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Quando foi escalado para presi-
dir a maior associação da in-
dústria canavieira do País (a
Unica), em junho de 2007, Mar-
cos Jank recebeu a missão de
convencer o mundo das vanta-
gens do etanol brasileiro e
transformar o produto – que
começava ser bombardeado
no exterior por ambientalistas
– em uma commodity, negocia-
da no mercado internacional.

Para cumprir o desafio, ele
instalou equipes nos poten-
ciais países consumidores do
biocombustível. A principal de-
las ficou em Washington para
contrata-atacar o lobby dos
produtores do etanol de milho,
que sempre tentaram desquali-
ficar o produto brasileiro.

Depois de muitos estudos,
palestras, discussões e lobby
junto ao Congresso america-
no, eles conseguiram a maior
vitória da indústria canavieira
nos últimos anos. Na quarta-
feira, a Agência Americana de
Proteção Ambiental (EPA)
classificou o etanol feito de ca-
na como um biocombustível
avançado, que reduz a emissão
de dióxido de carbono em 61%
comparado a gasolina. “Essa
decisão nos dá o passaporte pa-
ra colocar o etanol de cana no

mundo”, comemora Jank. A se-
guir trechos da entrevista:

Como o sr. avalia a decisão?
Foi a principal conquista nes-
ses quase três anos que estou
aqui. Isso reflete um trabalho
de equipe que foi montado des-
de o começo da minha gestão,
que foi colocar escritórios no
exterior. Essas pessoas estão
fazendo um trabalho cotidia-
no. Entre Estados Unidos e Eu-
ropa, são seis pessoas traba-
lhando full time nesses assun-
tos. Sabíamos que o debate se-
ria o combustível de baixo car-
bono – o que quer dizer uma
gasolina ou diesel que ao se adi-
cionar ao etanol ou biodiesel
reduz o seu teor das emissões
– e que na medida que passas-
se nesse teste a gente poderia
entrar numa briga mais séria
sobre tarifa.

O que vem pela frente agora?
Entramos na terceira fase do
etanol, que é o reconhecimen-
to do nosso produto no mundo.
Passamos dois anos sendo mui-
to criticados e agora o princi-
pal órgão regulador america-
no – equivalente ao nosso Iba-
ma, mas com uma estrutura
muito maior – nos dá o passa-
porte para colocar o etanol de
cana no mundo. Basicamente
o que eles dizem é que o nosso
álcool reduz as emissões em
61% comparado à gasolina en-
quanto o etanol de milho, 21%.
O número é três vezes maior
que o do milho. Isso incluindo
o famigerado uso da terra.

Eles não só medem as emis-
sões desde o plantio da cana
até o escapamento do carro co-
mo também acrescentam o
uso direto e indireto da terra.
O uso direto é a expansão da
cana sobre a floresta, que não
existe mais no Brasil. Hoje
99% da expansão da cana no
País ocorre em área de pasta-

gem ou áreas agrícolas. Mas
eles alegavam que havia um
efeito indireto, que quando há
o aumento de uma área planta-
da em Piracicaba, por exem-
plo, eu empurro o boi para o
cerrado ou para a Amazônia.

A decisão finalmente vai transfor-
mar o etanol em commodity?

Acho que estamos entrando
na fase que será a consolida-
ção do etanol como commodi-
ty global. Ganhamos o passa-
porte para isso. Daqui para
frente o nosso futuro não é só
substituir petróleo ou abaste-
cer os carros flex brasileiros.
Temos a terceira oportunida-
de que é o reconhecimento do
etanol como elemento funda-
mental de mitigação de gases
de efeito estufa no mundo.

