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Mariana Durão
Mônica Ciarelli / RIO

O último balanço da Petrobrás
indica que a companhia terá um
desafio ainda maior para equa-
cionar suas finanças nos próxi-
mos meses. A disponibilidade
de caixa da empresa despencou
de R$ 72,7 bilhões ao fim do se-
gundo trimestre para R$ 57,8 bi-

lhões no resultado divulgado na
sexta-feira. Levando em conta
esse montante, só o pagamento
de bônus de R$ 6 bilhões pelo
campo de Libra consumiria cer-
ca de 10% dos recursos da petro-
leira. O pagamento do bônus é
mais um fator de pressão que se
soma à defasagem nos preços
dos combustíveis, ao pesado pla-
no de investimentos e à maior
alavancagem da empresa.

“Esses números mostram que
a Petrobrás terá muita dificulda-
de de fechar suas contas no ano
que vem. O resultado ruim com-
plica novas captações. Sem falar
que 2014 é um ano eleitoral e a
empresa não terá aval do gover-

no para aumentar o preço da ga-
solina”, prevê Adriano Pires, di-
retor do Centro Brasileiro de In-
fra Estrutura.

No terceiro trimestre, o endi-
vidamento da Petrobrás cresceu
em relação a seu patrimônio lí-
quido (alavancagem), ficando
em 36%. O porcentual extrapola
o limite de 35% estabelecido co-
mo aceitável pela diretoria e, jun-
to com a rápida deterioração do

caixa, pode pesar negativamen-
te na avaliação das agências de
classificação de risco. No início
de outubro, a Moody’s chegou a
rebaixar a nota da dívida da Pe-
trobrás, ainda classificada como
grau de investimento, mas com
perspectiva negativa. Já o Bank
of America Merrill Lynch classi-
ficou a companhia como a mais
endividada do mundo, excluin-
do empresas do universo finan-

ceiro. Um novo rebaixamen-
to da nota de crédito da com-
panhia teria como efeito o en-
carecimento de novas capta-
ções. Por outro lado, a empre-
sa assumiu compromissos de
investimento ao ficar com
40% do consórcio que venceu
o leilão de Libra, fora o pesa-
do plano de investimento,
que prevê um desembolso de
US$ 236,5 bilhões até 2017.

Na semana passada, a presi-
dente da estatal, Graça Fos-
ter, afirmou que o caixa vai
“muito bem” e que será possí-
vel pagar os R$ 6 bilhões de
bônus de assinatura – sua par-
te no total de R$ 15 bilhões –
de Libra sem aportes do Te-
souro Nacional. O ministro
da Fazenda, Guido Mantega,
também descartou a ajuda do
Tesouro à estatal para honrar
o bônus. A rápida deteriora-
ção do caixa do segundo para
o terceiro trimestre, entretan-
to, acende o sinal amarelo./CO-

LABOROU ANDRÉ MAGNABOSCO

Thyssen pode
desistir de
venda no Brasil

Pagamento de Libra
consumirá 10% do
caixa da Petrobrás

Galeria. Veja os
destaques do Salão

do Transporte
estadao.com.br/e/salao
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DIVULGAÇÃO

Disponibilidade de
caixa da empresa caiu
de R$ 72,7 bilhões ao fim
do segundo trimestre
para R$ 57,8 bilhões

Mercedes investe
R$ 1 bi em ônibus e
caminhões no País
Investimento será feito até 2015 nas fábricas de Juiz de Fora e São
Bernardo; empresa já havia anunciado nova fábrica de automóveis

Aposta. Segundo Stefan Buchner, investimento no Brasil é o maior do grupo no mundo

Verba. De acordo com Graça Foster, caixa ‘vai muito bem’

FRANKFURT

A ThyssenKrupp redesenhou
seus planos e estuda agora per-
manecere expandir suas ativida-
des no Brasil e abandonar os Es-
tados Unidos. Após um ano de
esforços malsucedidos de ven-
da de suas unidades no Brasil e
no Alabama, o conglomerado
alemão considera uma nova saí-
da. A ThyssenKrupp estaria ne-
gociando com a CSN um acordo
pelo qual a brasileira compraria
aços planos da unidade no País
da Thyssen, até que a usina de
processamento fique pronta.

