
GMvendeVectra um
mês antes do lançamento

Liminaratrasaprocesso
de IncorporaçãodaRipasa

O juiz da4.ªVaradaJustiça
Federal deBrasília, Itagiba
CattaPretaNeto, deu 10dias
paraqueaNestléapresente
osargumentoscontrao recur-
sodoCade.Depoisdeobter
uma liminar que interrompeu
acontagemde150diasparaa
vendadaGaroto, oCade re-
correupedindoa voltada con-
tagem.O juiz também infor-
mouontemque temcompe-
tênciapara julgar ocasomes-
mocomaaçãoquecorre em
Vitória (ES), propostapelo
sindicatodos trabalhadores.

AGeneralMotors vai anteci-
par emummês o início das
vendasdo novoVectra, que
será lançado emoutubro. A
versão redesenhadapela fi-
lial brasileira poderá ser enco-
mendadaa partir de sábado,
quando será anunciadoo pre-
çodo carro.O clientedá um
sinal e garante o valor na hora
da entrega. Para promover a
venda, aGMmontouumespa-
çodenominadoUniversoVec-
tra no JockeyClubdeSão
Paulo, que tambémserá insta-
lado emnove capitais e nas
revendas.O sedã temmoto-
res2.0 e2.4bicombustíveis.

Japoneses comemoram
50 anos do Bunkyo

ASuzano Papel e Celulose e
aVotorantimCelulose ePa-
pel (VCP) pediramà Justiça
emSãoPaulo a cassação da
liminar que impediu a realiza-
ção ontemda assembléia-ge-
ral quemarca a incorporação
daRipasa pelas duas compa-
nhias. O juiz da 19.ª Vara Cí-
vel da Justiça de SãoPaulo,
Clóvis de Toledo, concedeu
liminar na última sexta-feira
aos fundos de investimentos
Fator Sinergia I e II e Apolo.
Esses fundos detêm20%das
ações preferenciais da Ripa-
sa. A Suzano informou que
aguarda o despacho da Justi-
ça para saber quando poderá
realizar a assembléia geral.

Juiz dá 10dias paraque
Nestlé fale sobre aGaroto

Ospresidentes e executivos
de grandes empresas japone-
sasnoBrasil e aquelas cria-
dase comandadas, aqui, por
japoneses, se preparampara
comemorar, a partir do próxi-
momês, os 50anos daSocie-
dadeBrasileira deCultura
Japonesa (Bunkyo). A campa-
nhapublicitária, criadapor
JoséZaragoza, daDPZ, tem
também foconaeconomia.
Vaimostrar as convergências
entre cidades comoTóquio e
SãoPaulo e focar os laços de
amizadeentre os dois povos,
que tornarampossíveis proje-
tos dedesenvolvimento eco-
nômico, ambiental e social.
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Intelsat levaPanAmSat
por US$ 3,2 bilhões
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Microempresários vão
ter recursos doFat

Aéreascomeçamadebater
marcoregulatório do setor

AVIAÇÃO

Opresidentedoconselhodead-
ministração da Varig, David
Zylbersztajn, afirmou ontem
que a Varig não tem plano B e
admitiu a possível paralisação
da companhia caso o plano de
reestruturação, que inclui a
venda da subsidiária de cargas
VarigLogparaofundoamerica-
no Matlin Patterson, não seja
aprovado.“Temgentebrincan-
docomfogo”,afirmouoexecuti-
voaocomentaraliminarconce-
didaontempelaJustiçadoTra-
balho aos sindicatos trabalhis-
tas e que impede a venda das
subsidiárias VarigLog e Varig
Engenharia e Manutenção
(VEM). AVarig já recorreu.
A venda da VarigLog, que

precisa ainda ser aprovada pe-
laFundaçãoRubenBerta, acio-
nista da Varig, e pelo juiz Ale-
xander Macedo, responsável
pela recuperação judicial da
empresa,representariaumain-

jeção imediata de US$ 38 mi-
lhões, além de um empréstimo
de US$ 50 milhões garantido
por recebíveis.
A Varig depende desses re-

cursos para conseguir amanu-
tenção de uma outra liminar
que impedeasempresasde lea-
sing estrangeiras de arrestar
aviõesemsoloamericano.Ojul-
gamento da liminar acontece
amanhã, na Corte de Falências
doDistrito Sul deNovaYork.
Segundoadvogadosespecia-

lizados em leasing ouvidos pela
reportagem,oriscodeessalimi-
nar cair amanhã é bastante al-
to,umavezqueaVarignãoestá
pagando os aluguéis correntes
das aeronaves. Apenas se con-
seguirconvenceraJustiçaame-
ricana de que terá condição de