Comopôradecisão americanaem
pratica?
Primeira coisa importante, e
não é por acaso, é que um acor-
do como esse que foi assinado
esta semana entre Shell e Co-
san já é reflexo do que ocorreu
ontem. São duas notícias inter-
ligadas. Já estávamos verifi-
cando o interesse das petrolei-
ras pelo etanol. Todas as gran-
des vieram conversar com a
gente. Elas sabem que o etanol
que sai da cana é o mais eficien-
te, que mais reduz emissões e
o único comercialmente viá-
vel, como afirmou o próprio vi-
ce-presidente da Shell. Apesar
das outras opções futuras, co-
mo etanol de celulose e carro
elétrico, hoje concretamente a
melhor alternativa é o etanol
de cana. Esse passaporte nos
abre a porta para o resto do
mundo. O que falta agora? Fal-
ta derrubar a tarifa america-
na. Mas, na medida que empre-
sas como BP e a Shell estão in-
vestindo nisso, elas ajudam a
defender a causa lá fora, com
grande poder de persuasão.

Mas quando vamos exportar mais
etanol para os EUA?
Com a restrição das tarifas,
por enquanto podemos elevar
a exportação via Caribe até o
limite de 7% do consumo ame-
ricano. Mas isso tem custo al-
to. Além disso, não vamos con-
seguir fornecer uma quantia
muito grande de etanol em
um ou dois anos. Acho difícil
ocorrer muita coisa este ano,
até porque tivemos uma que-
bra de safra de 4 bilhões de li-
tros de etanol. Por isso é im-
portante derrubar a tarifa,
porque teríamos previsibilida-
de de demanda e poderíamos
investir no aumento da capaci-
dade. E como se dará o debate
da tarifa? A tarifa tem sido re-
novada pelo lobby do milho
desde 1980, quando foi criada
como temporária. A próxima
renovação teria de ocorrer ao
longo deste ano para não expi-
rar em 31 de dezembro. E vão
tentar renovar. Existe um dis-
curso nacionalista nos EUA
que diz: “Precisamos de segu-
rança energética e não pode-
mos depender do álcool brasi-
leiro”.

A decisão da EPA fortalece a con-
solidação do setor?
A consolidação começou a
ocorrer desde a crise financei-
ra e vai continuar intensa. O
setor é muito segmentado. Te-
mos 438 usinas nas mãos de
200 grupos econômicos. A ten-
dência é um número menor de
empresas com tamanhos cada
vez maiores. ●

Marcos Jank: presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar

Entrevista

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.008/2009

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB, divulga,
para conhecimento público, que em sessão realizada no dia 2 de fevereiro de
2010, após análise, a Comissão Especial de Outorga aceitou todas as garantias
das propostas apresentadas, eis que atenderam a todas as exigências do Edital
de Concorrência n. 008/2009. 

Divulga, ainda que a sessão pública de abertura das propostas técnicas das
proponentes será realizada no dia 5 de fevereiro de 2010, às 10h, na sede da
BM&FBOVESPA, localizada na Rua XV de Novembro, n.º 275 - 1º andar -
Centro, São Paulo/SP.

À critério da Comissão Especial de Outorga, a análise e julgamento das
propostas técnicas tomará lugar na própria sessão, ao que, uma vez divulgado
o resultado, será franqueada vista da documentação às proponentes presentes,
iniciando nesta data o prazo recursal previsto no artigo 202, inciso I, alínea "a",
da Lei Estadual n.º 9.433, de 1º de março de 2005.

Salvador, 3 de fevereiro de 2010.

Mara Clecia Souza
Presidente da Comissão Especial de Outorga

2º Leilão Público nº. 001/2010
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Gerência de Filial de Alienação de Bens Móveis
e Imóveis - GILIE/CP, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação
em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de
Alienação Fiduciária, discriminados no Anexo I do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições
Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos
interessados, no período de 29/01/2010 até 11/02/2010 em horário bancário, nas Agências da
CAIXA situadas no estado de São Paulo, na GILIE/CP, Av. Francisco Glicério, 1424 – 11º andar
– Centro – Campinas/SP e no escritório do Leiloeiro Antonio Hissao Sato Junior – JUCESP
690, Rua Rio Branco, 33 - Bairro Fundação - São Caetano do Sul/SP – Fone (11) 4226-6444 e
nos sites - www.satoleiloes.com.br e www.caixa.gov.br. Os interessados que desejarem contar
com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em
tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do
prazo estipulado para realização do pregão. O Leilão realizar-se-á no dia 11/02/2010, às 14h na
R. Av. Barão de Parnaíba, 315 – Centro - Campinas/SP, na presença dos interessados ou seus
procuradores que comparecerem no ato.

