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Fernando Scheller

Umex-banqueirovol-
ta à casa de onde foi
despejadopara cata-
logar bens pessoais,

obras de arte valiosas são per-
didas e depois encontradas
em cantos secretos da grande
mansão e advogados protago-
nizam um empurra-empurra
por desavenças sobre a preser-
vação do imóvel. O que parece
enredo de novela praticamen-
te resume o movimento desta
semana na mansão de Edemar
Cid Ferreira, do falido Banco
Santos.

Na última quarta-feira, o arquite-
to italiano Alberto Sauro emitiu
documento declarando que 42
obras de arte do ex-banqueiro,
avaliadas em R$ 400 mil, não te-
riamsido encontradasnacasa:en-
tre os bens desaparecidos nos 4
milmetros quadrados daresidên-
cia construída por R$ 140 mi-
lhões estavam urnas funerárias,
imagens de fotógrafos renoma-
dos e obras de artistas pop.

Edemar foi à casa duas vezes
nesta semana. Na quinta-feira, o
clima entre seus advogados e Vâ-
nio Aguiar, fiel depositário do
imóvel desde o despejo, no dia 20
dejaneiro, esquentou.Houve em-

purra-empurra e por pouco as di-
vergências não foram resolvidas
no tapa. Precisou o advogado
Caio Barbosa, nomeado perito
no caso pelo juiz Régis Bonvici-
no, que emitiu a ordem de despe-
jo, fazer papel de árbitro e acal-
mar os ânimos.

Ontem, o ex-banqueiro e seus
advogados voltaram ao imóvel da

Rua Gália, no Morumbi, em São
Paulo. Sem a presença de Aguiar,
percorreram corredores e vascu-
lharam os diferentes cômodos
em busca das obras perdidas. Se-
gundo Rubens Tilkian, advogado
de Edemar, 31 dos 42 itens dados
como desaparecidos foram en-
contrados. A expectativa é que os
demais reapareçam nos próxi-

mos dias – o ex-dono do Banco
Santos tem autorização para en-
trar na casa para listar seus bens
até sexta-feira.

O prédio e os bens nele conti-
dos devem ser leiloados para aju-
dar no pagamento dos credores
do Banco Santos, que quebrou
em 2005, vítima de um rombo es-
timado na época em R$ 2,5 bi-
lhões. Nas visitas desde o despe-
jo, Edemar levanta os bens que
considera de uso pessoal. Esses,
após aprovação judicial, serão re-
tirados da residência – o restante
será revertido em favor da massa
falida do banco.

Entretanto,as desavençasentre
EdemareAguiarvãoalémdosumi-
ço temporário das obras de arte –
envolvem também a segurança e a
manutenção do imóvel. O ex-ban-
queiro reclama que não teve aces-
soàsimagensdascâmerasdesegu-
rança–60,nototal–quemonitora-
vam os cômodos da mansão até o
dia 20 de janeiro. Após a saída de
Edemar, parte das câmeras foi de-
sativada e um novo conjunto de
captação de vídeo foi instalado.

Procurado pelo Estado, o
fiel depositário da mansão dis-
se que não forneceu as ima-
gensanterioresaodespejopor-
que não recebeu ordem judi-
cial para isso. “Quando isso
ocorrer, eu entrego”, disse.

OsadvogadosdeEdemarpe-
diram ontem formalmente a
entregadasimagens.A solicita-
çãoinclui também acessoa do-
cumentos e computadores
pessoais – incluindo o de Már-
cia, esposa do ex-banqueiro –,
que teriam sido retirados do
imóvel. Os representantes de
Edemar reclamam ainda que o
sistema de refrigeração da ca-
sa, vital para a conservação das
obras de arte, foi temporaria-
mente desligado.

A pedido de Bonvicino, o
Gaeco – grupo do Ministério
Público que combate o crime
organizado – acompanha o ca-
so do despejo. Entretanto, se-
gundo um membro do Gaeco,
até agora não foi encontrado
indício de crime relacionado à
administração do imóvel.

QUEM É

Nick Brien,

Marili Ribeiro

O inglês Nicholas Brien, presi-
dente global da rede de agên-
cias de marketing e propaganda
McCann, presente em 120 paí-
ses, fala rápido, quase sem pon-
tuação e, assim como vários ou-
tros executivos do meio publici-
tário, anda fascinado pelo Bra-
sil. Conheceu o Rio de Janeiro e
lamentou ter ficado por lá me-
nos de 24 horas: “A vista do
meu quarto de hotel era des-
lumbrante”. Brien lembra que
sempre se festejou o talento
criativo do País, mas nunca
com o fervor de agora. “Não se
trata de Bric (Brasil, Rússia, Ín-
dia e China). Mas apenas de ‘B’
de Brasil”, diz, sem pudor de pa-
recer exagerado.

