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SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - Leiloeiro Oficial - JUCESP-316

LEILÃO DE VEÍCULOS

E DIVERSOS

Central de Informações: 11 3117.1000 www.freitasleiloeiro.com.br

Condições de venda e pagamento: pagto. 1 cheque no valor total da arrematação + 1 cheque de 5% de comissão do leiloeiro, que deverão ser trocados p/ chequeADM. em até 24 horas após o leilão, acrescido do
valor de até R$200,00 (duzentos reais) por veículo arrematado, a título de despesas administrativas. Os veículos serão vendidos no estado, sem garantia. Multas, inclusive de averbação; débitos; IPVA's, pré-
existentes ou decorrentes da regularização, por conta do arrematante. A procedência e evicção de direitos dos veículos deste leilão, são de inteira e exclusiva responsabilidade dos Comitentes Vendedores.
Demais condições constam no catálogo distribuído no leilão.

DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2008, ÀS 10 HORAS. AV. DOS ESTADOS, 584•UTINGA•STO. ANDRÉ/SP
VISITAÇÃO: 28 DE FEVEREIRO, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.

360

VISITAÇÃO: 26 DE FEVEREIRO, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.
190 DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2008, ÀS 11 HORAS. AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1360•STA.BÁRBARA D’OESTE/SP

VISITAÇÃO: 25 DE FEVEREIRO, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.
220 DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2008, ÀS 11 HORAS. AV. DOS ESTADOS, 6980•SANTO ANDRÉ/SP

Central de Informações: 11 3117.1000 R. 108 / 121 juridico@freitasleiloeiro.com.br

Local do Leilão: Fórum de São Bernardo do Campo -
Rua 23 de Maio, nº. 107 - São Bernardo do
Campo/SP
Imóvel Industrial Ribeirão Pires/SP

Obs.:
Valor da avaliação: R$ 2.737.900,00.

- - Rodovia Índio
Tibiriçá, nº. 2875, Km 54,5, Bairro Ouro Fino (divisa
entre Ribeirão Pires e Suzano). Área total: 29.413,50.
Área construída: 5.893,66 m². Matrícula 5.833 - CRI
de Ribeirão Pires/SP. Serão aceitas propostas à
vista e a prazo.

Local do Leilão: Casa de Portugal - Espaço Camões -
Avenida da Liberdade, 602 - 3º andar - Liberdade/SP
Terreno Pindamonhangaba/SP

Obs.: Valor
da avaliação: R$ 245.000,00.

- - Estrada Municipal
José Benedito Marcondes Vieira, Bairro do Borba
(Estrada Pinda - Lagoinha). Área total: 90,092406
alqueires ou 218,02 hectares. Matrícula 25.466 - CRI
de Pindamonhangaba/SP. INCRA 635.120.000.051-9.

Serão aceitas propostas à vista e a prazo.

Local do Leilão: Fórum de Campo Limpo Paulista -
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº. 550 - Vila
Tavares/SP
Terreno Campo Limpo Paulista/SP

Valor da
avaliação: R$ 189.800,00.

- - Estrada
Faustino Bizzetto, s/nº, Bairro Núcleo Industrial II,
Campo Limpo Paulista/SP. Matrícula 75.711 - 2º CRI
de Jundiaí. Área total: 15.996,14 m².

Data: 17.03.2008 - 14h00 Data: 24.03.2008 - 14h00

Condições de venda e pagamento e outras informações, consultar o site www.freitasleiloeiro.com.br

Data: 31.03.2008 - 14h00

ANTONIO CARLOS VILLA NOVA DE FREITAS – Leiloeiro Oficial – JUCESP-749

*DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA*

leilões

Épreciso
fôlegopara
‘fazer
oponto’

VAREJO

Quando o local não é um comércio,
o tempo dematuração é maior

Lilian Primi

Abrir um negócio éuma grande
aventuraquandoolocalescolhi-
do não é ponto comercial. “Fa-
zer o ponto”, como dizem os co-
merciantes, é uma missão para
poucos.“Terfôlegofinanceiroé
determinante”,dizAntonioAu-
gusto Ribeiro de Souza, que, no
final do ano passado, abriu uma
lanchonete típica americana, a
Well’s, no Shopping Santana.

No seu caso, além de ajudar
o empreendedor a fazer o shop-
ping “pegar”, ele está criando
uma marca. “Tem que fazer
muita pesquisa e estar sempre
próximo aos clientes. E ter pa-
ciênciapararecuperaroinvesti-
mento”, ensina. Ribeiro de Sou-
za trouxe as receitas que fize-
ram a fama da família Well, de
origem irlandesa, nos Estados
Unidos. “Sou amigo da família.
Tem algumas receitas de 1950,
muito boas. Achei que seria um
bom negócio.”

