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Pensões e Quarto   PÁG. –

Relax/Acompanhantes  PÁG. 3

Relax/Clínicas PÁG. 3

Serviços Profissionais PÁG. 3

Sons e Imagens PÁG. 3

Telecomunicações PÁG. 3

Advocacia PÁG. 2

Aeronáutica PÁG. 2

Agricultura PÁG. –

Animais e Aves PÁG. 2

Artes e Antiguidades PÁG. 2

Aulas e Cursos PÁG. 2

Maquinas e Motores PÁG. 3

Matérias Primas  PÁG. 3

Móveis e Decoração PÁG. 3

Mudanças e Transportes PÁG. –

Náutica PÁG. 3

Outras Oportunidades PÁG. 3

Consultorias e serviços em RH PÁG. –

Cursos e Concursos PÁG. 5

Empregos PÁG. 4

Empregados Oferecem-se PÁG. 5

Sapatoscomdesignabremmercado

●As inscrições para o processo
de seleção das três próximas
viagens técnicas do projeto Ex-
celência emTurismo2006 fo-
ramprorrogadas até 30de ju-
nho. Informações:www.braztoa.
com.br.

CRIAÇÃO-Sapatopeep-toedesenhadoporMelineMoumdjian

Criatividade é arma para não cair nas armadilhas do câmbio; há profissionais que exportam seus desenhos

OPORTUNIDADES
Empréstimos e Investimentos PÁG. 3

Esoterismo  PÁG. 3

Franquia PÁG. 3

Informática PÁG. 3

Jóias, Relógios e Afins PÁG. 3

Leilões PÁG. 2

EMPREGOS

7www.classificados.estadao.com.br Para anunciar (11) 3855 2001O ESTADO DE S.PAULOCLASSIFICADOS

classificados INCLUI

3OPORTUNIDADES

3EMPREGOS

Clínicas Terapêuticas
e Estética PÁG. 2

Comunicados PÁG. 2
Confecções e seus
Equipamentos PÁG. –
Construção e Serviços  PÁG. 2
Detetives PÁG. 2
Empresas e Partes Sociais PÁG. 2

Paísdo futebol,de belas mulhe-
res e praias. Brasil de gente
simpática e alegre. E, pelo que
tudo indica, dos glamourosos
sapatos de luxo em breve. Se a
desvalorização do real frente
ao dólar enfraqueceu as ven-
das feitas em escala pelo setor
para o exterior, os designs e a
criatividadeabusada – inspira-
da em tudo que aqui há de me-
lhor – foi a saída para não per-
der lugar no mercado externo.
Quem assim tem feito tem boa
expectativa para 2006.

Francesca Giobbi, dona da
marcaque leva seunome,espe-
ra exportar 20% a mais que os
quase 4 mil pares de 2005. Pa-
ra isso, desenhos e linha indus-
trial que beiram a exclusivida-
de. A empresária tem duas co-
leções: a Grace, uma linha jo-
vem, na qual cada sapato custa

pelo menos R$ 280, e a coleção
que também leva seu nome,
com o par entre R$ 650 a R$
700, no varejo brasileiro. Lá fo-
ra,US$180eUS$280,respecti-
vamente.

Hoje ela tem representação
nos Estados Unidos, Europa –
principalmente na Itália, para
onde garante vender a dez lo-
jas de alto luxo, concorrendo
inclusivecom osmodelos does-
tilista Valentino – e Ásia.

SegundoFrancesca,épossí-
vel abrir novos mercados sim
neste ano considerado de crise
pelo setor. Basta, para isso,
agregar valor ao produto. “O
País inspira a criação, isso
atrai todo mundo”, diz. “A cria-
ção é uma forma de expressão,
e o brasileiro é feliz, o que faz o
sapato ser colorido, engraça-
do, divertido, feito para a mu-

lherbrasileira, queébonita, sa-
rada, cheirosa.”

DESENHOS
Quem também exporta o “luxo
Made in Brasil” é Meline Mou-
mdjian, proprietária da grife
LesGazelles. Além dossapatos
prontos, a empresária e desig-
ner avançou no mercado, tem
feito coleções e exportado os
desenhos.

