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Apple tem interesse em fazer iPhone
para China Mobile, diz executivo chinês

LePad pode superar o iPad na China,
diz presidente executivo da Lenovo

O presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, expressou interesse em
desenvolver um iPhone a partir do padrão de quarta geração da China
Mobile, disse o presidente do Conselho da operadora chinesa nesta
sexta-feira. “Jobs disse que está muito interessado em desenvolver um
iPhone que deverá funcionar no TD”, disse Wang Jianzhou nos bastidores
de uma reunião do Partido Comunista Chinês. A Apple não comentou.

A Lenovo está em busca de oportunidades de fusão e aquisição nos
mercados emergentes, disse Yang Yuanqing. “Estamos nos saindo melhor
que eles (Apple) na China, seja por conta de nossos produtos ou de nossos
canais de distribuição,“ disse Yang. “Mas teremos de trabalhar com mais
afinco nos mercados internacionais.” A Lenovo planeja começar a vender
o LePad na China neste trimestre, e no restante do mundo até junho.

Anhanguera compra faculdades e
amplia atuação em São Paulo e Brasília
Companhia vai investir R$ 7,2 milhões nas aquisições no interior paulista e na capital federal
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A Anhanguera Educacional irá
investir R$ 7,2 milhões para
ampliar sua atuação no interior
paulista e na capital federal,
mercados que a instituição considera prioritários.
Do montante total, R$ 5,069
milhões foram direcionados para
a aquisição das Faculdades Uirapuru e do Instituto Manchester
Paulista, o que colocou a rede na
posição de liderança no mercado
de educação sorocabano.

“

Nossa tentativa
é sempre reunir
o crescimento
orgânico à expansão
por aquisições de
outras instituições
Antonio Costa,
vice-presidente de operações

“Essa aquisição vem para
complementar a atividade que
já temos bastante intensa no interior paulista”, aponta Antonio
Costa, vice-presidente de operações da companhia. “Com a
aquisição alcançamos 8 mil alunos, o que nos coloca na posição
de líder no mercado de educação na cidade.”
Brasília

A União de Ensino Superior de
Ciência Tecnologia e Saúde,
mantenedora da Faculdade de
Ciências e Tecnologia de Brasí-

lia (CTS) também passou para
o controle da Anhanguera
Educacional, pelo preço de
R$ 2,2 milhões. “Agora temos
quatro unidades, com cerca de
20 mil alunos em Brasília”,
aponta Costa.
A renda per capita alta e a
grande defasagem educacional
da população local, onde boa
parte não conta com ensino superior, sempre foram atrativos
para a companhia. “Brasília
sempre foi um dos nossos pontos de maior atenção”, afirma
Antonio Costa. ■

SÃO PAULO

R$ 5 milhões
foi quanto a companhia
pagou pelas Faculdades
Uirapuru e pelo Instituto
Manchester Paulista.

BRASÍLIA

R$
2 milhões
foi o valor pago pela
União de Ensino Superior
de Ciência e Tecnologia
e Saúde de Brasília.
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