pagarosaluguéisatrasadosem
poucosdias, aVarig poderá ob-
ter alguma extensão de prazo.
A venda da VarigLog seria

suficiente apenas para colocar
em dia a dívida contraída com
as empresas de leasing após a
entrada em recuperação judi-
cial, em 17 de junho, no valor de
US$ 30 milhões. Está longe de
garantirasobrevivênciadaem-
presa, que tem uma despesa
mensal de US$ 200 milhões.
Movem a ação contra a Varig
em NY as empresas ILFC,
Boeing Capital, Ansett, entre
outras. No total, estão em jogo
nadamenos do que 30 aviões.
Ao conceder a liminar impe-

dindo a venda da VarigLog, a
juíza Giselle Bondim Lopes Ri-
beiro, da 19ª Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro, afirma que
baseou sua decisão em suspei-
tas de fraude. “Defiro amedida
cautelar de arresto em relação
à VarigLog e VEM, para que
suas ações não sejamvendidas,
assim comobensmóveis e imó-
veis que possuam, inclusive
marcas”,diz odespacho.Nase-
manapassada,aFederaçãoNa-
cional dos Trabalhadores em
Aviação Civil (Fentac) entrou
comuma açãopedindo o arres-
to dos bens de todas as empre-
sasdaVarig,paragarantiropa-
gamento de R$ 400milhões de
passivos trabalhistas.
Segundo Zylbersztajn, caso

a venda da VarigLog não seja
concretizada,oplanoderecupe-
ração, a ser apresentado aos
credoresatéodia12,ficarácom-
prometido. “Esse tipo de coisa
começa a estancar a capacida-
de da companhia de buscar re-
cursos e vai ter conseqüências.
Mas isso faz parte da história
daVarig,ondesemprequehou-
ve um processo de soluções à
vista, houve reações internas
que rejeitaramas soluções.”
Naúltimasexta-feira, aFen-

taceseissindicatosdosetoraé-
reo,alémdoadministradorjudi-
cialdaVarig,JoãoVianna,pedi-
ramadestituiçãodo conselho e
dadiretoria executiva daVarig
por causa de indícios de fraude

na recuperação judicial.
Segundo os sindicalistas, a

Varigteriacolocado8miltraba-
lhadores da VarigLog e VEM
na lista de 22 mil credores da

empresa para deixar as subsi-
diárias sem passivos e torná-
las atrativas a investidores. A
Varig diz que a inclusão desses
trabalhadores foi um erro não

proposital que estaria sendo
corrigido e ameaçouproces-
sar os sindicatos.● Nicola
Pamplona, Mariana Barbosa
eAlbertoKomatsu

Novo avião da Embraer recebe
hoje homologação do CTA
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Magazine Luiza compra Kilar, rede de
lojas catarinense, por R$ 12 milhões

Julgamentodaliminar
queimpedearrestode
aviõesseráamanhã,na
CortedeNovaYork

‘Varig pode parar se a venda
da VarigLog não for aprovada’
Justiça do Trabalho proíbe venda; presidente do Conselho diz que a companhia aérea não tem um plano B

DESABAFO– “Temgente brincando com fogo”, diz Zylbersztajn sobredecisão da Justiça doTrabalho

Depois da aprovação da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil
(Anac), na semana passada, as
empresas aéreas darão início
amanhã à discussão do marco
regulatóriodo setor.Empauta,
a implementaçãoderesoluções
jáaprovadaspeloConselhoNa-
cionaldeAviaçãoCivilearefor-
ma do Código Brasileiro de
Aviação Civil, a ser rebatizado
de Lei Geral daAviaçãoCivil.
A reforma do código come-

çou a ser discutida há cerca de
cinco anos. O texto foi escrito
hátrêsanosejáestánoMinisté-
rio da Defesa. No entanto, as
empresas querem rediscutir o
textoparaatualizá-loantesque
seja enviado aoCongresso.

Entre outras coisas, a nova
lei deve definir o porcentual de
participaçãodeinvestidoreses-
trangeiros no capital das em-
presas aéreas – hoje limitado a
20%. Nos Estados Unidos, é
25% e, na Europa, 49%. “Antes
dediscutiraquestãodapartici-
pação estrangeira, precisamos
definir outras questões, como
cobrança de impostos e tari-
fas”, diz o presidente da TAM,
MarcoBologna.
Ospresidentesdasaéreasse

reúnemnestatardenasedeSin-
dicato Nacional das Empresas
Aéreas (Snea),noRio,para tra-
tar do assunto.Na avaliação do
setor, sem ummarco regulató-
rioclaro,aAnacnãoficariamui-

to diferente do que é hoje o
Departamento de Aviação
Civil (DAC), subordinado à
Defesa.
Depois de quase uma dé-