GERÊNCIA DE FILIAL DE ALIENAÇÃO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS EM CAMPINAS/SP – GILIE/CP

AVISO DE VENDA

Ministério da
Fazenda

OPORTUNIDADE-Oetanolpode combateroefeitoestufa,diz Jank

‘Etanol ganha passaporte para o mundo’

WISE PHOTO S/A
CNPJ - 05.680.303/0001-16

I.E. - 116.602.966.114

ATIVO

CIRCULANTE 21.226.146,62 

DISPONÍVEL 1.280.329,29 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 19.945.817,33 

DUPLICATAS A RECEBER 15.903.630,29 

OUTROS CRÉDITOS 56.897,46 

DESPESAS A APROPRIAR 0,00 

IMPOSTOS À RECUPERAR 974.542,47 

ESTOQUES 3.010.747,11 

NÃO CIRCULANTE 17.000,00 

ATIVO PERMANENTE 73.557,08 

TOTAL ATIVO 21.316.703,70 

PASSIVO

CIRCULANTE 12.358.433,17 

EMPRESTIMOS/ MUTUOS 1.727.413,63 

FORNECEDORES 9.720.568,50 

IMPOSTOS À RECOLHER 311.504,97 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PROVISÕES 90.012,87 

OUTROS CRÉDITOS 508.933,20 

EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 0,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.958.270,53 

CAPITAL SOCIAL 3.000.000,00 
RESERVA DE CAPITAL 600.000,00 
LUCRO /PREJ. ACUMULADO 4.394.303,79 
LUCRO /PREJ. EXERCÍCIO 963.966,74 

TOTAL PASSIVO 21.316.703,70 

R$

VENDAS BRUTAS 64.238.760,76 
(-) Deduções (13.841.650,37)
(=) VENDAS LÍQUIDAS 50.397.110,39

(-) CMV (39.151.829,97)

(-) Despesas com pessoal (520.402,64)
(-) Encargos Trabalhistas/ Sociais (273.359,32)
(-) Despesas c/ Vendas (4.562.851,91)
(-) Despesas Tributárias (67.125,51)
(-) Depreciações / Amortizações (19.032,92)
(-) Despesas com Matl. Consumo (275.532,47)
(-) Despesas com Serviços (1.458.581,15)
(-) Despesas Gerais (1.174.626,41)
(-) Outras Despesas Operacionais (169.139,87)
(-) Despesas Indedutíveis 0,00 
(-) Despesas Financeiras (2.285.388,14)
(+) Receitas Financeiras/ Abatimentos 984.951,95 
(+) Outras Receitas Operacionais 0,00 
(+)  Receitas não Operacionais 0,00 
(-) Provisão Imposto Renda (332.048,01)
(-) Provisão CSSL (128.177,28)

(=) RESULTADO LIQUIDO 963.966,74 

Lucros distrib. aos sócios no período 2.194.694,33

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2009

MARCELO RADOMYSLER VLAMIR PICCOLI SAMPAIO
DIRETOR  PRESIDENTE CONTADOR - CRC -1SP130.136/O-6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2008

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, Sociedade de Economia
Mista Estadual, torna público para conhecimento das firmas interessadas que fará realizar às 09:00
horas do dia 29 de março de 2010, na sala da Comissão Permanente de Licitações, sediada
na Rua Campo do Brito, 331, nesta capital, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL
Nº 03/2010 – DESO, que tem como objeto a execução dos serviços de engenharia
consultiva de supervisão e gerenciamento na implantação das obras de
sistemas de esgotos sanitários, abastecimento de água e drenagem
pluvial do Bairro Santa Maria em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São
Cristovão e Bacia do Rio poxim, no Estado de Sergipe, pelo tipo de licitação
técnica e preço, segundo o regime de execução de empreitada por preço
unitário.
Fonte de Recursos:  PAC/GOVERNO FEDERAL/GOVERNO DO ESTADO.