Há mais de duas décadas no
negócio da publicidade, Brien
assumiu o grupo McCann há
menos de um ano. Sua missão é
renovar a companhia que já bri-
lhou no atendimento a gigantes
como Coca-Cola e GM, mas
que perdeu parte de sua proje-
ção nos últimos anos. Brien
veio convocar os escritórios bra-
sileiros para a tarefa de pôr a
WMcCann do Brasil no pan-
teão das premiações do setor.

● O que veio fazer no Brasil?
Reuniões com clientes da

WMcCann e conhecer pessoas.
Estive com Emerson Fittipaldi,
Lulu Santos e Vick Muniz, en-
tre outras figuras fantásticas.
Para o grupo McCann atingir
patamares ainda mais elevados
no reconhecimento da sua qua-
lidade criativa, é fundamental
ter o Brasil na linha de frente
de nossas estratégias de expan-
são. Estar presente aqui se tor-
nou essencial para o nosso cres-
cimento como um todo.

● Quais os planos para sua com-
panhia no País?
Tenho enormes expectativas pa-
ra o crescimento da McCann
aqui. A ambição é ter a agência
WMcCann entre as mais criati-
vas do mundo. Washington Oli-
vetto (que se desfez de sua
agência, a W/, e assumiu o pos-
to de “liderança criativa” da
McCann na América Latina),
que está conosco e é reconheci-
do como um dos sete líderes
mundiais da criação publicitá-
ria, vai colaborar para que isso

aconteça mais rápido. Olivetto
nos ajudará a buscar obsessiva-
mente a excelência dos traba-
lhos criativos aqui e também fo-
ra daqui, atraindo, com sua re-
de de contatos, talentos para o
grupo McCann.

● Como se busca “obsessivamen-
te” a criatividade no negócio da
comunicação publicitária?
Temos de ser eficientes para
nossos clientes globais e locais
na mesma medida. O mundo da
comunicação se sofisticou e exi-
ge soluções que não cabem em
fórmulas preconcebidas. Cabe
a nós traduzirmos para nossos
clientes qual a melhor maneira
para atingir resultados de ven-
das com a comunicação de seus
negócios. Não importa com
que ferramenta. Temos de ser
holísticos e nos tornarmos rele-
vantes nesse novo mundo reple-
to de conexão eletrônica. As di-
mensões disso são maiores do
que apenas fazer campanhas pu-
blicitárias, intervenções em re-
des sociais ou ações promocio-
nais nos pontos de venda. As so-
luções de comunicação são mis-
tas, porque o processo de deci-
são de compra é dinâmico.

● Mas a ideia criativa sempre foi
a essência desse negócio. O que
há de novo nisso?
Hoje a criatividade tem de an-
dar junto com a inovação. E,
mais que isso, tem de produzir
desempenho. Todos os clientes
querem análises minuciosas
das propostas para a tomada de
decisões. Temos de contar com
profissionais capazes de respon-

der a essa demanda. Ninguém
ainda entendeu a extensão dos
efeitos das mudanças tecnológi-
cas na vida das pessoas. A ques-
tão fundamental é como se dife-
renciar com criatividade. A ino-
vação diz respeito a novas opor-
tunidades para se fazer de for-
ma diferente. A cultura do novo
mundo conectado é a cultura
da curiosidade e da colabora-
ção. Por isso mesmo, como nun-
ca antes, criatividade, inovação

e desempenho são metas priori-
tárias no grupo McCann.

● A ordem é criar soluções de
marketing sem qualquer modelo
preconcebido?
O desafio é manter a comunica-
ção engajada às expectativas
dos consumidores, que estão ca-
da vez mais segmentados. Nós
precisamos de uma espécie de
“haute couture” (a alta costura
francesa feita sob encomenda)

na atividade para lidar com essa
realidade participativa. A mis-
são do negócio da propaganda é
transformar marcas atrativas
nessa cultura participativa e
segmentada. Para o Brasil, as
perspectivas desse novo mun-
do são ainda mais convidativas.
Fala-se muito nos países do
Bric. Mas, na verdade, o Brasil é
primeiro. É o começo de tudo.
Portanto, não se trata de Bric,
mas de “B” de Brasil.

Executivo quer que a
brasileira WMcCann
esteja entre as
agências mais
criativas do mundo
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✽ Educado no King’s College
e graduado na University of
Arts, em Londres, Nick Brien,
como ficou conhecido, é chair-
man e CEO da rede global de
serviços de marketing
McCann. Passou por vários
grupos publicitários e, entre
eles, ocupou a presidência
das agências Leo Burnett e
Grey, em Londres.

