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Suzano vai
parar fábricas
de papel

Luciana Collet

O Novo Aeroporto Executivo
de São Paulo (Naesp/Catarina),
projeto privado da incorporado-
ra JHSF, pode se tornar um aero-
porto internacional.

“Estamos em interlocução
com todas as áreas de governo
envolvidas”, disse Francisco Ly-

ra, sócio no projeto e da consul-
toria CFly Aviation. A negocia-
ção passa por cinco ministé-
rios: Secretaria de Aviação Civil
(SAC); Ministério da Fazenda;
Ministério da Justiça; Ministé-
rio da Saúde e Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento.

De acordo com Lyra, o proje-
to daria um alívio aos aeropor-
tos da capital – Guarulhos e
Congonhas. “Hoje há muitos
voos vazios de aviação executi-
va que chegam a Guarulhos ou a
Congonhas, o que significa um
desperdício no uso da capacida-
de aeroportuária”, disse.

O Naesp faz parte de um em-
preendimento da JHSF com-
posto de um shopping, oito tor-
res corporativas, um condomí-
nio residencial, um centro edu-
cacional e um complexo hospi-
talar, com uma área de 7 mi-
lhões de metros quadrados.
Uma área de aproximadamente
2 milhões de metros quadrados
será utilizada para o aeroporto,
segundo Lyra – um terreno 25%
maior do que o de Congonhas.

O aeroporto ficará a cerca de
60 quilômetros de São Paulo
e terá acesso pela Rodovia
Castelo Branco.

Longa distância. O projeto
prevê duas pistas, sendo uma
de 2.470 metros e outra de 2
mil metros, além de áreas
destinadas a hangares e pá-
tio. A extensão das pistas per-
mitirá que jatos executivos
que operam longa distância
utilizem o aeroporto. Este ti-
po de avião precisa de pistas
longas e usa instrumentos pa-
ra o pouso. O valor do investi-
mento não foi informado.

Segundo Lyra, a compa-
nhia fará encontros com in-
vestidores nas próximas se-
manas, voltados a fundos de
investimentos para o projeto
do aeroporto.

Aeroporto da JHSF pode
se tornar internacional

Claudia Sender é nova
presidente da TAM
Executiva substituirá Marco Antonio Bologna no comando da empresa
aérea; ele segue na presidência da holding, concentrado na fusão com a LAN

DIVULGAÇÃO

Fernanda Guimarães

A Suzano vai suspender por um
mês a produção em duas fábri-
cas de papel por causa das
“atuais condições do merca-
do”, segundo informações da
consultoria internacional Risi,
confirmadas pela companhia.
Um dos objetivos seria também
“preservar as unidades indus-
triais rentáveis do grupo”.

A Suzano decidiu suspender
a produção da sua fábrica em
Rio Verde entre os dias 1º de ju-
nho e 2 de julho. A unidade em
Embu ficará parada de 15 de ju-

lho a 15 de agosto. A planta Rio
Verde tem capacidade de produ-
ção de 56 mil toneladas de papel
não revestido e a de Embu de 60
mil toneladas de papel cartão.

De acordo com a consultoria,
a decisão foi tomada pela em-
presa devido à falta de competi-
tividade em alguns segmentos
do mercado por conta da eleva-
ção de custos, aumento das des-
pesas na logística para exporta-
ção e também devido à “compe-
tição desleal com papéis que
não são tarifados no Brasil”.

O setor de papel como um to-
do passa por um momento de
crise no Brasil. Há excesso de
oferta no mercado e muitas em-
presas endividadas. A Suzano
enfrenta um problema maior,
porque suas fábricas são mais
antigas que a de suas concorren-
tes internacionais.