O mais provável é que a em-
presa venda apenas sua proces-
sadora de aço no Alabama. A Ar-
celorMittal estaria interessada./

DOW JONES NEWSWIRE

Cleide Silva

A Mercedes-Benz do Brasil
anunciou ontem investimen-
tos de R$ 1 bilhão para as fá-
bricas de caminhões e ônibus
de São Bernardo do Campo
(SP) e Juiz de Fora (MG). O
montante será aplicado em
2014 e 2015 em pesquisa e de-
senvolvimento de produtos e
tecnologias, nacionalização
de componentes e moderni-
zação de áreas de produção.

No início do mês, o grupo já
havia anunciado R$ 500 mi-
lhões para a construção de uma
fábrica de automóveis em Irace-
mápolis (SP), com início de
operações previsto para 2016.

O anúncio de ontem foi feito
pelo presidente mundial da di-
visão de Caminhões, Stefan
Buchner, que disse ser esse o
maior investimento do grupo
alemão num país atualmente.
“Um em cada quatro cami-
nhões que produzimos é feito
no Brasil”, informou. O País é o
maior consumidor de veículos
comerciais da marca, seguido
pela Alemanha.

Buchner participou da apre-
sentação das novidades que a
empresa expõe no Salão Inter-
nacional do Transporte (Fena-
tran), que será aberto ao públi-
co hoje, no Anhembi.

“Nossa empresa é responsá-
vel pelo maior plano de investi-
mentos do setor, destinando
R$ 2,5 bilhões ao Brasil de 2010
a 2015, com destaque para a
inauguração da nova fábrica em
Juiz de Fora e o aumento da ca-
pacidade produtiva em São Ber-
nardo”, disse Philipp Schie-
mer, presidente da Mercedes-
Benz do Brasil.

A Mercedes é a maior fabri-
cante brasileira de veículos co-
merciais. Em vendas, é líder no

segmento de ônibus e vice-lí-
der em caminhões. Buchner res-
saltou que a meta é recuperar a
liderança em caminhões, perdi-
da para a MAN/Volkswagen há
dez anos. “Pode parecer conver-
sa mole, mas nós vamos traba-
lhar todos os dias para cumprir
o que prometemos.”

Ao todo, as principais fabri-
cantes de caminhões e ônibus
têm planos de investir cerca de
R$ 5 bilhões até 2016.

A MAN segue com o plano ini-
ciado em 2009 de aportes de R$
1 bilhão, mas, por enquanto, de-
sistiu de ter uma nova fábrica.
“O Brasil é um dos mercados
mais interessantes do mundo
para nós”, ressaltou o presiden-
te mundial da MAN Caminhões
e Ônibus, Anders Nielsen.

A Iveco, do Grupo Fiat, vai
aplicar R$ 900 milhões no pe-
ríodo 2012-2014 (30% de todo o
aporte que a companhia fará
nos mercados onde atua) e tra-
balha para estar entre as três
maiores fabricantes do País. “A
concorrência nos obriga a ser
criativos, usar tecnologias mais
alinhadas com o que tem lá fora

e não temos medo de enfrentá-
la”, disse Marco Borba, vice-
presidente da Iveco ao falar so-
bre a chegada de novas fabrican-
tes. A marca detém hoje 9% de
participação das vendas totais.

Mercado. As empresas do se-
tor esperam para este ano um
mercado de 150 mil caminhões,
12% maior que o de 2012. Para
2014, as apostas variam de esta-
bilidade a crescimento de 6%.

Há grande ansiedade dos exe-
cutivos sobre o anúncio das no-
vas regras para o Finame, pro-
grama federal de financiamen-
to usado em 60% a 70% das ven-
das do setor. Hoje, o juro men-
sal é de 4%, mas há receios de

que essa taxa suba, o que pode
mudar as previsões de vendas.

