
O presidente do Google Brasil,
Fábio José Silva Coelho, foi pre-
so por policiais federais na tar-
de de ontem, em São Paulo, em
cumprimento a uma ordem judi-
cial expedida pelo juiz Amaury
da Silva Kuklinski, do TRE de
Mato Grosso do Sul.

Kuklinski determinou a pri-
são sob o argumento de que o
Google não tirou do ar vídeos
postados no YouTube contra o
candidato a prefeito de Campo
Grande Alcides Bernal (PP). A
empresa alega que a responsabi-
lidade pelo teor do vídeo é dos

usuários, e por isso não poderia
cumprir a determinação da Jus-
tiça Eleitoral.

O presidente do Google já foi
ouvido na sede da Polícia Fede-
ral, na Lapa, zona oeste de São
Paulo. Ele pode ser liberado se
houver relaxamento do pedido
de prisão, o que não aconteceu
até o fechamento desta edição.

Leia abaixo a nota da Polícia
Federal:

“A Polícia Federal recebeu ho-
je, 26, da Justiça Eleitoral de São
Paulo, decisão de cumprimento
de ordem judicial proveniente
do Tribunal Regional Eleitoral
do Mato Grosso do Sul, em rela-
ção ao representante da empre-
sa Google no Brasil.

O mandado judicial trata do
crime de desobediência previs-
to no Código Eleitoral (Artigo
347), com pena de até um ano
de detenção, um crime de me-
nor potencial ofensivo.

Por se tratar de um crime de
menor potencial ofensivo, ape-
sar de trazido para a Polícia Fe-
deral, ele não permanecerá pre-
so. Será lavrado um termo cir-
cunstanciado de ocorrência,
com a oitiva do conduzido e sua
liberação após a assinatura do
compromisso de comparecer
perante a Justiça. Esse procedi-
mento está previsto na Lei
9.099/95 e vale para todos os
crimes de menor potencial ofen-
sivo.” ■ iG com Agência Estado
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Perfil da rede Ibis 
na América Latina

Fonte: empresa
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A rede Accor abriu as portas on-
tem do hotel de número 100 da
bandeira Ibis — marca do seg-
mento econômico da empresa
— na América Latina. O Ibis Rio
de Janeiro Copacabana, com
150 quartos, teve investimentos
de R$ 28 milhões pela Galwan
Construtora e Incorporadora,
parceira do grupo neste e em ou-
tros empreendimentos.

A meta do grupo Accor é
abrir mais 76 empreendimentos
no Brasil, sendo ao menos dez
no município do Rio de Janeiro.
A próxima unidade a ser inaugu-
rada será em Botafogo, ainda no
primeiro semestre de 2013. As
demais unidades se concentram
na barra da Tijuca.

O motivo para o crescente in-
vestimento no Brasil e especifi-
camente no Rio, diz Franck Pru-
vost, diretor de Operações da
marca Ibis na América Latina e
Brasil, tem a ver com o atual mo-
mento econômico do país.
“Queremos aproveitar esse ci-

clo econômico do Brasil, com a
vinda de grandes eventos e,
com isso, ampliar nossa presen-
ça no país”, afirmou. Ele acres-
centou que os investimentos
não sofreram transferência em
função da crise na Europa.

“O fato de crescermos no Bra-
sil tem relação também com o ree-
quilíbrio do portfólio e não por
causa da crise europeia. A hotela-
ria econômica sempre resiste me-
lhor porque são
marcas que traba-
lham com o clien-
te local nos países
onde temos nossas
bandeiras”, disse.
“Além do Brasil,
nossa ideia é am-
pliar a presença
em países emer-
gentes e ter pesos igual na Améri-
ca Latina, Europa e Ásia, por
exemplo”, explicou o executivo.

Brasil Maior
Franck Pruvost comentou ainda
a divulgação dos incentivos pa-
ra o Turismo, dentro do Plano
Brasil Maior, do governo fede-

ral. Para ele, tudo que a União
oferecer de incentivo ao desen-
volvimento do turismo é sem-
pre positivo. “Há países onde o
turismo nem é considerado um
negócio”, comentou ele.

Ontem, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) anunciou que do-

brará para R$ 2 bi-
lhões os recursos
do orçamento vol-
tados para o orça-
mento do progra-
ma de financia-
mento à rede ho-
teleira para a Co-
pa do Mundo,
diante da grande

procura por recursos. A carteira
de pedidos de financiamento do
BNDES pelo ProCopa Turismo já
superou R$ 1 bilhão.

O banco já aprovou R$ 347 mi-
lhões dentro do programa. A re-
de Accor é uma das que recorreu
ao financiamento e conseguiu
R$ 11,6 milhões para o hotel Ibis

Copacabana, além de já ter apro-
vados empréstimos de R$ 20,3 mi-
lhões para a construção do Ibis Bo-
tafogo, no Rio de Janeiro e R$ 10
milhões para o Ibis Natal (RN).

“Há outros setes hotéis dentro
dessa parceria. O projeto BNDES
possibilitou que os três primeiros
hotéis agraciados fossem do Rio
de janeiro, dois nossos e o Hotel
Glória, de Eike Batista. Os recur-
sos que usamos vêm da própria
empresa e de investidores tam-
bém. Nossa parceria tem 15 anos
e é um sucesso para todos”, disse
o José Luís Galvêas Loureiro, dire-
tor-presidente da Galwan.

A rede Accor promove tam-
bém o reposicionamento da ban-
deira Ibis no Brasil e no mundo.
As marcas de hotelaria econômi-
ca do grupo — Formule 1, Ibis e
All Seasons — passam a ter uma
única nomenclatura Ibis, dividi-
da em Ibis, Ibis Budget e Ibis Sty-
les. Para isso, a rede está investin-
do ¤ 150 milhões (ou R$ 450 mi-
lhões) na mudança, que deverá

ser concluída no ano que vem.
Por aqui, que tem apenas as ban-
deiras Ibis e Formule 1, os custos
de reposicionamento serão meno-
res. No Brasil e em toda a Améri-
ca Latina, as mudanças demanda-
rão R$ 4 milhões. No país, que
tem apenas as bandeiras Ibis e For-
mule 1, os custos de reposiciona-
mento serão menores.

Para marcar o processo de re-
posicionamento, a Accor vai de-
sembolsar outros R$ 4 milhões
somente no Brasil em uma cam-
panha publicitária que contem-
plará, inclusive a TV, mídia usa-
da pela primeira. ■

Érica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Accor abre o
centésimo Ibis
da América
Latina no Rio

Presidente do Google é preso pela Polícia Federal
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Medida é tomada após a empresa
não retirar do YouTube vídeos
contra candidato a prefeito

Eduardo Lopes/iG

Embratel anuncia novo Data Center
Andre Vieira/Bloomberg

Empreendimento recebeu investimentos de
R$ 28 milhões da Galwan Construtora, parceira
da rede que planeja outros 76 hotéis no país

Expansão no
Brasil está

relacionada com
o redesenho do

portfólio das
marcas da rede

A Embratel anunciou o lançamento de novo Data Center no Brasil.
Instalado na capital de São Paulo, o centro é dedicado inteiramente à
oferta de serviços a clientes corporativos. O projeto é resultado de um
investimento direto de mais de R$ 100 milhões. O Data Center Lapa
ocupa área total de 7 mil metros quadrados, tem capacidade para 150
mil servidores virtuais e amplia a oferta da Embratel, que passa a ter
uma estrutura ainda mais robusta, com cinco Data Centers no Brasil.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