Marina Gazzoni

A TAM anunciou ontem que a
executiva Claudia Sender, de
38 anos, será a nova presiden-
te da companhia. Com a mu-
dança, a TAM volta a ter um
presidente responsável exclu-
sivamente pela empresa. Des-
de fevereiro de 2012, o presi-
dente da holding TAM S.A.,
Marco Antonio Bologna, acu-
mulava também o cargo de
presidente da TAM Linhas Aé-
reas. Claudia será a primeira
mulher a comandar uma em-
presa aérea brasileira.

Bologna disse, em comunica-
do à imprensa, que o atual cená-
rio da aviação civil brasileira
traz desafios e oportunidades

para as companhias do setor,
que exigem um executivo foca-
do no dia a dia da operação.
“Questões como o incentivo à
aviação regional, o aumento de
capacidade dos aeroportos, a di-
nâmica concorrencial e os gran-
des eventos que o Brasil vai rece-
ber neste e nos próximos anos
exigem foco no dia a dia da com-
panhia, que estará a cargo de
Claudia a partir de hoje”, afir-
mou.

Ao deixar a presidência da
TAM Linhas Aéreas, Bologna se
concentrará na consolidação
da fusão de LAN e TAM, oficiali-
zada em 22 de junho de 2012. A
TAM S.A. é empresa controlado-
ra da TAM Linhas Aéreas, da
TAM Paraguai e da Multiplus.

Trajetória. Claudia chegou à
TAM em dezembro de 2011 co-
mo vice-presidente comercial e
de marketing. Após a criação da
Latam, as áreas da empresa fo-
ram reestruturadas e Claudia as-
sumiu a vice-presidência da uni-
dade de negócios de voos do-
mésticos do Brasil.

A executiva se destacou den-
tro da TAM por conseguir exe-

cutar um plano de segmentação
de tarifas, que basicamente con-
siste em implementar um siste-
ma de vendas que identifique e
ofereça passagens mais baratas
aos clientes que viajam a lazer e
mais caras aos que viajam a ne-
gócios. Com essa estratégia co-
mercial, a empresa conseguiu
elevar sua taxa de ocupação dos
voos domésticos de 62,7% para
73% entre março de 2012 e mar-
ço de 2013 e ganhar um ponto
porcentual de mercado mesmo
com uma redução de 11% na
oferta de assentos no período.

Claudia é formada em Enge-
nharia Química na Universida-
de de São Paulo (USP) e fez
MBA na Harvard Business
School. Antes de entrar na
TAM, ela foi vice-presidente de
Marketing da fabricante de ele-
trodomésticos Whirlpool na
América Latina e consultora da
Bain&Company.

O último executivo a se dedi-
car exclusivamente à presidên-
cia da TAM Linhas Aéreas foi
Líbano Barroso. Ele deixou a
função em fevereiro do ano pas-
sado para ser CFO (chief finan-
cial officer) da Latam, mas saiu
da empresa logo depois, em se-
tembro.

● Desafio
Claudia Sender assume o coman-
do da companhia aérea líder no
Brasil em meio a uma crise na
aviação. As empresas vêm enxu-
gando a oferta de voos para ele-
var a rentabilidade da operação.

Pioneira. Claudia é a 1ª mulher a presidir aérea brasileira

● Infraestrutura

Negociação passa por 5
ministérios; aeroporto
ficará a 60 km de São
Paulo em área 25% maior
que a de Congonhas

CNPJ Nº 46.119.855/0001-37

 Requerimento de Licença Prévia e de Instalação da 
ETE Boa Vista

�SANASA- SOC. DE AB. DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - ETE BOA 
VISTA, torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia e de 
Instalação para Estação de Tratamento de Esgotos à Av. Cdor. 
Aladino Selmi, Amarais, CAMPINAS/SP.�

Marco Antonio dos Santos 
Diretor Técnico 

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A

24 de junho, 21h     
Sala São Paulo

25 de junho, 21h     
Sala São Paulo

Ingressos à venda.

