Câmbio (R$)
Dólar / BC Compra

Venda

Paralelo

1,95

2,18

Comercial

2,021

2,023

Turismo

1,95

2,18

2,634

2,636

Euro / BC

Ouro

(R$)

Grama
Variação

115,200
+ 0,17%

Blue Chips
BMF Bov. ON
Bradesco PN
Gerdau PN
Itaú Unib. PN
Petrobras PN
Sid Nac. PN
Vale PNA

Ult. cotação
%
R$ 12,93 +1,81
R$ 35,42 -1,2
R$ 20,41 -0,92
R$ 33,68 -2,38
R$ 23,20 -0,22
R$ 13,00 -2,48
R$ 38,25 +0,53

Rio

A extensão da unidade
industrial da Michelin,
em Itatiaia, inaugurada
ontem com a presença do
governador Sérgio Cabral,
permitirá que a empresa
eleve a capacidade de
produção para 5 milhões
de pneus de passeio e
caminhonete por ano, na
primeira fase. | PÁGINA 5 |
Justiça

A Comissão Nacional da
Verdade decidiu apurar
crimes cometidos pelo
Estado durante ditadura.
A decisão consta em
resolução publicada no
Diário Oﬁcial, que restringe
as investigações aos
crimes feitos por agentes
públicos ou a serviço
do Estado. | PÁGINA 6 |
Esportes

Para enfrentar a Argentina
hoje, em Goiânia, o técnico
da seleção brasileira,
Mano Menezes, resolveu
escalar jogadores que
atuam juntos no Brasil.
Com essa estratégia,
ele pretende ganhar o
arquiinimigo no primeiro
confronto do Superclássico
das Américas. | PÁGINA 8 |
Daniel Raizman
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Geração de vagas formais
em 2011 recua 21,63%
Desempenho de 2012 ainda consegue ser pior, mas Governo espera alcançar marca do ano passado
Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr

Os números da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2011, apresentados
ontem pelo Ministério do Trabalho, ﬁcaram
bem abaixo do projetado pelo ex-ministro
Carlos Lupi, previu a geração de 3 milhões
de postos de trabalho formais no ano passado. A Rais mostrou que o País registrou 2,242
milhões de novas vagas, número 21,63% menor que em 2010.
“Este resultado constitui a terceira maior
geração de empregos de toda a série histórica iniciada em 1985, sendo menor apenas
que os saldos ocorridos em 2010 (2,861 milhões) e em 2007 (2,452 milhões)”, informou
o documento do Ministério do Trabalho.
O secretário substituto de Política Pública e Emprego do MTb, Rodolfo Torelly,
aﬁrmou que o volume de vagas de trabalho
formais criadas neste ano ainda pode se
igualar ao de 2011. “O desempenho de 2012
está ligeiramente abaixo do de 2011, mas vamos esperar o ﬁm do ano, pois pode ter uma
arrancada, uma estilingada com as medidas
do governo”. | PÁGINA 3 |

Torelly mostra conﬁança na criação dos empregos, embora resultados sejam ruins

Cesta básica com mesmo imposto
A lei que amplia o Plano Brasil Maior foi publicada, ontem, no
Diário Oﬁcial e formalizou o veto da presidente Dilma Rousseff a
desoneração total de produtos que compõem a cesta básica. Segundo Dilma, a medida foi necessária para que a questão seja analisada com mais cautela. A presidente quer que um grupo de trabalho
seja formado, elabore uma proposta de composições desta cesta e
as alíquotas correspondentes a cada produto.
Quem não gostou muito da ideia foram os industriais paulis-

Questão
de Justiça Governo deve
O ﬁlme a respeito de
Maomé é problemático e
não é a primeira vez que
produções artísticas ou
manifestações religiosas
oriundas do Ocidente
têm sido consideradas
ofensivas às crenças
muçulmanas e têm
gerado reações violentas
no Oriente. | PÁGINA 6 |

R$ 1,00

tas. A Fiesp divulgou nota aﬁrmando que a “desoneração seria o
primeiro passo para corrigir uma grande distorção que contraria
as próprias políticas sociais do governo federal: as famílias menos
abastadas pagam proporcionalmente três vezes mais tributos do
que aquelas com maior renda”.
O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, declarou o governo deixou
“de dar o exemplo aos estados, ao não desonerar os tributos que
dependem exclusivamente do ato do Executivo Federal”. | PÁGINA 4 |