Com fábrica em escala
maioràdeFrancesca–quepro-
duz cerca de 70 pares de sapa-
tos por dia, enquanto Meline
atinge pelomenos os 100 – eum
públiconem tãoelitizado,aem-
preendedora cria em média
400modelos a cada seis meses,
sendo metade para fora do
País. Em janeiro deste ano,
clientes internacionais acha-
ram o preço do calçado fora de

cogitação por causa do câm-
bio. Levaram, então, os dese-
nhos. De acordo com Meline,
foram, até agora, três coleções
feitas para americanos. “Os
parceiros mantiveram desig-
ners e não a produção.”

O próximo passo dela, que já
criou para a Guess, por exem-
plo, é desenhar para clientes
europeus. “Eles vão produzir
na China e distribuir na Euro-
pa.”

Produto pronto, a empresá-
ria exporta para Kuwait, Is-
rael, Espanha, Portugal e
EUA. Agora, quer aumentar a
base com o mercado que vis-
lumbranos Emirados Árabes e
no Líbano, onde há grande con-
sumo do luxo. No varejo brasi-
leiro, um par desapato deMeli-
ne custa de R$ 198 a R$
450. ● PAULOBARALDI

TURISMO
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SANTO ANDRÉ - SP: Apartamento nº 52, localizado no 5º andar do Edifício Viareggio, que recebeu o nº 104 da Rua Adolfo Bastos, nesta cidade, contendo hall de entrada, lavabo, sala de estar com varanda e sala de jantar conjugadas, lareira, circulação íntima,
04 (quatro) dormitórios, sendo em 01 (um) do tipo suíte, com varanda, floreira e banheiro privativo, 02 (dois) do tipo comum e o último também do tipo suíte, com floreira e banheiro privativo, 01 (um) banheiro completo, copa, cozinha, área de serviço, despejo,
e w.c. de empregada. Possuindo a área privativa de 188,630m2, área comum de 70,139m2 (estando nesta incluída a área correspondente a 02 (duas) vagas na garagem de nºs 24 e 24-A, perfazendo uma área total construída de 258,769m2, correspondendo-
lhe uma fração ideal igual a 0,025 ou 2,50% ou ainda 37,875 m2 do todo do terreno descrito e caracterizado na matrícula 58.265. Obs.: Imóvel constante na matrícula 67.465, fichas 1/5, Livro 02, Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André.
SANTO ANDRÉ - SP: Metade ideal (50%) do imóvel descrito na matrícula nº 50.326, ficha 1 e 2, Livro nº 2, Registro Geral do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis de Santo André: O apartamento nº 82, localizado no 8º andar do Edifício Portal Di Verona,
sito na Rua Cel. Ortiz, 460, nesta cidade e comarca, contendo: sala de estar com sacada, sala de jantar, lavabo, corredor de circulação, três dormitórios, sendo um com banheiro privativo, um banheiro completo, escritório com banheiro privativo, copa, cozinha,
área de serviço, lavanderia e wc de empregada, possuindo uma área privativa de 163,12m2, área comum de 78,827m2, estando nesta incluída a área correspondente a dois (2) boxes nas garagens, com lugares certos e determinados, perfazendo uma área
total construída de 241,946m2, bom estado.
SANTO ANDRÉ - SP: Imóvel situado na Avenida dos Estados, 6.620, Utinga, situado no perímetro urbano desta cidade, medindo 74,23 metros de frente para a Av. dos Estados, do lado direito, olhando para o terreno mede 119,44 metros, confinando com parte
do mesmo lote, do lado esquerdo mede 147,91 metros, confinando com  lote nº 13 da Avenida dos Estados propriedade de Inagra Administr. Bens Próprios S/C Ltda, e nos fundos mede 79,94 metros, confinando com parte do mesmo lote encerrando a área
de 10.000m², classificação fiscal nº 05.145.016 (em área maior). No local, situa-se uma concessionária de carros Fiat. O imóvel tem 10.000m² de terreno e 6.541m² de área construída.