Wagenaar A megera domada (Abertura)
Rachmaninov Variações sobre 
      um tema de Paganini
Tchaikovsky Sinfonia nº 5

ORQUESTRA REAL 
DO CONCERTGEBOUW 
AMSTERDAM
MARISS JANSONS Regência

DENIS MATSUEV Piano

Rachmaninov Variações sobre 
      um tema de Paganini
Mahler Sinfonia nº 1

ORQUESTRA REAL 
DO CONCERTGEBOUW 
AMSTERDAM
MARISS JANSONS Regência

Concerto extra ao ar livre  
23 de junho, domingo, 11h
Auditório Ibirapuera

Enescu Rapsódia nº 1 (Rapsódias romenas)
Prokofi ev Romeu e Julieta (trechos)
Stravinsky O pássaro de fogo (trechos)
Villa-Lobos O trenzinho do caipira
Bizet Farândola (A arlesiana, suíte nº 2)

2 de junho, 21h     
Sala São Paulo

QUARTETO BORODIN

Brahms  Quarteto nº 3
Tchaikovsky  Quarteto nº 3

Ingressos à venda.

5 de junho, 21h     
Sala São Paulo

Borodin  Quarteto nº 2
Shostakovich  Quarteto nº 8
Tchaikovsky  Quarteto nº 2

PATROCÍNIO TEMPORADA 2013 REALIZAÇÃO

O Ministério da Cultura e a 
Cultura Artística apresentam
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Preço especial para estudantes com até 30 anos, 30 minutos antes do concerto: R$ 10,00

PATROCINADORES TURNÊ MUNDIAL 2013 – ORQUESTRA REAL DO CONCERTEGEBOUW AMSTERDAM
PATROCINADOR GLOBAL PATROCINADOR GLOBAL PATROCINADOR LOCALPATROCINADOR GLOBAL

“Muitos voos
vazios chegam a
Guarulhos ou a
Congonhas, um desperdício
no uso do aeroporto.”
Francisco Lyra
SÓCIO DA CFLY AVIATION

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ/MF n° 33.170.085/0001-05 - NIRE n° 35.3.0010396-3
Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 15/06/2012