Alfredo Risk / Futura Press / AE

fazer novas
intervenções
para conter Real
O governo brasileiro vai continuar intervindo nos mercados de câmbio para conter
a eventual alta do real frente ao dólar, motivada pelo novo programa de estímulo à
economia anunciado pelo Federal Reserve, o
banco central norte-americano. A advertência foi feita pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante encontro bilateral com
Pierre Moscovici, ministro da Economia da
França, nesta terça-feira, em Paris. A decisão
de impedir limitar a ﬂutuação da divisa visa
a reduzir o impacto da desvalorização da moeda americana nos mercados emergentes,
inundados por bens importados. O ministro
reclamou da decisão do BC dos EUA de injetar cerca de US$ 40 bilhões por mês no mercado americano. | PÁGINA 4 |

GREVE - Os quase 500 mil bancários de todo o País cruzaram os braços ontem em retaliação
aos patrões, para reivindicar reajuste salarial e melhorias trabalhistas. Com isso, milhões de
brasileiros tiveram que dar um jeito para pagar contas nos terminais eletrônicos das agências
ou enfrentar ﬁlas nas casas lotéricas. A greve será por tempo indeterminado. | PÁGINA 5 |

Empresas do setor elétrico terão que se adaptar a medidas
| PÁGINA 3 |
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O DIA NAS BOLSAS

EUA

Bovespa passa o pregão 'p¿FLWHPFRQWD
corrente chega a
oscilando e fecha estável US$ 117,41 bilhões
Sem ação do Banco Central, dólar à vista encerrou em baixa de 0,34%, a R$ 2,0220
Alessandra Taraborelli,
Silvana Rocha e
Márcio Rodrigues
Da Agência Estado
Depois de oscilar entre os
terrenos negativo e positivo,
acompanhando o mercado internacional, a Bovespa encerrou
esta terça-feira estável. Essa oscilação foi vista pelo mercado
como uma troca de posição entre
os investidores, onde os que se
beneﬁciaram das altas recentes
estão em buscas de novas opções
e os que perderam também procuram recuperar seus prejuízos.
As blue chips - Vale e Petrobras
- que permaneceram em campo
negativo durante a maior parte
da segunda etapa dos negócios,
fecharam em direções distintas.
O Ibovespa encerrou estável
(-0,00%), aos 61.804,33. A valorização acumulada no mês ainda
está acima de 8% (+8,31%) e,
no ano sobe 8,90%. Na mínima,
o índice atingiu 61.447 pontos
(-0,58%) e, na máxima, 62.132
pontos (+0,53%). O giro ﬁnanceiro foi de R$ 6,633 bilhões.
O operador de uma grande
corretora lembrou que a Bolsa
ﬁcou praticamente no zero a

zero durante toda a sessão. “Foi
uma troca de mãos. Tem muita
gente aproveitando os ganhos
dos últimos dias e outros procurando reduzir os prejuízos”,
disse, ressaltando ainda que os
estrangeiros estavam atuando
forte na ponta compradora. “O
que vimos foi gringo comprando
e local vendendo. Parece que o
gringo está mais otimista que
nós”, ponderou.
As ações da Vale terminaram com ganho de 1,23% a ON
e 0,53% a PNA, acompanhando
a alta do preço do minério no
mercado internacional. O preço
da commodity apresentou forte
recuperação de segunda para
ontem e está sendo cotado no
mercado spot (à vista) chinês
em US$ 109,6 a tonelada seca.
Segundo relatório do Itaú BBA,
o preço do minério de ferro deverá retornar para um patamar
entre US$ 110 e US$ 120 a tonelada no quarto trimestre deste
ano. Os analistas que assinam o
documento, Marcos Assumpção
e André Pinheiro, destacam que
a análise foi realizada após viagem à Ásia, onde conversaram
com especialistas locais da indústria da mineração.

