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Librelato amplia fábrica
A fabricante de implementos rodoviários catarinense Librelato vai investir R$ 25 milhões na ampliação de sua fábrica em
Criciúma, Santa Catarina. Segundo o presidente da empresa, José Carlos Sprício, com os recursos a empresa poderá
fabricar 50 equipamentos por dia, chegando a uma capacidade instalada de 15 mil unidades por ano. Hoje, a Librelato
monta 45 implementos diariamente. "Vamos aumentar em 40% a nossa capacidade. Essa ampliação é necessária para
atender o mercado interno", disse o executivo. Para 2019, a expectativa de Sprício é de produção de 11 mil implementos,
sendo que 700 devem ser exportados para o Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. "Estamos com uma lista de espera de 150
dias. A demanda no Brasil e nos países vizinhos está voltando." No ano passado, a empresa vendeu 7 mil implementos
rodoviários no Brasil.
Resultados do Carrefour
No primeiro trimestre de 2019, o Carrefour Brasil registrou lucro líquido atribuído aos acionistas controladores de R$ 441
milhões, um avanço de 57,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. A varejista divulgou também dados
consolidados antes da adoção das mudanças da nova norma contábil IFRS 16. Assim, o lucro líquido ajustado foi de R$ 413
milhões, alta de 28,8% ante um ano antes. Também em base anual, a receita cresceu 8,75%, para R$ 13,6 bilhões. Além do
desempenho operacional, o lucro líquido do Carrefour foi beneficiado por R$ 52 milhões de "outras receitas", devido à
reversão de provisão no valor de R$ 28 milhões e reconhecimento de créditos fiscais do ICMS de R$ 49 milhões referente a
anos anteriores do Carrefour Varejo.
Juiz aceita RJ da Linkx
O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São
Paulo, acatou ontem pedido de recuperação judicial da Linkx Comercializadora de Energia. Com a decisão, a empresa está
protegida de qualquer execução judicial e terá um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. "O juiz
entendeu que o pedido atende a todos os requisitos necessários. Agora vamos intensificar um período de conversa com os
credores", afirmou Diogo Carneiro, sócio do escritório Bichara Advogados, que representa a comercializadora no processo.
O juiz nomeou a Assertif Consultores Associados como o administrador judicial da recuperação da Linkx. Na última
semana, a Linkx apresentou dívidas de R$ 140 milhões com 92 credores, a maioria outras comercializadoras. Do valor
total, mais da metade, cerca de R$ 75 milhões, se refere a multas contratuais devidas aos credores.
Prejuízo da Marisa
A varejista de moda Marisa registrou prejuízo de R$ 40,8 milhões no primeiro trimestre de 2019, praticamente estável em
relação à perda de R$ 41 milhões de um ano antes. Segundo a rede, apesar da similaridade nos valores, houve uma
"evolução qualitativa" no resultado deste ano, tendo em vista que nos três primeiros meses de 2018 as operações foram
beneficiadas por eventos não recorrentes de R$ 58 milhões - o que não se repetiu. A receita líquida cresceu 2,7%, para R$
604,6 milhões.