1. Data, Hora e Local: Em 15/06/2012, às 14:00 horas, na sede social da Companhia na Av. Maria Coelho Aguiar, n° 215, Bloco F, 4° andar, 
Jardim São Luis, São Paulo - SP, CEP 05805-000. 2. Quorum: Verificou-se, em primeira convocação, a presença de 100% dos acionistas, 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro n° 05 “Presença de Acionistas”, fls. 30v e 31. 
3. Convocação: Dispen sada a publicação dos Avisos aos Acionistas e dos Editais de Convoca ção, na forma do Artigo 124, § 4° da 
Lei n° 6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social. 4. Mesa: Conforme o Artigo 
12 do Estatuto Social, os acionistas presentes indicaram o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Acacio Rosa de Queiroz Filho, para presidir 
a Assembléia, o qual, a seguir, nomeou o Sr. Sidney Gonçalves Munhoz, Diretor Vice-Presidente, para Secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (a) a distribuição aos acionistas de juros sobre capital próprio; (b) o aumento do capital social; e (c) a altera ção do Estatuto Social no 
que se refere ao capital social, para colocá-lo em conformidade com as deliberações anteriores. 6. Deliberações: 6.1. A Assembléia Geral, 
atendendo proposta do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, com abstenção dos legalmente impedi dos, deliberou 
e aprovou por unanimidade a distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas no valor de R$ 9.119.428,14. O valor distri buído a 
cada acionista, na proporção que os mesmos possuem no capital social da Companhia, será creditado em favor dos mesmos pela 
Companhia. 6.2. Em seguida, a Assembléia Geral aprovou o aumento do capital social, que está totalmente subscrito e integralizado, no 
valor de R$ 9.119.428,14, mediante a emissão de 412 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, a ser integralizado no ato 
da subscrição em moeda corrente nacional ou mediante aproveitamento de créditos de que o subscritor seja titular contra a Companhia, 
observando que: (a) os atuais acionistas terão direito de preferência na subscrição das novas ações na proporção do número de ações de 
emissão da Companhia que possuírem, nos termos do artigo 171 da Lei n° 6.404/76; e (b) as novas ações a serem emitidas terão os mesmos 
direitos e vantagens das ações ordinárias já existentes. 6.2.1. Nos termos do artigo 14, combinado com o artigo 170, § 1°, inciso II da 
Lei 6.404/76, o preço de emissão da ação foi calculado com base no critério do valor do patrimônio líquido da ação, utilizando-se o balanço 
da Companhia levantado em 30.04.2012, qual seja, R$ 371.284.122,30. Dessa forma, o preço unitário da ação é fixado em R$ 22.121,40. 
6.3. A acionista DHC Corporation manifestou interesse em subscrever a totalidade das novas ações sobre as quais tem direito de preferência 
e solicitou reserva de sobras. Em seguida, os demais acionis tas renunciaram ao direito de preferência em subscrever as novas ações por 
não terem interesse em acompanhar o aumento do capital social. 6.4. Em razão da renúncia pelos demais acionistas, a DHC Corporation 
subs creveu a totalidade das 412 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, correspondente ao valor total do aumento do 
capital social, ou seja, R$ 9.119.428,14 e as integralizou neste mesmo ato com créditos que possui junto à Companhia, com expressa 
anuência dos demais acio nistas que compõem a totalidade do capital social. O Boletim de Subscri ção ficará arquivado na sede da Companhia 
e a Diretoria fica encarrega da de proceder aos respectivos registros nos livros societários. 6.5. Em virtude da subscrição aprovada, conforme 
item anterior, foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes a alteração do Artigo 7 do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte 
redação: “Art. 7 - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 236.998.872,25, dividido em 17.196 ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal.” 7. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não estar instalado no período. 
8. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, os documen tos submetidos 
à apreciação desta Assembléia referidos nesta ata. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer rou os 
trabalhos desta Assembléia Geral Extraordinária, lavrando-se no livro próprio a presente ata, que lida e achada conforme foi aprovada por 
todos os presentes que a subscrevem. A presente é cópia fiel da ata ori ginal lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, 
as assinaturas apostas. Acacio Rosa de Queiroz Filho - Diretor Presidente, Presidente da Mesa e Acionista. Sidney Gonçalves Munhoz 
- Diretor Vice-Presidente e Secretário da Mesa. Herman Guillermo Weiss - Acio nista - p.p. Sidney Gonçalves Munhoz. Nivaldo Venturini 
- Acionista - p.p. Sidney Gonçalves Munhoz. DHC Corporation - Acionista - p.p. Vera Ma ria de Carvalho Pinto Rodrigues. Visto do Advogado: 
Vera Maria de Car valho Pinto Rodrigues - OAB/SP 119.499. JUCESP n° 185.387/13-5 em 20/05/2013. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ/MF nº 33.170.085/0001-05 - NIRE nº 35.3.0010396-3