O Edital completo e demais informações poderão ser obtidos no endereço acima mencionado,
no horário das 08:00 às 12:00 hs, mediante o recolhimento da importância de R$ 100,00
(cem reais), valor este que se limita ao custo efetivo de reprodução gráfica da documentação
fornecida.
Esta CONCORRÊNCIAPÚBLICA, obedece aos princípios básicos de licitação estabelecidos
pela Lei Federal 8.666/1993 de 21 de junho de 1993, atualizada e revisada.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2010 – DESO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 5441/2010

O Senac São Paulo comunica a realização de Licitação, 
na modalidade Concorrência do tipo Menor Preço.

Abertura: dia 25/2/2010 - às 10h30.
Objeto: Contratação de Seguros de Vida em grupo e acidentes pessoais coletivos.
Custo do Edital: R$ 100,00, em espécie.
Venda do Edital: de 5 a 22/2/2010.
Horário: das 9h30 às 12 horas e das 14 horas às 16h30.
Endereço: Rua Dr. Vila Nova, 228 - 7º andar - Vila Buarque - São Paulo - SP
Informações adicionais: (11) 3236-2396, 3236-2287 e 3236-2105.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 08.078.847/0001-09 - NIRE 35.300.331.494

FATO RELEVANTE
A LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. (“Lopes” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estados Unidos, 1971, vem a público, na forma e para
os fins do artigo 2º da instrução normativa CVM 358/2002, informar que a sua subsidiária Habitcasa Consultoria
de Imóveis Ltda., com sede na Capital, na Rua Estados Unidos, 2000, empresa que atua especificamente na
consultoria e intermediação imobiliária de lançamentos de empreendimentos do segmento econômico, firmou
contrato com a Caixa Econômica Federal para atuar como correspondente bancário para a intermediação da oferta
e contratação de financiamentos imobiliários exclusivamente sob a modalidade de crédito associativo, inclusive
dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, sendo a Habitcasa remunerada a 0,8% do
valor fi nanciado.
Tendo em vista a ausência de interesse do Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”) em oferecer aos clientes da
Companhia e de suas afiliadas, neste momento, financiamentos semelhantes ao crédito associativo, este contrato
firmado com a Caixa Econômica Federal representa uma exceção ao Acordo de Associação celebrado em 28 de
dezembro de 2007, entre o Itaú Unibanco e, de outro lado, a Companhia e sua controlada SATI Assessoria Técnica
e Documental Ltda. (denominação social atual), por meio do qual a SATI concedeu o direito ao Itaú Unibanco e
suas afiliadas de promover, ofertar, distribuir e comercializar, com exclusividade, produtos e serviços fi nanceiros
imobiliários aos clientes da Companhia, da SATI e das suas controladas. Referida exceção foi concedida pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 1º de setembro de 2009, podendo ser renovada por iguais períodos
desde que não haja manifestação expressa em contrário do Itaú Unibanco ou da Companhia. Cumpre notar,
ademais, que a exceção poderá ser revogada a qualquer momento a exclusivo critério do Itaú Unibanco.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2010
Marcello Leone