Já os papéis da Petrobras
encerraram no vermelho. O ON
caiu 0,58% e o PN, 0,22%.
As elétricas mantêm a recuperação vista na véspera. Eletropaulo PN (+3,42%) e Cemig PN
(+3,03%) ﬁguraram entre os destaques de alta do índice.
Já no lado negativo do
Ibovespa ﬁguraram Santander (-2,64%) e Itaú Unibanco
(-2,38), o que pode ser explicado, segundo o operador citado
acima, por uma realização de
lucros, já que os dois bancos
acumulam no mês alta de 6,54%
e 6,30%, respectivamente.
No exterior, a relutância da
Espanha em pedir um resgate ﬁnanceiro alimentou uma aversão
ao risco que, somada à realização de lucros em seguida aos fortes ganhos observados na semana passada, provocou queda nas
bolsas. A melhora das expectativas econômicas na Alemanha, o
leilão bem-sucedido de títulos
da Espanha e os bons indicadores sobre conﬁança das construtoras e sobre a conta corrente
dos EUA não foram suﬁcientes
para animar os investidores.
Câmbio - Sem a atuação do
Banco Central até o ﬁm da ma-

nhã, os agentes ﬁnanceiros foram ofertar moeda em mercado,
sobretudo na sessão vespertina,
pressionando as cotações para
baixo. Ontem foi a primeira vez
em uma semana que o BC não fez
esse tipo de leilão. Desse modo, a
taxa Ptax de ontem, que é formada até às 13 horas, ﬁcou em R$
2,0274, com queda de 0,19% ante
o fechamento de segunda. O giro
ﬁnanceiro total à vista foi um
pouco maior que o anterior, mas
ainda é considerado pequeno.
Nos negócios locais, o dólar à
vista encerrou a R$ 2,0220, baixa de 0,34% e no piso intraday
do balcão; a máxima foi de R$
2,0370 (+0,39%). Na BM&F, o dólar spot encerrou com queda de
0,18%, a R$ 2,0250. O giro total
registrado na clearing de câmbio
até 17h06 somava US$ 1,960 bilhão - 22% maior que o anterior.
Desse total, US$ 1,91 bilhão foram movimentados para liquidação em dois dias úteis (D+2).
No mercado futuro, às 17h11, o
dólar para outubro de 2012 recuava 0,52%, a R$ 2,0270, com giro de
US$ 13,893 bilhões. O total transacionado com quatro vencimentos negociados - todos em baixa
- somava US$ 13,919 bilhões.

1<VHVVmRIUDFDHVHPJDQKRVGH¿QLGRV
Os índices de ações de Nova
York fecharam sem direção deﬁnida ontem, enquanto os investidores digeriam a queda na
projeção de ganhos para o ano
feita pela FedEx e ainda sem saber que direção dar às notícias
da semana passada.
O índice Dow Jones subiu 11,54 pontos (0,09%), a
13.564,64, o Standard & Poor

perdeu 1,87 pontos (0,03%), a
1.459,32 e a Nasdaq caiu 0,87
pontos (0,13%), para 3177.80.
As ações da FedEx caíram
3,1% após a empresa ter informado que os lucros e arrecadação
no primeiro trimestre ﬁscal ﬁcou
dentro das estimativas de analistas, mas a empresa cortou sua projeção de ganhos para o ano todo.
Este mês, a FedEx advertiu

que a desaceleração na atividade global de manufatura poderia
atingir sua arrecadação. As projeções da empresa tendem a oferecer pistas sobre a atividade econômica porque seus embarques
são feitos para todo o mundo.
Observadores do mercado disseram que as bolsas estão sem
direção após uma semana com
anúncios já antecipados de que o

Federal Reserve iria lançar uma
nova rodada de compra de ativos
para estimular a economia. O Banco Central Europeu também sinalizou ação similar este mês.
“Os mercados ainda estão
tentando descobrir o que fazer
com essas notícias”, aﬁrmou o
administrado de portfólio, Michael Farr, da Farr, Miller &
Washington.

