e de
combustíveis»
ROBERTO PANDOLFO
VICE-PRESIDENTE DA FEDERASUL

PREÇOS & TENDÊNCIAS
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O câmbio pode encerrar abril
emR$ 2,03segundo previsãode
economistas consultados pelo
pesquisa Focus divulgada on-
tem pelo Banco Central (BC).
No levantamento passado, a
projeção do mercado financei-
ro para o dólar era que a moeda
norte-americana encerrasse
este mês cotada a R$ 2,05. Para o
final de maio, as estimativas de
câmbiorecuaramde R$2,07pa-
ra R$ 2,04, a sétima queda con-
secutiva dessas previsões, que
estavam em R$ 2,11 há quatro
semanas. As apostas para a taxa
de câmbio no final do ano, por
sua vez, ficaram estáveis em R$
2,10. A estabilidade pôs fim a
uma seqüência de duas sema-
nas seguidas de recuo destas
projeções. Já para o final de
2008, as estimativas de mercado
para o dólar diminuíram de R$
2,17 para R$ 2,15. As apostas de

taxa média de câmbio para o
próximo ano caíram, ao mesmo
tempo, de R$ 2,15 para R$ 2,13.

A taxa básica de juros da eco-
nomia brasileira,a Selic,poderá
atingir 12,5%este mês,segundo
prevêem economistas. Essa
possibilidade embute uma ex-
pectativa de que o Comitê de
Política Monetária (Copom)
volte a cortar os juros em 0,25
ponto percentual na próxima
quarta-feira.

IPCA
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) des-
te ano deve ficar em 3,81%, de
acordo com projeçãomédia dos
analistas de mercado consulta-
dos pelo Banco Central. É um
indicador mais baixo que os
3,86% projetados na pesquisa
da semana anterior.

agência estado

agência brasil

BOLETIM FOCUS

Projeção do câmbio fica
em r$ 2,03 para abril

PIB

País pode crescer até
4% nos próximos anos
são paulo

Anova metodologiade cálculodo
Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro mostra que o País tem
maior potencial de crescimento
econômico do que o esperado
anteriormente, masque algumas
pressões inflacionárias persis-
tem, segundo relatório do banco
de investimentosnorte-america-
noJPMorgan.O relatóriodainsti-
tuição afirmou que o Brasil tem
potencial para crescer de 3,5% a
4,0% ao ano nos próximos anos,
baseado na contínua flexibiliza-
ção monetária, na expansão do
crédito e na criação de empregos.
“O potencial de crescimento do
País émaior doque seacreditava”,
observou o documento.

No entanto, o JPMorgan aler-
touquea crescentedemandados
consumidores com rendimentos
mais elevados irá continuar a
pressionar os recursos do Brasil,
com as pressões inflacionárias

persistindo. Sob tais condições, o
Banco Central (BC) brasileiro de-
ve se manter cauteloso com rela-
çãoàs taxasde juros,diminuindo
as taxas gradualmente em 2007.

O banco norte-americano afir-
mou que a expansão da econo-
mia brasileira permanecerá a ser
estimulada pela redução das ta-
xas de juros, que foram cortadas
14 vezes seguidas para o nível
atual de 12,75%. Entretanto, o
JMorgan também destacou as
pressões inflacionárias persis-
tentes, relacionadas com o au-
mento do emprego e dos salários
reais. Por causa de tais pressões, o
BC deverácontinuar cautelosoao
cortar as taxas de juros.

O JPMorgan se mostrou ainda
otimista com a capacidade de a
economia brasileira produzir os
investimentos públicos e priva-
dos necessários para dar suporte
ao crescimento.

agência estado
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Preço ao Consumidor
registra alta de 0,45%

rio de janeiro

A inflação medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor Semanal
(IPC-S) da FundaçãoGetúlio Var-
gas (FGV) ficou em 0,45% na se-
gunda semana de abril. O núme-
ro indica desaceleração na alta
dos preçosem relaçãoao levanta-
mento da semana anterior, quan-
do a taxa de inflação ficou em
0,57%. A principal contribuição
para a redução no índice partiu
dos preços dos alimentos, que su-
biram menos (0,89%) do que o

apurado na primeira semana de
abril (1,49%). Segundo nota di-
vulgadapelaFGV, estafoiamenor
inflação registrada nos gêneros
alimentícios este ano, influencia-
da principalmente pelos preços
de hortifrutigranjeiros que come-
çaram a cair. Os dados também
indicaram reduçãonos preçosde
itens relacionados educação, lei-
tura e recreação, embora a defla-
çãotenha sidomenordoque are-
gistrada na semana anterior.

agência brasil

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Regis Magalhães Soares de Queiroz, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade R.G. nº
19.234.650 (SSP/SP) e do CPF nº 16.544.488-50, residente e domiciliado no Brasil, com endereço comercial na
Avenida Indianópolis, 3.096, São Paulo, SP; Declara sua intenção de exercer cargos de administração no Banco
GMAC S.A., bem como na GMAC Administradora de Consórcios Ltda, e que preenche as condições
estabelecidas no artigo 2º da Resolução 3.041, de 28 de novembro de 2002, do Conselho Monetário Nacional.
Esclarece que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração devem ser
comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da data
da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da
documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a
vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil, Delegacia Regional de São Paulo, Departamento de
Organização do Sistema Financeiro - DEORF - GTSP1, Avenida Paulista, 1.804, 5º andar, CEP 01310-200, São Paulo, SP.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
A pessoa física indicada, por intermédio do presente instrumento,
I - Declara sua intenção de assumir o controle societário do Banco Sofisa S.A., o qual passará a
funcionar com as características abaixo especificadas, negócio cuja concretização depende da
aprovação do Banco Central do Brasil, conforme previsto no Alvará de Autorização para Venda ou
Transferência das ações do Banco Sofisa S.A., de 4.4.2007, expedido pelo Sr. Juiz João Batista Silvério
da Silva, da 12ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo. Banco Sofisa S.A - São Paulo
(SP) Carteiras: Comercial, de Investimento, de Arrendamento Mercantil e de Crédito, Financiamento
e Investimento. Composição Societária: - Controladora: Hilda Diruhy Burmaian, CPF 245.687.388-22,
com participação de 83,28% do Capital social votante e total.
II - Esclarece que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração
devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta
dias contados da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados,
acompanhados da documentação comprobatória, observando que os declarantes podem, na forma da
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEORF - Departamento de Organização do Sistema Financeiro -
Av. Paulista, 1.804 - 5º andar - 01310-922 - São Paulo (SP) - GTSP1 São Paulo-SP. Processo nº
0701372116 - São Paulo, 17 de abril de 2007.

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 17 abril. 2007. Politica Economia, p. A4.




