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13,3%
DE EXPANSÃO
O IBGE apurou aumento de 13,3,%
na produção de bens de capital no
primeiro bimestre de 2013 sobre o
mesmo período de 2012. O resul-
tado pôs fim a quatro trimestres
de queda sobre o ano anterior.

Inflação
Más condições climáticas e
entressafra explicam a
inflação do tomate, que já
custa R$ 13 por quilo no Rio.
A caixa de 20 quilos saiu de
R$ 70 para R$ 150 emmarço,
no Cadeg. A batata vive igual
drama, diz Maurício Penna,
da distribuidora EggShow.

Comes e bebes
A Redecard registrou 60 mil
transações nos três dias do
Lollapalooza, no fim de
semana passado, em São
Paulo. Bebidas e alimentos
concentraram quase 80%
das compras. O festival teve
cerca de 500 terminais.

Taxista
O BB espera fechar o ano
com R$ 200 milhões na
carteira do FAT Taxista. O
banco foi o único autorizado
pelo Ministério do Trabalho
a financiar a compra do 1º
veículo pela categoria. O
prazo é de até cinco anos e
os juros, de 0,75% ao mês.
Só vale para carro zero.

Capitalização 1
O setor de capitalização
faturou R$ 2,842 bilhões nos
dois primeiros meses deste
ano. É aumento de 19,1%
sobre o mesmo período de
2012, diz a FenaCap. O total
aplicado bateu R$ 22,979
bilhões, alta de 14,9%.

Capitalização 2
O Estado do Rio foi campeão
em prêmios da Brasilcap em
fevereiro. Foram distribuídos
R$ 852 mil, quase quatro
vezes o volume do mesmo
mês de 2012. Em janeiro,
lançou a linha Torcida.

REPRODUÇÃO

O Festival
Varilux de
Cinema
Francês estreia
campanha
no próximo
sábado. Os
olhos que
aparecem no
cartaz são da
atriz francesa
Léa Seydoux.
Ela virá ao país
lançar o filme
“Adeus, minha
rainha”.
O evento deve
atrair cemmil
pessoas em 45
cidades, de 1º a
16 de maio.
O anúncio será
publicado em
revistas e
jornais. A
agência
Magô assina.

CINEMA
REPRODUÇÃO

Hotelaria 1
A rede de Hotéis Othon
fechou 2012 com expansão de
17,2% na receita líquida sobre
2011. A taxa de ocupação no
Brasil chegou a 80%. A diária
média subiu 23,7% no ano.

Hotelaria 2
A rede inaugura este mês o
Araraquara Othon Suítes,
4ª unidade no interior de
São Paulo. Em breve, abre o
Olissippo Saldanha Othon
Palace, em Lisboa. Será o 5º
do grupo em Portugal.

De trem
A América do Sul respondeu
por 10% das vendas de passes
para trens na Europa em 2012.
O dado é do Eurail Group, que
representa 30 ferrovias e
linhas marítimas na região.
Os brasileiros ficaram com
4,1%; os argentinos, com 3,1%.

Quem vem
Joel Palix, da divisão de
fragrâncias da Clarins, chega
ao Rio amanhã. Vem lançar o
projeto “Empty Bottles”.
Clientes poderão reutilizar
frascos de Angel e Alien,
perfumes de Thierry Mugler.
Refis estarão à venda em 70
pontos do país, 21 no Rio.

Em tempo
O Brasil foi escolhido para o
lançamento mundial da ação.

Estressados
De 1.300 executivos atendidos
pelo Centro de Medicina
Nuclear da Guanabara, em
2012, 64% sofriam de estresse.
Em 2011, eram 58%. O total de
hipertensos saiu de 11% para
16%, de um ano para outro.

COMDANDARATINOCO
EMARTAPAES
colunanegocios@oglobo.com.br
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D e alento, a Pesquisa In-
dustrial Mensal de feve-
reiro trouxe um consis-

tente aumento na produção de
bens de capital. O segmento,
que teve o pior desempenho da
indústria em 2012, registrou o
segundomês consecutivo de ex-
pansão, com ganho acumulado
de 10,9% na ponta, segundo o
IBGE. E o melhor: desta vez, a
atividade não ficou concentrada
na indústria de equipamentos

para o setor de transportes, caso
dos caminhões. O crescimento
foi disseminado, sublinha An-
dré Macedo, responsável pela
pesquisa. O índice de difusão
das fábricas de bens de capital
bateu 61,9% em fevereiro, quase
o dobro do resultado da indús-
tria geral, de 38,4%. O indicador
revela o percentual de itens pes-
quisados que registraram au-
mento de produção num perío-
do. “O índice de difusão na cate-

goria BK (apelido dos bens de
capital) superou também a mé-
dia histórica de fevereiro, de
56,4%”, diz Macedo. Em janeiro,
o setor já registrara resultado
superior àmédia domês: 58,8%,
contra 45,8%. Houve melhora
na produção de máquinas e
equipamentos para transportes,
construção, energia elétrica e
para fins industriais. Pode ser o
primeiro sinal da desejável re-
cuperação do investimento.

PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL SOBE HÁ DOIS MESES
Pesquisa do IBGE mostra que recuperação do setor se espalhou. Houve expansão de atividade em 61,9% dos itens

O 17º Cine PE
Festival do
Audiovisual
terá campanha
a partir do dia
12. Tem como
slogan “Brasil.
O país do
futebol e do
cinema”. Um
dos anúncios
traz uma lata
de filmes no
lugar da bola
num estádio.
Criação da
Martpet
Comunicação,
vai circular
em TV, jornal,
rádio e
internet.
O evento
começa dia 26
e vai até 2 de
maio, em
Olinda.