3UHRFXSDomRFRP(VSDQKDDIHWD(XURSD
As principais bolsas europeias
fecharam em baixa generalizada
pelo segundo pregão seguido nesta terça-feira, pressionadas por
preocupações com a Espanha e
pela realização de lucros que se
seguiu ao rali alimentado pelas
medidas de estímulo anunciadas
na semana passada pelo Federal
Reserve, o banco central americano. O índice Stoxx Europe
600 encerrou o dia com queda de
0,4%, aos 273,80 pontos.
O governo espanhol está hesitando em pedir um pacote de
ajuda integral à União Europeia, impedindo que o Banco
Central Europeu (BCE) dê início
a um novo programa de compras
de títulos soberanos para auxiliar as economias problemáticas
da zona do euro, como a própria

Espanha e a Itália. “A Espanha
voltou ao centro das atenções, levando muitos a questionarem se
o forte rali no ﬁm da última semana ainda tem algum fôlego”,
comentou a Capital Spreads.
Por outro lado, os indicadores que saíram ontem na Europa e EUA, de modo geral, favoreciam os mercados. Logo cedo,
o instituto ZEW anunciou que
as expectativas econômicas na
Alemanha melhoraram pela primeira vez em cinco meses em
setembro. O índice do ZEW, no
entanto, avançou menos que os
economistas previam. No Reino
Unido, a taxa anual de inﬂação
apresentou ligeira desaceleração em agosto, para 2,5%, de
2,6% em julho.
Em Londres, o índice FTSE-

100 caiu 0,43%, fechando a
5.868,16 pontos. A Aviva, maior
seguradora do Reino Unido, recuou 4% depois de suas ações
sofrerem dois rebaixamentos. No
setor de energia, as perdas foram dos grupos BG (-2%) e Royal
Dutch Shell (0,8%). Em Paris, o
índice CAC 40, registrou queda
de 1,15%, para 3.512,69 pontos.
Também afetadas por rebaixamentos, France Telecom e Schneider caíram 3,9% e 3,2%, respectivamente, na bolsa francesa.
O índice Dax, de Frankfurt,
terminou a sessão aos 7.347,69
pontos, 0,76% abaixo do nível de
ontem, com pressão do Deutsche
Bank (-4,9%), Inﬁneon (4,1%) e
Commerzbank (-3,4%). Em Madri, o índice Ibex 35 mostrou
declínio de 1,10% e fechou aos

8.058,30 pontos. Os maiores
bancos espanhóis tiveram um
desempenho fraco, com BBVA e
Santander encerrando o dia com
respectivas baixas de 2,9% e
2,2%. Também pesou no mercado espanhol a Telefónica, cujas
ações caíram 1% após o anúncio
de mudanças na área executiva.
Entre bolsas europeias menores, a de Atenas foi o destaque.
O índice ACE saltou 2,9%, para
755,98 pontos, sustentado pela
notícia de que a Grécia espera
ﬁnalizar os detalhes do pacote
multibilionário de cortes de gastos até domingo, segundo o ministro de Finanças, Yannis Stournaras. A Grécia quer convencer os
credores internacionais de que
merece mais uma parcela da ajuda ﬁnanceira oferecida ao país.

Tensão entre China e Japão abala a Ásia
A maioria dos mercados asiáticos fechou em baixa nesta terça-feira. O aumento das tensões
políticas entre China e Japão,
por causa da disputa territorial
por ilhas no Mar da China Oriental, afetou o humor dos investidores da região.
Este foi o caso na Bolsa de
Hong Kong, que apresentou
consolidação após o forte rali
de 2,9% na sexta-feira, quando
atingiu a maior pontuação em
mais de quatro meses. O Hang
Seng teve ligeira queda de 0,3%
e terminou aos 20.601,93 pontos.
As Bolsas da China seguiram em queda, também com a
perspectiva de deterioração dos
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lucros das empresas. O Xangai
Composto perdeu 0,9% e encerrou aos 2.059,54 pontos. O Shenzhen Composto baixou 0,6%, aos
859,44 pontos.
Na Coreia do Sul, a Bolsa de
Seul fechou em alta, apesar de
os investidores permanecerem
à espera de novos dados econômicos que podem vir de outros
bancos centrais, na esteira das
medidas anunciadas pelo BC
dos EUA. O índice Kospi ganhou
0,13%, aos 2 004,96 pontos.
Na Austrália, a Bolsa de
Sydney fechou em baixa inﬂuenciada pela tensão no exterior e
também pelo ﬁm da euforia criada pela compra de bônus por par-