cadanoCongresso,oprojeto
daAnac teve sua tramitação
acelerada nas últimas sema-
naspor causade fortespres-
sões,sobretudodaEmbraer,
dizemfontesdosetor.Agora
que foi aprovada, o governo
poderá incluir a agência no
projetodeprevisãoorçamen-
tária para 2006, a ser entre-
gue até amanhã.
Semumreforçoorçamen-

tário, o Brasil corre o risco
deserrebaixadopelaOrgani-
zaçãodeAviaçãoCivil Inter-
nacional. Além de dificultar
pousos e decolagens das aé-
reas brasileiras no exterior,
o rebaixamento dos órgãos
decertificaçãonacionaistra-
riagravesconseqüênciaspa-
ra a Embraer.● MB

SimoneMenocchi
SÃO JOSÉDOSCAMPOS

Com 177 unidades vendidas, o
aviãoEmbraer190seráhomolo-
gado hoje pelo Centro Técnico
Aeroespacial (CTA)emSãoJo-
sédosCampos(SP).Acertifica-
ção permite que o avião entre
emoperação.Segundoaempre-
sa, depois desta certificação, a
aeronaveaguardaashomologa-
ções internacionais.
A entrega do primeiro Em-

braer 190deve acontecer ainda
este ano para a empresa Jet
Blue, dosEstadosUnidos. Com
capacidade para até 108 passa-
geiros,o 190éoterceiromodelo
da família Embraer 170/190,
que teve um investimento total

de US$ 1 bilhão e foi lançada
no mercado internacional
em 1999. Além das 177 enco-
mendasfirmes,omodeloain-
da tem outras 100 opções de
compra.
A China Eastern Airlines

Jiangsurecebeunodomingo
o primeiro avião, de uma en-
comendadecincoERJ145fa-
bricados pela Embraer na
China. A empresa estima
que as entregas das unida-
des sejam concluídas em
abrildopróximoano.“Éesti-
mulanteperceberqueospro-
dutos da Embraer têm acei-
tação crescente na indústria
deaviaçãodaChina”, disse o
presidente da empresa na
China, RobertoRossi. ●

VAREJO

MárciaDeChiara

OMagazineLuizacomprouare-
de catarinense demóveis e ele-
trodomésticosKilar. O negócio
inclui as 15 lojas e um depósito
alugado, localizados naGrande
Florianópolis. Segundo fontes
do mercado, o valor da transa-
ção é deR$ 12milhões.

Comessaaquisição,oMaga-
zine Luiza consolida a lideran-
çacomomaiornúmerode lojas
noEstado.Emabrildesteano,a
rede com sede em Franca, no
interior do Estado de São Pau-
lo,comprou43unidadesdasLo-
jas Base no Estado e 12 pontos-
de-venda da catarinense Ma-
dol. Agora, o Magazine reúne
70 lojas em Santa Catarina e
ampliaavantagemsobreasLo-

jas Koerich, que tem 53 unida-
des no Estado, e outra rede re-
gional, aBerlanda, com49pon-
tos-de-venda.
O movimento também dá

vantagem sobre outras redes
de peso que atuam no Estado,
comoasLojasColomboeasCa-
sas Bahia, a maior revenda de
eletrodomésticos e móveis do
País, que disputou de forma
acirradaacompradasLojasBa-

se comoMagazineLuiza.Coin-
cidência ou não, ontem as Ca-
sasBahia inauguraramuma lo-
ja em Jaraguá do Sul (SC), que
foiampliadaepraticamentedo-
brou de tamanho. A rede tem
hoje 15 lojas noEstado.
SegundoodiretordeMarke-

tingeVendasdoMagazineLui-
za, Frederico Trajano, essa
aquisição faz com que a rede
passe a ter presença em todo o
Estado. “A compra da Kilar foi
uma oportunidade de entrar
adequadamente na capital.”
Com 260 funcionários, a Ki-

lar foi fundada em 1977 pela fa-
mília Koerich. Em 1990, houve
umacisãonogrupoqueserami-

ficounaKilar,deCarlosKoe-
rich, e nas Lojas Koerich,
também de móveis e eletro-
domésticos, comandada por
Antonio Koerich. De lá para
cá, as LojasKoerich tiveram
uma expansãomais acelera-
da do que aKilar.
Comenta-se no mercado

que,antesdebateromartelo
com oMagazine Luiza, a Ki-
lar teria sido oferecida para
as Lojas Koerich. De qual-
quer forma, a vendadaKilar
para oMagazine Luiza mar-
caarupturanovarejocatari-
nense,queeradominadopor
duasredesvarejistasdomes-
mo grupo familiar.●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2005. Economia, p. B14.