OLINDA

Digital&Mídia
_

-SEATTLE, EUA- O cofundador bilionário da
Microsoft Paul Allen está abrindo um
escritório no Vale do Silício para fazer
novos investimentos em tecnologias
emergentes e empresas de internet.
O escritório, que fica em Palo Alto,

deve abrir nas próximas semanas. A
companhia vai operar sob o nome Vul-
can Capital e será um braço de investi-
mentos da empresa de Allen, Vulcan
Inc., sediada em Seattle. A companhia
administra sua fortuna pessoal avalia-
da em US$ 15 bilhões.
Allen, de 60 anos, fundou a maior

companhia de software domundo jun-
to com Bill Gates, em 1975, mas a dei-
xou em1983, depois de umcâncer. A ri-
queza que acumulou por meio de sua
grande participação na empresa, mais
investimentos bem-sucedidos em es-
portes e imóveis, tornaram-no a 53ª
pessoa mais rica do mundo, de acordo
com a revista “Forbes”.

O executivo investiu em centenas de
empreendimentos nos últimos 30 anos,
incluindo grandes participações em
companhias como AOL, Ticketmaster,
os estúdios de cinema DreamWorks
SKG, e a empresa de TV a cabo Charter

Communications. O histórico de Allen
é variado: ele obteve muito dinheiro
com a AOL e a DreamWorks, mas per-
deu bilhões de dólares com a falência
da Charter.

CAPITAL DE RISCO NOS PLANOS
O novo escritório em Palo Alto focará
em novas empresas de tecnologia,
software e internet, incluindo empre-
sas de capital de risco em estágios in-
termediário e final, e acordos de pré-
IPO (oferta pública de ações, na sigla
em inglês), afirmou odiretor de investi-
mentos da Vulcan Capital, Paul Ghaffa-
ri, à Reuters.
— Nós vamos expandir nossa marca

em amplos investimentos em tecnolo-
gia. Queremos obter mais recursos e
pessoas baseadas lá (no Vale do Silício)
— disse Ghaffari. — Temos um verda-
deiro apetite para colocar novas ideias
no portfólio. l

Paul Allen, dono de fortuna de US$ 15 bi, focará em start-ups
ANDRÉ TEIXEIRA/ARQUIVO

Recomeço. Paul Allen busca novas ideias tech

Cofundador da Microsoft vai
investir no Vale do Silício

HP: ações desabam
após rebaixamento
Papéis caíram 6% depois
de relatório negativo
do Goldman Sachs

-SAN FRANCISCO- As ações da Hew-
lett-Packard (HP) chegaram a
cair 6% ontem, depois que o
Goldman Sachs rebaixou os pa-
péispara “vender”, alertandoque
investidores podem estar supe-
restimando as chances de uma
reestruturação bem-sucedida da
empresa, que atualmente lida
comummomento difícil em seu
negócio de PCs e impressoras.
A HP, além de envolvida em

uma reestruturação que a dire-
tora-executiva, Meg Whitman,
admite que levará anos, tam-
bém está enfrentando dificul-
dades com a intensa competi-
ção em sua divisão de servido-
res e hardwares de armazena-
mento, informou o banco de
investimento em relatório.
Além da necessidade de

reinvestir qualquer poupança
de sua atual reforma em pes-
quisas e desenvolvimento do
negócio, seus resultados po-
dem continuar sob pressão
neste ano fiscal e nos próxi-
mos, disse o Goldman Sachs.
Wall Street “está atribuindo

uma probabilidade excessiva-
mente alta para o sucesso da
recuperação e assumindo de
forma incorreta que o funda-
mental já foi atingido”, afirmou
o relatório.
A maior fabricante de com-

putadores pessoais do mundo
tem enfrentado dificuldades
com a queda na demanda por
produtos de abastecimento de
computadores e impressoras,
como cartuchos de tinta, àme-
dida que os consumidoresmu-
dam para aparelhos móveis.
As ações da HP, que chega-

ramaacumular alta de 60%este
ano, fecharamontememqueda
de 5,57%, a US$ 22,01. l
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1ª Convocação

De acordo com os dispositivos constantes do artigo 59, do Estatuto, ficam convocados os Sócios Proprietários do
Itanhangá Golf Club para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada às 9:00 horas do dia 21
de abril de 2013, domingo, com término previsto para às 17:00 horas, na Sede do Clube, Estrada da Barra da Ti-
juca, nº 2005, com a seguinte ordem do dia :
1. eleger metade dos membros titulares do Conselho Deliberativo, 12 (doze), com mandato de 4 (quatro) anos;
2. eleger a totalidade de seu quadro de suplentes, 12 (doze), com mandato de 2 (dois) anos; e,
3. eleger 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes para o Conselho Fiscal, com mandato de 2 (dois) anos.

2ª Convocação

Não havendo quorum em primeira convocação, a Assembleia Geral Ordinária procederá a referida eleição, em
segunda convocação, com o quorum de 36 (trinta e seis) associados, às 9:30 horas, do mesmo dia e local,
mantendo-se o horário estabelecido para o término.
As indicações de candidatos para concorrerem às eleições deverão ser feitas, por escrito, com a assinatura de
pelo menos 02 (dois) sócios proprietários em pleno gozo de seus direitos sociais e entregues na Secretaria do Clube
até 04 (quatro) dias antes da eleição.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2013.

Alberto Fajerman
Presidente

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
Saiba o real Valor de Mercado antes de negociar um imóvel!

☎ 21 2262-7439 www.bnirj.com.br

LAUDOS PARA TODAS AS FINALIDADES, SEGUINDO AS NORMAS ABNT E INMETRO, ELABORADOS POR ENGENHEIROS ESPECIALIZADOS.

DISPOMOS DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, COM EXPERIÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 abr. 2013, Economia, p. 30.




