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MGM China obtém autorização para construir
cassino de US$ 2,6 bilhões em Macau
A MGM China Holdings, venture entre a chinesa Pansy Ho e
a MGM Resorts International, obteve autorização para construir
um complexo de cassinos e resorts em Macau, um dos maiores
centros da jogatina no mundo. O empreendimento custará
US$ 2,6 bilhões e terá 1,6 mil apartamentos. A MGM China
Holdigs deverá desembolsar US$ 56 milhões pelas autorizações.

Vendas da Nestlé crescem
11% no terceiro trimestre
Mercados da América do Sul e Ásia puxaram o resultado, que somou R$ 148,6 bilhões
Gianluca Colla/Bloomberg
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JBS encara
barreira
sanitária
no Canadá
Nova unidade passa por inspeção
por conta de um dos maiores
recalls de carne bovina do país
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As vendas da Nestlé continuaram a crescer no terceiro trimestre, segundo o relatório global
da companhia suíça, divulgado
ontem. Com vendas equivalentes a R$ 148,6 bilhões, o que significa aumento de 11% e crescimento orgânico de 6,1%, os melhores resultados da empresa estão na Ásia e nas Américas, esta
última com R$ 45,9 bilhões em
vendas. A companhia, porém,
não revela o número exato da
expansão na América do Sul e
só informa que a região onde está o Brasil obteve crescimento
de dois dígitos nas vendas.
De acordo com o documento,
Brasil e México são, no continente, os mercados que crescem de forma mais acelerada,
com destaque para as vendas de
chocolates, cafés solúveis e sorvetes. Mas o campeão das vendas foi o segmento de petcare,
que cresceu 20% por aqui, com
Paul Bulcke, da Nestlé: crescimento de dois dígitos nas vendas na América do Sul
a venda de rações e outros alimentos de marcas como Purina, Dog Chow e Pro Plan.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.

O governo canadense disse que
a mudança de controle em dos
frigoríficos responsáveis por
um dos maiores “recalls” de
carne bovina do país, XL Foods, agora sob responsabilidade
da JBS, não afetará o trabalho
de inspeção praticamente concluído. A JBS USA, subsidiária
da JBS, assinou o acordo para
administrar os ativos da XL Foods, em uma operação que prevê opção de compra destes,
além dos ativos da companhia
nos Estados Unidos.
Os inspetores canadenses para alimentos devem recomendar nesta semana quando ou se
a unidade de Lakeside da XL
Foods, na província de Alberta,
pode reabrir depois do caso de
contaminação com E. Coli em
15 pessoas no Canadá, que levou ao recall de milhares de quilos de carne bovina no país.
A Agência de Inspeção Alimentar Canadense (CFIA), que
retirou a licença operacional detida pela XL Foods em 27 de setembro, disse que “qualquer
mudança na administração ou
propriedade na XL não afetará
nossa avaliação”.
Se a JBS exercer a opção de
compra dos ativos canadenses e
americanos, seria feito com um
pagamento de US$ 100 milhões, sendo 50% em dinheiro e
o restante em ações da companhia brasileira.
A companhia, que não assumiu os débitos e responsabilidades civis, disse que examinará
cuidadosamente para descobrir o
que houve de errado na planta,
que tem capacidade para processar até 4,5 mil animais por dia.
“Nós vamos ter que sentar com
a XL e entender o que aconteceu
na instalação até o momento e trazer nosso expertise para ajudar na
situação”, disse o porta-voz da
JBS, Cameron Bruet, ontem.
“Nós temos um histórico de
muito sucesso em segurança
alimentar e robusto programa
de segurança e acreditamos
que isso será ativo para a unidade”. Ele disse que a JBS ainda
não decidiu sobre mudanças específicas na forma de operação
da planta. ■ Reuters