te do BCE. O índice S&P/ASX 200
caiu 0,18%, aos 4.394,73 pontos.
Tóquio - Após o feriado de
segunda-feira, a Bolsa de Tóquio
fechou em queda nesta terça-feira. As crescentes tensões políticas
entre China e Japão, por causa da
disputa territorial de ilhas no Mar
da China Oriental, e as recentes
manifestações antinipônicas na
China elevaram as preocupações
sobre os lucros em alguns pesos
pesados japoneses com signiﬁcativa produção ou fortes vendas em
território chinês, como Fast Retailing e Honda Motor.
O Nikkei caiu 35,62 pontos,
ou 0,4%, e terminou aos 9.123,77
pontos, após alta de 1,8% na ses-

são anterior, ocorrida na sextafeira. O volume de negociações
recuou para 1,8 bilhão de ações.
A varejista de moda Fast Retailing, que tem 145 lojas da Uniqlo
na China, desabou 7%. A empresa
fechou 16 lojas na segunda-feira
e mais 42 lojas hoje. Honda, que
suspendeu as operações em cinco
unidades no país, recuou 2,5%.
Nissan Motor deslizou 5%.
No entanto, o mercado recebe
suporte das expectativas de que
o Banco do Japão vai anunciar
medidas de ﬂexibilização adicionais nesta quarta-feira, na esteira do programa de compras de
títulos do Federal Reserve anunciado na semana passada.

O déﬁcit em conta corrente
dos Estados Unidos caiu para
117,41 bilhões no segundo trimestre deste ano, ou 3,0% do
produto interno bruto (PIB),
segundo divulgou ontem o
Departamento do Comércio.
Analistas esperavam déﬁcit de
US$ 125,0 bilhões no período
de abril a junho. O déﬁcit no
primeiro trimestre foi revisado
para US$ 133,62 bilhões (3,5%
do PIB), da leitura anterior de
US$ 137,31 bilhões.
A queda no déﬁcit em conta
corrente - que mede o comércio
de bens e serviços e também inclui remessas e recebimento de
juros e lucros - foi resultado de
uma retração no déﬁcit comercial, que caiu para US$ 139,32
bilhões no segundo trimestre, de
US$ 148,36 bilhões no primeiro trimestre. Mesmo assim, esse
grande déﬁcit comercial exige
que os EUA atraiam grandes
quantias de ﬁnanciamento do exterior, ou o dólar perde seu valor.
O relatório do Departamen-

FEDERAL RESERVE

'HIHVDjSURJUDPD
GHFRPSUDGHWtWXORV
O presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans,
expressou apoio ao novo plano de
estímulo econômico anunciado
pelo banco central dos EUA na
semana passada, em um dos primeiros pronunciamentos de uma
autoridade do Fed desde então.
“Esse era o momento para
agir”, defendeu Evans, que não
é membro com direito a voto no
Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), em
um discurso em Ann Arbor, Michigan. “Com os problemas que enfrentamos e os potenciais perigos
adiante, é essencial fazer tudo que
pudermos agora para aumentar a
resistência e a vibração da economia”, acrescentou.
“Eu estou otimista com a possibilidade de alcançarmos melhores resultados por meio da acomodação da política monetária”,
declarou Evans. Após a reunião
da semana passada, o Fed anunciou um programa sem prazo
deﬁnido para compra de títulos
hipotecários e estendeu o perío-

Presidente do
BC corta salário
O presidente do banco central
da Grécia, George Provopoulos,
cortou seu próprio salário em
30%, segundo informou ontem
uma fonte com conhecimento
do assunto. A medida faz parte
de uma série de ações adotadas
pelo Estado grego para reduzir
gastos e é um gesto de solidariedade com os servidores públicos,
que tiveram seus salários cortados nos últimos anos.
Em uma carta enviada para
o Banco Central Europeu (BCE),
Provopoulos, que também faz
parte do conselho administrativo da instituição europeia, disse
que reduziu seu salário em 30%,
além do corte de 20% que havia
sido adotado em dezembro de