‘Brasil é essencial ao
nosso crescimento’

Ação de despejo

Mudança. ‘A cultura do novo mundo conectado é a cultura da colaboração’, afirma Brien

EX-BANQUEIRO
CAÇA ‘TESOUROS’
Volta de Edemar à mansão de onde foi despejado
inclui empurra-empurra e busca por bens sumidos

Presidente global da McCann WorldGroup
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CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04

Edital Compartilhamento de Disponibilização de Infraestrutura
A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, concessionária 
de serviço público de transmissão de energia elétrica, consoante com o disposto 
pela Resolução Conjunta nº 001, de 24 de novembro de 1999, comunica que 
Disponibilizará para compartilhamento a seguinte infraestrutura: Áreas dos 
terrenos das Estações de Telecomunicações do Guarujá para instalação de 
equipamento de telecomunicações. Mais informações poderão ser obtidas
junto à CTEEP, no Departamento de Operação - Rua Casa do Ator, 1155 -
4º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP - CEP: 04546-004 - fone: 3138-7504, 
ou através do e-mail caribeiro@cteep.com.br. Os interessados deverão apresentar 
até o dia 20 de Março de 2011, solicitação formal, por escrito, contendo as 
informações técnicas necessárias para a análise de viabilidade pela CTEEP, e caso 
confirmada a possibilidade, definição dos valores a serem pagos para a efetivação 
do compartilhamento.

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Companhia Aberta 
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04

Edital Compartilhamento de Disponibilização de Infraestrutura 
A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, concessionária 
de serviço público de transmissão de energia elétrica, consoante com o disposto 
pela Resolução Conjunta nº 001, de 24 de novembro de 1999, comunica que
Disponibilizará para compartilhamento a seguinte infraestrutura: Áreas dos 
terrenos das Estações de Telecomunicações de Itaberaba e Aldeinha para instalação
de equipamento de telecomunicações. Mais informações poderão ser obtidas 
junto à CTEEP, no Departamento de Operação - Rua Casa do Ator, 1155 - 4º andar - 
Vila Olímpia, São Paulo - SP - CEP 04546-004 - fone: 3138-7504, ou através do e-mail
caribeiro@cteep.com.br.  Os interessados deverão apresentar até o dia 20 de março de
2011, solicitação formal, por escrito, contendo as informações técnicas necessárias
para a análise de viabilidade pela CTEEP, e caso confirmada a possibilidade, 
definição dos valores a serem pagos para a efetivação do compartilhamento.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E PROCESSAMENTO DO PREGÃO:
Rua da Praça do Relógio (antiga Rua da Reitoria), 109 - Bloco L - 4º andar - Seção de Compras da Reitoria da USP -
Cidade Universitária - Butantã - São Paulo - SP - CEP: 05508-050 ou no site www.usp.br/licitacoes.

PREGÃO

NÚMERO OBJETO DA LICITAÇÃO DATA DE 
ENCERRAMENTO

01/2011 - SIBi

Aquisição de periódicos técnico-científicos; de 
procedência internacional (incluindo assinatura 

institucional, fornecimento e distribuição),referentes 
ao exercício de 2011 (janeiro a dezembro).

17/03/2011
às 09h00min

Decoração. Paredes da mansão são repletas de quadros e gravuras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Edital: 35/11. Processo Administrativo: 664/11. Pregão Presencial: 12/11. Objeto:   Aquisição
de tintas para piso para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O Edital
será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a
partir do dia 28 de fevereiro de 2011 até o dia 14 de março de 2011, mediante o recolhimento
da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles
que desejarem apenas consultar o seu conteúdo também poderão dirigir-se à Seção de
Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até às 09 horas do dia 15 de março de 2011,
na Seção de Comunicações, no endereço acima.

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2011.
Viviane dos Reis - Chefe da Seção de Licitação.

Edital: 36/11. Processo Administrativo: 338/11. Pregão Presencial: 13/11. Objeto:   Aquisição
de material de construção para a manutenção da EMEIJA Abbibe Appes. O Edital será fornecido
aos interessados na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 28
de fevereiro de 2011 até o dia 15 de março de 2011, mediante o recolhimento da taxa no valor
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de Tributação, sendo que aqueles que desejarem
apenas consultar o seu conteúdo também poderão dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes
deverão ser protocolados até às 09 horas do dia 16 de março de 2011, na Seção de
Comunicações, no endereço acima.

Pirassununga, 25 de fevereiro de 2011.
Viviane dos Reis - Chefe da Seção de Licitação.

Acha-se aberta no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA, a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
030/11, OC 102401100632011oc00034, referente ao Processo nº 0437/11, cujo 
objeto é Registro de preços para fornecimento de televisor, projetor, tela de 
projeção e dvd, a abertura do pregão será no dia 17 de março de 2011, a partir 
das 09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O Edital, na 
íntegra, estará disponível para consulta e/ou retirada no site www.bec.sp.gov.br
e www.centropaulasouza.sp.gov.br.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZASUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZASUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZASUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZASUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA

URBANA DE BELO HORIZONTE - SLUURBANA DE BELO HORIZONTE - SLUURBANA DE BELO HORIZONTE - SLUURBANA DE BELO HORIZONTE - SLUURBANA DE BELO HORIZONTE - SLU
ERRATA

Torna-se sem efeito o texto publicado no jornal O Estado de São
Paulo, de 23/02/2010, pag. B6 referente ao Aviso de Abertura de
Licitação EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 398/022/2011.

Belo Horizonte 24 de fevereiro de 2011
(a) p/Eduardo Dias Hermeto

Superintendente da SLU
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 fev. 2011, Economia & Negócios, p. B12.