Ele poderia ter escolhido
uma casa na rua Amauri, já con-
solidada. Afinal, já teria muito
trabalho para criar a marca.
“Mas gosto de shopping. E acre-

dito no potencial de Santana. Só
temum shopping naregião Nor-
te toda.” Ele conseguiu um con-
trato de parceria com o shop-
ping e se preparou para encarar
o salão vazio por algum tempo.

A inauguração do shopping
foi em 25 de outubro e a Well’s
abriu em dezembro. “O shop-
ping ainda não está ‘cheio’. Não
tem nem cinema ainda. A inau-
guração está prevista para
abril ou maio e quando aconte-
ceromovimentomelhora”,pre-
vê. Para enfrentar esse período
que chamou de “vacas ma-
gras”, Ribeiro de Souza diz que
procurou equacionar receitas e
despesas. “Não dá para prever.
É mais um chute mesmo, mas
mesmo assim é importante fa-
zeressaconta”,alerta.Oempre-
sário prevê seis meses de “va-
cas magras” no Well’s, dos
quais dois já se passaram.

RETORNO
O retorno de capital no merca-
do de refeições depende do per-
fildorestaurante.“Quandooin-
vestimento é pequeno, como no
caso de barzinhos, o retorno é
rápido. Investimentos maiores,

acima de R$ 1 milhão, precisam
de um tempo maior de matura-
ção”, ensina Ribeiro de Souza.

A média do mercado é de
três anos a cinco anos. O Impe-
ratriz Villa Bar , na distante e
estigmatizada Vila Leopoldina,
jácompletoutrêsanosevaimui-

to bem, segundo o seu funda-
dor, Renato Iarussi Sousa. Ele
abriu a casa, um misto de bar e
restaurante,comoutrosdoissó-
cios em 2005. “O primeiro ano
foi o maior sufoco. Gastamos
muitonareforma”,conta.Além
disso, era necessário quebrar

um tabu, o de que no bairro não
havia lugar bom para passar
um fim de tarde, por exemplo.

A escolha de Sousa começou
a se desenhar quando ele se tor-
nou morador do bairro. “Havia
aquele estigma de que o bairro
era confuso e sujo, por causa da

presença do Ceasa. Mas, quan-
do cheguei aqui, essa imagem
se desfez completamente. O
bairro é acolhedor e charmoso
comoascidadesdointerior”,ga-
rante. Sousa vem de uma famí-
lia de donos de restaurantes.
“Quandomeupaidecidiuseapo-
sentar, vendi o restaurante que
tínhamos no Butantã e investi
aqui. Tinha certeza que daria
certo.”

O que lhe dava essa certeza
era o boom imobiliário que via
atingir o local. “Via muitos pré-
diossendoerguidos,todosdeal-
tíssimo padrão e pensava ‘esse
povo vai querer um lugar bom
paracomer’”, lembra.Umanotí-
cia no jornal, de que havia 70
empreendimentos sendo cons-
truídos no bairro na época, foi
decisiva.

Embora tenha aprendido
com o pai, um imigrante portu-
guês, que no negócio de restau-
rantes não é bom ficar muito
tempo no mesmo lugar, Sousa
pretendefazertradiçãonaVila.
“Quando abri o Imperatriz, ti-
nha só um outro restaurante no
bairro todo. Hoje já somos seis.
Pretendo criar uma tradição
aqui”, diz.

Sousa ressalta que há um
boato de que o Ceasa vai sair da
Vila Leopoldina para se insta-
lar no Rodoanel. “Já abriu uma
grande área de terrenos onde
funcionava a caixaria. Só isso
melhoroumuitoolugar”,conta.
MesmoqueoCeasacontinuelá,
Sousa diz que não haverá pro-
blema.“Sóachaqueéproblema
quem não conhece o lugar.
Alémdisso, cada vezmais estão
vindo agências, estúdios foto-
gráficos, empresas culturais,
casas de eventos”, diz. Sousa já
conseguiutornarseubarconhe-
cido no bairro. “Quero crescer
devagar e ficar aqui para sem-
pre”, diz. ●

O tempo médio de
retorno é de três a
cinco anos no ramo
de restaurantes

DESBRAVADORES–Renato (àesquerda)e seusócio,Rodrigo, sãopioneirosnaVilaLeopoldina
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 fev. 2008, Empregos, p. Ce2