2009. Os dois vice-presidentes
do banco central grego também
teriam aceitado reduções de
30% nos seus salários.
A carta detalha ainda outras
medidas adotadas pela autoridade monetária grega para reduzir
gastos, como o corte no número
de funcionários, diminuições nos
salários de toda a equipe, fechamento de alguns escritórios e redução nas despesas com viagens,
entre outras coisas.
Embora seja legal e operacionalmente independente, o
governo grego é o principal acionista do banco central grego. No
ano passado, a instituição pagou
ao governo 84,65 milhões de euros como distribuição de lucros.
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do em que prevê taxas de juros
próximas de zero para meados de
2015, em vez de ﬁm de 2014 como
previsto anteriormente.
Evans aﬁrmou que o Fed pode
continuar comprando ativos para
estimular o crescimento se a economia do país não responder imediatamente ao novo programa de
compra de títulos hipotecários
“Nós vamos continuar fazendo
isso no próximo ano”, disse Evans.
A autoridade não quis sugerir
quais os novos tipos de políticas
que o Fed poderia adotar para estimular a economia, mas comentou
que uma explicação melhor das
políticas do banco central poderia
ajudar a aumentar a conﬁança e
facilitar a expansão econômica.
“Nós precisamos ir a público e
explicar o que estamos fazendo, o
que pretendemos alcançar”, disse.
Ao resumir as opções que o Fed
tem se a economia não responder
adequadamente à nova rodada de
compra de títulos, Evans aﬁrmou
que elas são “continuar comprando
bônus e melhorar a comunicação”.
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to do Comércio mostra que o
ﬂuxo ﬁnanceiro líquido para os
EUA caiu para US$ 88,5 bilhões
no segundo trimestre, de US$
164,7 bilhões nos três primeiros
meses do ano. Os estrangeiros
compraram um total líquido de
US$ 7,4 bilhões em títulos do
Tesouro no segundo trimestre,
após a compra líquida de US$
43,8 bilhões no trimestre anterior. As vendas de ações norteamericanos por estrangeiros
somaram US$ 8,6 bilhões no segundo trimestre, ante compras
líquidas de US$ 18,9 bilhões no
primeiro trimestre.
Os estrangeiros venderam
um total líquido de US$ 33,3 bilhões em bônus corporativos dos
EUA no segundo trimestre, ante
uma venda líquida de US$ 14,8
bilhões no primeiro trimestre.
Além disso, as vendas líquidas
de bônus das agências do governo federal totalizaram US$
1,3 bilhão no segundo trimestre,
ante vendas de US$ 400 milhões
no trimestre anterior.
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CNC

das
Brasil gera 2,242 milhões Consumo
famílias se
de empregos formais
mantém estável
Dados do ano passado ﬁcam abaixo de 2010 e governo quer igualar marca em 2012
O Brasil gerou 2,242 milhões
de empregos formais no ano
passado, o que representa uma
queda de 21,63% em relação à
geração veriﬁcada em 2010, de
2,861 milhões de novas vagas.
O número também ﬁcou bem
abaixo do estimado pelo então
ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, para 2011.
Ao divulgar a Relação Anual
de Informações Sociais (Rais)
em abril de 2011, Lupi previu a
geração de 3 milhões de postos
de trabalho formais em 2011. A
Rais amplia a divulgação já feita mensalmente com os dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged),
que registrou saldo de 1,94 milhão de novas vagas de trabalho no ano passado. Além dos
trabalhadores do setor privado,
a Rais compila dados relacionados ao setor público, que estão

fora do regime CLT e trabalhadores com contrato temporário.
“Este resultado constitui
a terceira maior geração de
empregos de toda a série histórica iniciada em 1985, sendo
menor apenas que os saldos
ocorridos em 2010 (2,861 milhões) e em 2007 (2,452 milhões)”, informou o documento entregue nesta terça-feira
à imprensa. A nota destacou
também que o comportamento
deu continuidade à trajetória
de crescimento de empregos
no País, sinalizando um arrefecimento no ritmo de expansão quando comparado com o
resultado de 2010.
O secretário substituto de
Política Pública e Emprego do
Ministério do Trabalho e Emprego, Rodolfo Torelly, aﬁrmou
nesta terça-feira que o volume
de vagas de trabalho formais