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

HÉLVIO ROMERO/AE–25/2/2008

R
EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

15
de

Novembro de
1889

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRECI/SP

Homologação e Adjudicação
Nos termos do art. 43, V, da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) do
CRECI/SP procedeu no dia 21 de janeiro de 2010, conforme Ata lavrada, ao julgamento do certame
licitatório pela modalidade “Tomada de Preços”, nº 009/2010, do tipo “Técnica e Preço”, nos autos
do processo nº 1.756/09, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de auditoria contábil de forma externa, e considerando que houve a publicidade no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, assim como no Jornal o Estado de São Paulo, de todas as etapas,
quais sejam, “habilitação”, “propostas técnicas” e de “preços”, sem que dos atos da CPL tenham
suscitado quaisquer recursos, HOMOLOGO o referido certame, em face de ter a licitante atendido
todas as exigências do edital, obtido 100 (cem) pontos na “Proposta Técnica” 38,26 (trinta e oito
virgula vinte e seis) na “Proposta de Preço” e 75,30 (setenta e cinco virgula trinta) pontos 
na Classificação Final, sendo a última apurada de acordo com a fórmula consignada no subitem 14.1
do Edital, ADJUDICANDO a favor da empresa vencedora, ATA - Contabilidade e Auditoria Ltda.,
CNPJ nº 37.076.874/0001-32, restando, pois, atendido ao que preceitua o art. 43, VI, da Lei 
nº 8.666/93, convocando-a para assinatura do instrumento contratual, no prazo de até 3 (três) dias
úteis, conforme subitem 20.1, do Edital. São Paulo-SP,  01 de fevereiro de 2010. José Augusto
Viana Neto - Presidente.

Extrato de Contrato
O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – CRECI/SP.,
no uso das suas atribuições legais e regimentais, torna público, para fins de atendimento ao art. 61,
Parágrafo único da Lei nº 8.666/93,  a contratação decorrente da licitação pública, pela modalidade
“Tomada de Preços” nº 009/10, do tipo “Técnica e Preço”, segundo a lei nº 8.666/93, vinculada 
ao processo nº 1.756/09, com a empresa ATA Contabilidade, Assessoria e Auditoria Ltda., 
CNPJ nº 37.076.874/0001-32, objetivando a prestação de serviços de auditoria contábil de forma
externa,  no valor global de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), equivalentes a 
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) mensais, durante 12 (doze) meses, iniciando-se todos 
os efeitos a partir do dia 1º de fevereiro de 2010, ficando eleito o foro da justiça federal da cidade de
São Paulo como o único a solucionar eventuais demandas. São Paulo-SP, 01 de fevereiro de 2010.
José Augusto Viana Neto - Presidente.

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de novembro de 2009
Data, Hora e Local: 26 de novembro de 2009, às 11:00 hs, na sede social da Companhia, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. Presenças: Presentes a totalidade dos membros do
Conselho de Administração. Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração. Ordem do
Dia: Deliberar sobre aumento de capital em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock
options. Deliberações: Verificar o aumento do capital social no montante de R$ 128.375,00 (cento e vinte e oito
mil, trezentos e setenta e cinco reais), em razão da emissão de 12.500 (doze mil e quinhentas) ações ordinárias
escriturais, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiário do Plano de Opção de Compra
de Ações (“Plano”) da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de
2008, a ser integralizado em moeda corrente nacional, no dia 03/12/2009, tudo conforme o boletim de subscrição
assinado nesta data, e que fica arquivado na sede da Companhia. As ações subscritas em decorrência do
exercício dos direitos previstos no Plano foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto
Social da Companhia, sem direito de preferência aos acionistas, e participarão em igualdade de condições a
todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados
pela Companhia. Assim, o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 223.348.336,89 (duzentos e vinte e três
milhões, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), representado
por 53.940.181 (cinquenta e três milhões, novecentas e quarenta mil, cento e oitenta e uma) ações ordinárias
escriturais, todas sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual
foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering,
Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arhur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira
Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 39 do Livro nº 04 de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração. Ata registrada em 27/01/2010 sob nº 20093746750 - JUCESC.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B6.