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 15/06/2012
1. Data, Hora e Local: Em 15/06/2012, às 10:00 horas, na sede social da Companhia na Av. Maria Coelho Aguiar, nº 215, Bloco F, 4º andar, 
Jardim São Luis, São Paulo - SP,  CEP 05805-000. 2. Convocação: Dispensada a convocação em razão do comparecimento de todos os 
membros, nos termos do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. 3. Presenças: Conselheiros: Srs. Acacio Rosa de Queiroz Filho, Nivaldo 
Venturini e Herman Guillermo Weiss, sendo os dois últimos representados por procurador, conforme procurações que ficam arquivadas na 
sede da Companhia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) proposta de distribuição aos acionistas de juros sobre capital próprio; (b) 
proposta de aumento do capital social; (c) proposta de alteração do Estatuto Social no que se refere ao capital social, para colocá-lo em 
conformidade com as deliberações anteriores; e (d) convocação da Assembléia Geral Extraordinária. 5. Deliberações: Foram aprovadas 
por unanimidade, as seguintes deliberações: (a) apresentação à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia de proposta de distribuição 
de juros sobre capital próprio aos acionistas no valor de R$ 9.119.428,14; (b) apresentação à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia 
de proposta de aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 9.119.428,14, mediante a emissão de 412 novas ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, a ser integralizado no ato da subscrição em moeda corrente nacional ou mediante aproveitamento de 
créditos de que o subscritor seja titular contra a Companhia; (b.1) nos termos do artigo 14, combinado com o artigo 170, § 1º, inciso II da Lei 
6.404/76, o preço de emissão da ação sugerido foi calculado com base no critério do valor do patrimônio líquido da ação, utilizando-se o 
balanço da Companhia levantado em 30/04/2012, qual seja, R$ 371.284.122,30. Dessa forma, o Conselho de Administração propõe que o 
preço unitário da ação seja fixado em R$ 22.121,40; (b.2) em conformidade com disposição legal, na proporção das ações que possuem no 
capital social atual, os acionistas atuais terão o direito de preferência na subscrição das novas ações a serem emitidas, em virtude do aumento 
do capital social, se este for aprovado pelos acionistas; (c) apresentação à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia de proposta de 
alteração do Estatuto Social no que se refere ao capital social, para colocá-lo em conformidade com as deliberações anteriores; e (d) 
convocação da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada nesta data. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, determinou o 
Sr. Presidente do Conselho de Administração que fosse lavrada esta ata no livro próprio, que lida e aprovada, vai assinada por todos os 
membros do Conselho de Administração. A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, 
as assinaturas apostas. Acacio Rosa de Queiroz Filho - Diretor Presidente, Presidente da Mesa e Acionista. Nivaldo Venturini - Acionista 
- p.p. Sidney Gonçalves Munhoz. Herman Guillermo Weiss - Acionista - p.p. Sidney Gonçalves Munhoz. Visto do Advogado: Vera Maria de 
Carvalho Pinto Rodrigues - OAB/SP 119.499. JUCESP nº 185.538/13-7 em 20/05/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda., torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Instalação nº 49000180 e requereu a Licença de Operação referente Processo 
nº 49 00128 12, localizada à BR 116, Km. 488,5, SN, CIC, Cajati-SP.31ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

Edital de citação - Prazo de 30 dias - Processo nº 0177680-
80.8.26.0100 (583.00.2011.177680).
O Dr. Luis Fernando Cirillo, Juiz de Direito da 31ª Vara Cível da
Capital/SP, na forma da lei, etc...

FAZ SABER a ASVAS COMÉRCIO TEXTIL LTDA,
CNPJ 10.403.878/0001-21, na pessoa de suas representantes legal,
VANESSA SILVA MORAIS, CPF 319.425.318-26 e VÂNIA SANTOS
SILVA, CPF 326.003.848-08, e como avalistas HAYO COHEN, CPF
022.149.108-24 e PATRIZIA BERTA COHEN, CPF 220.115.358-24
que D'CRED FINANÇAS S/A. lhes ajuizou ação ORDINÁRIA DE
COBRANÇA, objetivando sejam os réus condenados ao pagamento
da quantia de R$ 577.327,68 (junho/2011) e demais cominações
legais, valor esse representado pelos títulos emitidos de forma ilegal 
e ilegítima, sem corresponder a mercadoria vendida, sendo de
responsabilidade dos réus o pagamento dos títulos emitidos sem
lastro, tudo em virtude do Contrato de Fomento Mercantil firmado com
a ré em 31/08/2010, figurando como avalistas HAYO COHEN
e PATRIZIA BERTA COHEN. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a expedição do presente edital, para que no
prazo de 15 dias, à fluir após os 30 dias supra, contestem a ação, sob
pena de revelia, sendo ainda aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor em sua inicial. Será o edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 maio 2013, Economia & Negócios, p. B13.




