
Reestruturação da Kodak é aprovada
A estrutura de um plano da Eastman Kodak para se reconfigurar

como uma empresa comercial de imagens foi aprovada por um juiz

de falências , aproximando-a de uma saída da concordata, declarada

em janeiro de 2012. A Kodak havia anunciado acordo US$ 895

milhões com o JPMorgan, Bank of America e Barclays. Vai usar o

dinheiro para pagar empréstimos que financiaram sua concordata.

O setor de fitness no Brasil ganha
contornos de primeiro mundo. O
país segue na dianteira do merca-
do mundial nos últimos dez anos
e já é considerado o maior da Amé-
rica Latina em número de acade-
mias, além de ocupar o segundo
lugar no mundo. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Academias
(ACAD Brasil), o mercado brasilei-
ro de fitness passou de quatro mil
academias em 2000 para mais de
22 mil em 2012. Hoje, o setor aten-
de mais de seis milhões de pes-
soas, movimentando economica-
mente US$ 2,3 bilhões.

Além das academias, que inves-
tem pesado em infraestrutura, no-
vos formatos e opções para todos
os bolsos, este é um mercado que
envolve ainda fabricantes de rou-
pas,equipamentos e serviços.
Uma das empresas que vem cres-
cendo por conta da nova realida-
de do setor é a D&D Pilates, com

sede na Tijuca, no Rio e fábrica em
Duque de Caxias, na Baixada Flu-
minense. Além de um centro de
formação de profissionais para as
aulas de pilates,a empresa tem
uma linha de produção dos equi-
pamentos que são instalados em
academias em todo o país.

“O pilates teve um boom no se-
tor de fitness. Cada vez mais as clí-
nicas e academias investem em
um circuito para a prática dos
exercícios ou de fisioterapia. Isso
movimenta a nossa indústria.
Nossa expectativa é vender mais
de 135 mil equipamentos esse
ano”, diz Rodolfo Rodrigues Pei-
xoto, assistente de Marketing da
D&D Pilates.

De janeiro a junho, a empresa
instalou 50 novos estúdios de pila-
tes no país. Os preços de cada kit
de equipamentos varia de R$ 10
mil a R$ 16 mil. Rio e Brasília são
os mercados com maior deman-
da. A D&D Fitness também vai
abrir clínicas pelo país. Serão seis
delas até 2016.

Também de olho no merca-
do brasileiro e nos grandes
eventos esportivos,a Winners
Sport, representante das mar-
cas Wilson e Salomon, tem pre-
visão de faturamento de R$ 36
milhões até o fim de 2013 - um
plano ambicioso para quem
abriu duas lojas em São Paulo,
com investimento de R$ 3 mi-
lhões, há menos de um ano.

Também ambiciosa é a me-
ta de faturamento da 15ª edição
da feira Rio Sports Show, que
prevê movimentar R$ 45 mi-
lhões em negócios em três
dias, de acordo com sua ideali-
zadora, Ana Paula Graziano. O
evento, que começa hoje, reú-
ne mais de 70 expositores e dez
compradores internacionais,
de países como México, Colôm-
bia, Chile e Alemanha. Os es-
trangeiros irão participar da ro-
dada de negócios do projeto
Brazilian Sports, da Apex-Bra-
sil e da Associação Brasileira de
Bens e Serviços do Esporte.

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 016/2013

Objeto: Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e
corretiva, nas instalações da EMGEPRON, compreendendo as seguintes
áreas: A) Sede da EMGEPRON e o Edifício 7-A do AMRJ; e, B) Instala-
ções da Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos
(FAJCMC), conforme especificado no Termo de Referência e seus
Apêndices I e II. Edital: 27/06/2013 de 08h às 12h e de 13h às 17h.
Endereço: www.emgepron.com.br. ou www.emgepron.mar.mil.br.
Entrega das Propostas: a partir de 27/06/2013 às 08h no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: dia 16/07/2013 às
09h30, no site: www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Favor
observar o Termo de Referência – Anexo A do Edital.

