
A Petrobras informou ontem
ter batido recorde de entrega
de gás natural na última sexta-
feira, dia 21, com a colocação
de 91,4 milhões de metros cú-
bicos (m³) do produto no mer-
cado, superando o recorde an-
terior da companhia, de 85,9

milhões de m³, alcançado em
12 de novembro de 2010.

Do total entregue agora, 36,1
milhões de metros cúbicos ao
dia foram destinados ao merca-
do termelétrico e 41,5 milhões
de m³ ao dia ao mercado não
termelétrico (para indústrias,
residências, veicular, cogera-
ção de energia e outros). O vo-
lume restante (13,8 milhões de
m³/dia) foi entregue às unida-
des da Petrobras, estatal lidera-
da por Maria das Graças Foster.

Em nota, a estatal ressaltou que

o recorde foi possível “devido ao
aumento da disponibilidade de
gás nacional para o mercado, que
totalizou 41,7 milhões m³/dia, ten-
do contribuído significativamen-
te para isso o crescimento da pro-
dução nos campos da Bacia de
Santos (Mexilhão, Uruguá-Tam-
baú e Lula), a importação do vo-
lume máximo de gás contratado
com a Bolívia (31,5 milhões de
m³/dia) e a regaseificação de
18,2 milhões de m³/dia nos termi-
nais de GNL da Petrobras em Pe-
cém (CE) e Guanabara (RJ)”. ■

O Rio de Janeiro será a sede do
Cirque du Soleil para a América
do Sul e terá como parceiro a
IMX, joint-venture do Grupo
EBX com a IMG Worldwide. A
associação — antecipada ontem
pela coluna Encontro de Contas,
do Brasil Econômico —, estabele-
ce 50% do negócio para cada
uma das partes e cria também
uma nova subsidiária, a IMX
Arts, que passa a ser responsá-
vel por todos os negócios que en-
volvem as atividades do Cirque
du Soleil, desde os espetáculos
que são o carro-chefe da marca,
passando por contratos de licen-
ciamento, conteúdo para dife-
rentes plataformas, venda de in-
gressos, ações sociais e tudo
mais que envolver a atração. O
próximo espetáculo do Cirque
du Soleil no Brasil, em 2013, ain-
da será feito pela Time for Fun
(TF4), que desde 2006 vinha tra-
zendo o espetáculo da marca ca-
nadense ao Brasil. Na Bovespa,
as ações da TF4 até o começa da
tarde registravam queda de
mais de 16% por conta do anún-
cio da nova associação. A TF4
não se posicionou sobre o con-
trato assinado com a empresa de
Eike Batista e nem comentou a
queda nas ações da companhia.

O espetáculo “Corteo”, que es-
treia no primeiro semestre de
2013 será mantido e apresenta-
do em toda a América do Sul.

Alan Adler, CEO da IMX, afir-
mou a joint-venture que cria a
IMX Arts vai trazer o que há de
melhor para as artes cênicas.

“Vamos continuar com as ati-
vidades sociais do Cirque e va-
mos trazer muito conteúdo não
só para os eventos top mas para
todas as atividades”, acrescen-

tou, informando que a IMX pre-
tende abrir capital, sem detalhar
em que momento isso será feito.

Daniel Lamarre, CEO do Cir-
que du Soleil comentou que a
marca acredita no Brasil. “Te-
mos certeza de que o Cirque du
Soleil veio para ficar e para cons-
truir uma empresa forte, con-
templando a ideia de novos pro-
jetos para a América do
Sul”,acrescentou, confirmando
que a empresa respeitará o con-

trato com a TF4 para a última
apresentação, em 2013.

Maracanã ainda interessa
O CEO do Grupo EBX, Eike Ba-
tista comentou que o Cirque du
Soleil era um sonho antigo. Para
ele, o mercado de espetáculos
no país vem crescendo por con-
ta do bom momento da econo-
mia brasileira. “Sinto que há
renda para isso. Por isso entra-
mos no Rock in Rio e agora com

o Cirque du Soleil. Essa é a es-
sência desse negócio. Sem ren-
da nada fica de pé”, comentou.

Mas o Cirque du Soleil não foi
o único assunto discutido ontem
pelo executivo. Eike Batista tam-
bém falou do interesse do grupo
pela licitação do estádio do Mara-
canã, no Rio. Segundo ele, o inte-
resse permanece mas será neces-
sário trabalhar a equação finan-
ceira mais vantajosa. Para Eike, o
estádio é mais um complemento.

“Estamos olhando. O governo
é que dita as regras. Entendo eu
que será para o ano que vem (re-
ferindo-se à licitação). O Maraca-
nã é mais um complemento. Se
ganhar, bem. Você tem que in-
vestir mais dinheiro ali. Não po-
de ser mais um estádio do jeito
que é. Tem que ter garagem e um
monte de coisas mais. Tem que
fechar essa equação financeira.
Se não fechar, não se faz”, disse.

Eike não quis falar sobre a si-
tuação de suas outras empresas,
entre elas a AUX, que terá esse
mês ainda o anúncio da venda
de 49% de seus ativos e a OSX
que, segundo o mercado, deve-
rá ser vendida para a Sete Bra-
sil, que responde pelas sondas
de exploração que serão entre-
gues à Petrobras. “Hoje é dia de
Cirque du Soleil”, disse Eike,
que fugiu dos jornalistas e dei-
xou o evento em seguida. ■

Érica Ribeiro, do Rio
eribeiro@brasileconomico.com.br
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Estatal colocou no mercado
91,4 milhões de metros
cúbicos no mercado no dia 21

A Sharp deve obter até amanhã aprovação de US$ 2,7 bilhões em
novos empréstimos como parte dos esforços para voltar a gerar lucro.
A fabricante japonesa já apresentou a proposta de reestruturação
em que ressalta como voltará a gerar lucro nos seis meses a partir
de 1º de outubro, como corte de custos e novas linhas.
O financiamento será feito pelos bancos Mizuho e Mitsubishi UFJ.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 18.