&�7�!� %
02 ônibus M.Benz OF-318 93 • 01 caminhão M.Benz BL-111 69 • 01 semi rebqoue Randon 89 • 01 VW Passat Variant 98/99 • 01 VW Gol 1.0 95 • 01 HONDA CBR-450SR 90 • 05 conjuntos novos de embreagens (plato/disco) marca LUK para Scania.
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02 tornos NARDINI ND-250BE/SZ-325A • 01 prensa excêntrica HARLO 40 Ton. • 01 masseira indutrial 200 Kg • 01 enceradeira industrial BAMDEIRANTE • bancos de cilíndros MIAG • 01 cadeira odontológica KAVO • aquecedor solar • computadores,
impressoras, estabilizadores, fontes • 10 calças jeans “14 OZ”.

RELAÇÃO DETALHADA COM LOCAIS DE EXPOSIÇÃO DOS BENS NO SITE: www.sodresantoro.com.br
Informações pelo Tel. (11) 6464-6464 • José Eduardo de Abreu Sodré Santoro - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 195
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(Os interessados deverão cadastrar-se previamente) • Cadastros via internet até 24 horas antes da realização do leilão
Início das ofertas on-line: 21/06/2006 •  Lances On-Line concorrerão normalmente com lances obtidos tradicionalmente

Bens expostos no CEASA/PIRITUBA/ENGº TRINDADE: Rua Xavier Kraurs, s/nº- Ceasa (final da rua), Av. Felipe Pinel, s/nº - Pirituba e Estação Engº Trindade (entrada do estacionamento do hipermercado Extra, na Marginal Tietê, a 500m antes da Rod. Ayrton
Senna): 350.000 kg de trilho perfis TR 50/57/68 - comprimento superior a 6 m.
Bens na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 200 - V. Anastácia - São Paulo - SP - c/ Sr. Mario Costa Melo - Tel. (11) 3613-6303: 120.000 kg de sucata de rodas e eixos • 121.000 kg de sapata de composição • 115.000 kg sucata ferrosa de via permanente • 30.000 kg sucata
de cobre • 21.400 kg fio de cobre encapado • 1.400 kg sucata de AI • 2.000 kg sucata de bronze • 1.000 kg de mancal de bronze • 1.900 kg sucata de lingote de estanho • 2.300 kg sucata de alumínio • 81 kg sucata de lingote de alumínio • 310 kg alumínio em pedaços miúdos • 600
kg sucata de latão • 2.781 kg fio de alumínio encapado • 5.000 kg de plástico • 6.300 kg sucata de borracha • 60 kg sucata de fio de cobre esmaltado • 60 kg escova de carvão • 136 transformadores • 4.100 reatores • 56 sucatas de bebedouro • 3 sucata de condicionadores de ar
• central telefônica NEC • 4.500 kg sucata de cabo de telefonia • 2.500 cartuchos de tinta • equipamento de informática • máquinas de escritório.
Bens na Rua Xavier Kraurs, s/nº - Ceasa (final da rua) - São Paulo - SP: 11.900 dormentes de madeira (comprimento de 2,00 e 2,80m).
Bens na Av. Felipe Pinel, s/nº - Pirituba - São Paulo – SP: 300 m3 de dormentes de madeira.
Bens na R. Gen. Manuel de Azambuja Brilhante, 55 - Centro - Osasco - SP - c/ Srs. Valdir ou Dario - Tel.. (11) 3689-9181: VW VOYAGE - 84 - Chassi 9BWZZZ30ZEP059099.
Visitação: de 14 a 03/07/06, das 8 às 11 e das 13 às 16:30 horas, exceto finais de semana e feriados, nos locais acima.

Infs. Tel.: (11) 6464-6462 - Fax: (11) 6464-6447 • Jayme Simões De Souza Filho - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 390

A ordem do pregão poderá ser alterada a critério do Leiloeiro e cada veículo ou sucata será considerado um lote e são vendidos no estado em que se encontram. Visitação no dia de cada leilão das 8:30 às 11 horas. As condições
de Venda e Pagamento constam no site www.ssol.com.br e nos catálogos que serão distribuído no dia de cada leilão.

Informações Tel.: (11) 6464-6464 • José Eduardo de Abreu Sodre Santoro - Leiloeiro Oficial - Jucesp 195
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DIVULGAÇÃO

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:Co-1:20060629:

Quinta-feira, 29 de junho de 2006
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jun. 2006. Classificados, p. A1. 