Rogelio Golfarb, vice-presi-
dente da Ford, trabalha com
um mercado próximo a 165 mil
caminhões em 2014, enquanto
seus pares falam em 150 mil a
160 mil. A Ford vai investir no
País R$ 670 milhões até 2015.

Entre os destaques da Fena-
tran, que ficará aberta até sexta-
feira, há o Atego Econfort, da
Mercedes, primeiro semipesa-
do a receber câmbio totalmen-
te automatizado. A Volvo mos-
tra o FH 16 750, o maior cami-
nhão vendido na Europa (tem
capacidade para 250 tonela-
das), que será importado e cus-
tará R$ 1 milhão. Também tem

o primeiro caminhão movido a
gás natural, enquanto a Scania
expõe seu caminhão a etanol.

A DAF apresenta seu primei-
ro caminhão brasileiro, o XF
105, que começou a ser produzi-
do em Ponta Grossa (PR) neste
mês. A Fiat lança o Uno Furgão
e a nova Fiorino, ambos feitos
na plataforma do Uno, em subs-
tituição aos modelos feitos na
base do Mille, que sai de linha.

AVISO DE LICITAÇÃO - FADE-UFPE
CONCORRÊNCIA N° 001/2013

Tornamos público o Aviso de Licitação modalidade Concorrência n° 001/2013, tipo técnica e preço, destinada à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA CONSTRUÇÃO
DO LABORATÓRIO INTEGRADO DE TECNOLOGIA EM PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS -
LITPEG/UFPE, cuja sessão realizar-se-á no dia 17/12/2013, às 10h, horário local, na sede da FADE-UFPE, Rua Acadêmico
Hélio Ramos, 336, Cidade Universitária, Recife-PE. Edital disponível para download no site: www.fade.org.br. Informações:
licitacoes@fade.org.br. Reconhecido e ratificado pela Profª. Suzana Montenegro, Secretária Executiva da FADE-UFPE.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ/MF nº 16.706.958/0001-32

FATO RELEVANTE
CONTRATAÇÃO DE FORMADOR DE MERCADO PARA AS COTAS DO 

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade 
devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de 
investimento  e gerir carteiras de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100 - Torre Olavo Setúbal, inscrita no 
CNPJ/MF sob  o n° 62.418.140/0001-31, na qualidade de administrador do KINEA RENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 16.706.958/0001-32 (“Fundo”), informa aos cotistas do Fundo que, em observância às 
disposições constantes da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, 
da Instrução CVM nº 528, de 23 de outubro de 2012 e da Instrução CVM nº 400, 
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e ainda, observados os termos da Instrução CVM 
nº 384, de 17 de março de 2003 (“Instrução CVM nº 384”), contratou o BANCO FATOR, 
instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor 
Renato Paes de Barros,  nº 1.017 - 11º e 12º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.644.196/0001-06 
(“Formador de Mercado”), para exercer a função de formador de mercado das cotas do Fundo, 
no âmbito da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), 
observados os termos da Instrução CVM nº 384, do Regulamento do Formador de Mercado da 
BM&FBOVESPA, do Regulamento de Operações da BM&FBOVESPA e demais regulamentos 
aplicáveis no âmbito dos mercados administrados pela BM&FBOVESPA. A prestação dos serviços 
pelo Formador de Mercado terá início em 28 de outubro de 2013 e os custos dos serviços serão 
deduzidos da taxa de administração até que ocorra  a aprovação, em Assembleia Geral de Cotistas, 
da dedução de tais custos como encargo do Fundo. O contrato de prestação de serviços de 
formação de mercado vigorará pelo prazo de 6 (seis) meses da sua formalização, e tem como 
objetivo fomentar a liquidez das referidas cotas. 