LUCIANA MARIA DIAS MAIA
Pregoeira

Corpo em forma
movimenta mais
de R$ 2 bi no país

InterCement Brasil S.A. - CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36 - NIRE 35.300.023.242 - Extrato da Ata
da Reunião do Conselho de Administração - Data, Hora e Local: Em 02/05/2013, às 10h00, na sede
social. Mesa Diretora: José Édison Barros Franco, Presidente; e Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Secretário.
Ordem do Dia - Deliberações: Por unanimidade dos presentes, foram eleitos como membros da Diretoria
da Companhia, com gestão até a realização da RCA imediatamente subsequente à AGO a se realizar
dentro dos quatro primeiros meses do ano de 2014 para deliberar sobre as contas dos administradores e
demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31/12/2013: (I) Cléber Acúrcio Machado,
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF/MF 021.764.208-02 e RG 10.769.142-5 SSP-SP, para
o cargo de Diretor Geral; (II) Carlos José Cantú, brasileiro, casado, contador, CPF 084.811.928-21 e
RG 16.259.289-9, para o cargo de Diretor de Finanças e Controladoria; (III) Rubens Prado Valentin
Júnior, brasileiro, casado, tecnólogo, CPF/MF 091.087.318-61 e RG 17.481.333-8 SSP/SP, para o cargo
de Diretor; (IV) Dorivaldo Ferreira, brasileiro, casado, administrador, CPF/MF 655.610.828-68 e RG
6.251.703-X, para o cargo de Diretor; (V) Manuel Antônio Sobral Cruz, português, casado, engenheiro,
CPF/MF 234.144.798-85 e RNE V675216-R, para o cargo de Diretor, e (VI) Valter Garbinatto de
Albuquerque, brasileiro, casado, engenheiro de minas, CPF/MF 199.692.870-87, RG 4.029.932.011,
para o cargo de Diretor, todos domiciliados na Av. Nações Unidas, 12.495, 13º e 14º andares, Torre
Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, São Paulo/SP, permanecendo vago 01 cargo de
Diretor. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada
pelos presentes. SP, 02/05/2013. José Édison Barros Franco - Presidente do Conselho de Administração.
JUCESP nº 229.742/13-0 em 18/06/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.341.549/0001-63 - NIRE 35.300.314.611

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2013

Data, Hora e Local: 24 de junho de 2013, às 13h, na sede social da TARPON
INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
localizada na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo
primeiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: José Carlos Reis
de Magalhães Neto; Secretário: Bruno Gebara Stephano. Ordem do Dia: Deliberar sobre o
cancelamento da totalidade das 846.700 (oitocentas e quarenta e seis mil e setecentas) ações
ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria. Deliberações: Por
unanimidade, o Conselho de Administração deliberou aprovar o cancelamento da totalidade
das 846.700 (oitocentas e quarenta e seis mil e setecentas) ações ordinárias de emissão da
Companhia, mantidas em tesouraria, adquiridas no âmbito do programa de recompra de
ações de emissão da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em 28 de janeiro
de 2013; Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário.
São Paulo, 24 de junho de 2013. Assinaturas: Mesa: Presidente - José Carlos Reis de
Magalhães Neto; Secretário - Bruno Gebara Stephano. Conselheiros: José Carlos Reis
de Magalhães Neto, Rodrigo Reghini Vieira, Miguel Gomes Ferreira, Fernando Shayer,
Horácio Lafer Piva e Fabio Hering. Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 24 de junho de 2013. Bruno Gebara Stephano - Secretário.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PROCESSO INTERNO Nº: 4395/2013.
MODALIDADE: Concorrência Pública.
TIPO: Melhor Técnica.
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento,
a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais
meios de divulgação.
DATA DA ABERTURA: 15 de agosto de 2013, às 09 (nove) horas, (horário oficial de
Brasília-DF).
LOCAL DA SESSÃO: Avenida Teotônio Segurado, 102 Norte, Conjunto 1, Lotes 1 e 2,
Palmas/TO, Instituto de Contas 5 de Outubro, prédio anexo ao Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins, 1º piso, sala 10.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010; Lei Federal nº 4.680, de
18 de junho de 1965; Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, e modificações posteriores;
Decreto nº 57.690, de 01.02.1966; Decreto nº 4.563, de 31.12.2002.
NOTA: Outras informações poderão ser obtidas junto à Coordenadoria de Licitações,
Contratos e Convênios pelos telefones (63) 3232-5872 / 5946.
EDITAL: À disposição dos interessados no órgão e no site oficial deste TCE/TO
(www.tce.to.gov.br).

Maria das Graças Rodrigues Vieira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Divulgação

Brasil lidera o mercado de academias e o setor de fitness em

geral em toda a América do Sul e é o segundo maior do mundo

FOTOGRAFIA

FeiradenegóciosnosetordefitnessquecomeçahojenoRiodevemovimentarR$45milhões

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA DE LOGÍSTICA
EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP : Nº 043 /2013 - Tipo Menor Preço Global Por Lote
OBJETO: Aquisição de Kit Lanches.
REALIZAÇÃO: Dia 12.07.2013 - 10:00h.
LOCAL: http://www.compras.rj.gov.br
INFORMAÇÕES: Rua Evaristo da Veiga, nº 78 – Centro - RJ
TEL/FAX: 2333.2705 Q.G. – DL/3-G.A.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2013, Empresas, p. 15.
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