São Paulo, 28 de outubro de 2013
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador do
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E 
INDIRETA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA, pelo presente edital, convoca a todos os Trabalhadores 
Municipais, Ativos e Inativos da Administração Pública Direta e Indireta do município de Louveira - SP, para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 04 de novembro de 2013, às 17:30 horas em primeira 
convocação (metade mais um) ou às 18:00 horas em segunda convocação com qualquer número de 
convocados presentes, na Rua Antonio Della Torre, 180, Vila Nova, Louveira/SP, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1) Discussão e esclarecimentos sobre o abandono dos diretores nas atividades do 
Sindicato; 2) Indicação e aprovação de 03 (três) Trabalhadores da categoria para composição da Junta 
Governativa e 03 (três) para composição do Conselho Fiscal, para no prazo de noventa dias reorganizar o 
quadro de associados e realizar as eleições para Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. 
Louveira-SP, 28 de outubro de 2013. Marcos de Ávila Neres - Presidente resignatário.

EDITAL
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, Presidente 
do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, 
TORNA PÚBLICO que se encontra nesta Secretaria, para análise, o Estudo de 
Impacto Ambiental da Readequação da Bacia Hidrográfica do Córrego 
Zavuvus. O referido EIA está à disposição dos interessados para consulta, no 
horário das 10:00 às 16:00 horas, nos dias úteis, na sala do CADES, junto à 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, à Rua do Paraíso, 387 -
1º andar - Paraíso - São Paulo. Maiores informações pelo telefone: 3241-7141.

 

SECRETARIA DO VERDE
E DO MEIO AMBIENTE

 

SECRETARIA DA SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3
ABERTURA DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
PREGÃO ELETRÔNICO 415/2013-SMS.G, processo 2013-0.113.906-4, destinado ao 
registro de preço para o fornecimento de FRALDA DESCARTÁVEL PREMATURO, 
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P E G, para a Divisão Técnica de 
Suprimentos - SMS.3/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Material 
Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de 
pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 8 de novembro de 2013, pelo endereço 
www.comprasnet.gov.br, a cargo da 4ª Comissão Permanente de Licitações da 
Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 416/2013-SMS.G, processo 2013-0.254.691-7, destinado ao 
registro de preço para o fornecimento de INSULINA GLULISINA 100UI/ML FRS 10 
ML (APIDRA), INSULINA GLULISINA 100UI/ML FRS 3ML (APIDRA - CARPULE) E 
INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA DESC. 3 ML (APIDRA SOLOSTAR), 
para Atendimento de Determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e 
Conselhos Tutelares - Ações Judiciais, para a Divisão Técnica de Suprimentos - 
SMS.3/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área Técnica de Ação Judicial, do tipo 
menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 
14 horas do dia 8 de novembro de 2013, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a 
cargo da 4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 423/2013-SMS.G, processo 2013-0.016.409-0, destinado ao 
registro de preço para o fornecimento de SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO, para 
o Programa Municipal de DST/AIDS, do tipo menor preço. A abertura/realização da 
sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10 horas do dia 11 de novembro de 
2013, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 1ª Comissão Permanente 
de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, quando 
pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General 
Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o 
recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, 
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, 
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital. 

● Planos

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Objeto: Concorrência Pública nº 001/2013 - Adaptação dos sanitários e substituição 

de tubulações e prumadas no Edifício Sede.

Abertura: 28/11/2013 às 14h.

Edital: encontra-se afixado na Coordenadoria de Compras e Licitações, à Av. Marquês 

de São Vicente, nº 121, Bloco A, 7º andar, Barra Funda, São Paulo/SP, 

sendo fornecidas cópias, nos dias úteis, no horário das 11h30 às 18h, ou poderá ser 

obtido no endereço http://www.trtsp.jus.br/html/noticias/licitacoes/.

“Nossa empresa é
responsável pelo maior
plano de investimentos
do setor, destinando
R$ 2,5 bilhões ao Brasil
de 2010 a 2015.”
Philipp Schiemer
PRESIDENTE DA MERCEDES DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO - CROSP
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 - PROC. Nº 576/2013
TIPO MELHOR TÉCNICA E PREÇO

Tornamos público para conhecimento dos interessados a prorrogação do prazo de
abertura da sessão pública da Concorrência nº 001/2013 cujo objeto é a contratação
de agência de publicidade, do dia 08/11/2013 às 9:00 horas para o dia 12/11/2013 às
9:00 horas.

Lourenço Oliva Neto - Presidente da Comissão de Licitação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