criadas neste ano ainda pode se
igualar ao de 2011.
“É um bom resultado”, disse Torelly, salientando que o
crescimento médio da População Economicamente Ativa
(PEA) foi de 1,8 milhão. “O desempenho de 2012 está ligeiramente abaixo do de 2011, mas
vamos esperar o ﬁm do ano,
pois pode ter uma arrancada,
uma estilingada com as medidas do governo”.
Torelly projeta ainda que o
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged) deve
ter um saldo líquido de 1,5 milhão a 1,7 milhão de postos em
2012. No ano passado, conforme
o Caged, foram gerados 2,02
milhões de postos com carteira
assinada. A diferença do Caged
para a Rais é que essa inclui
também servidores públicos. O
secretário comentou ainda que

o aumento dos salários é devido,
entre outros fatores, à escassez
da mão de obra.
Vínculos - O MTE divulgou
ainda que o número de vínculos empregatícios formais
atingiu 46,311 milhões em dezembro do ano passado, ante
44,068 milhões em 2010. Quando acrescido a esse volume o
total de inativos, o estoque
de postos de trabalho chegou
a 70,971 milhões, ante 66,747
milhões em 2010.
Os rendimentos médios
dos trabalhadores formais aumentaram de R$ 1.847,92 em
dezembro de 2010 para R$
1.902,13 em dezembro do ano
passado. Esse aumento representa uma alta de 2,93%. De
acordo com o MTE, esses valores já estão atualizados pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).

SETOR ELÉTRICO

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) se manteve estável em setembro ante
agosto, conforme pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Comércio
(CNC). Na comparação com setembro do ano passado, houve
recuo de 0,3%. “Mesmo com a
manutenção do aumento real da
renda e da baixa taxa de desemprego, as incertezas quanto aos
impactos da desaceleração econômica no mercado de trabalho
reﬂetiram sobre a conﬁança das
famílias, na comparação anual”,
aﬁrmou a CNC, em nota oﬁcial.
A intenção de consumo das
famílias marcou 135,7 pontos
em setembro, acima da zona de
indiferença de 100,0 pontos, o
que indica um nível favorável ao
consumo. Na comparação entre
setembro e agosto, a CNC destacou que mesmo com a elevação
de 0 4% no item que mede a conﬁança em relação ao emprego
atual, em razão da manutenção
do crescimento real da massa
salarial, o consumidor está receoso com o comprometimento da
renda com dívidas, o que seria

um empecilho a um crescimento
maior do ICF.
A estabilidade do índice registrada na comparação mensal
foi inﬂuenciada pelo aumento
da conﬁança das famílias de renda mais alta (acima de dez salários mínimos), com elevação de
0,6%. Já as famílias com renda
abaixo de dez salários mínimos
apresentaram retração de 0,1%.
Os dados regionais mostraram
que as capitais do Centro-Oeste e do Norte tiveram variação
mensal positiva na intenção de
consumo de 3,7% e 2,0%, respectivamente.
Na comparação anual, mais
uma vez a intenção de consumo
apresentou variação negativa
em razão da cautela com o mercado de trabalho. “Novamente,
todos os componentes da pesquisa relacionados ao emprego e à
renda registraram recuo nessa
base de comparação. Contudo,
mesmo com recuo no período,
esses componentes ainda se situam num patamar expressivo, o
que indica que a conﬁança das
famílias ainda é elevada”, argumentou a CNC.

$SyVGHPLVV}HVPLQLVWURD¿UPD
que empresas terão que se adaptar Parceria e contrato
PETROBRAS E GE OIL

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta terça-feira que as empresas
do setor elétrico terão de se
adaptar a uma nova ordem. O
ministro fez a aﬁrmação ao ser
questionado sobre as demissões
anunciadas por algumas empresas, como AES Eletropaulo
e Furnas, após a publicação da
medida provisória que dispõe sobre a renovação das concessões
de geração, transmissão e distri-

buição do setor.
“Essas empresas são, basicamente, mais de 60% do sistema
Eletrobras e cerca de 30% dos
Estados. Elas terão de ajustar
suas despesas e contas à nova
ordem, às circunstâncias novas
que surgiram”, aﬁrmou. “Elas
terão que eleger suas prioridades ao efeito da redução de custos e se adaptar a isso. Cada qual
saberá o que fazer”.
O ministro disse que ainda é

cedo para avaliar esse cenário
de demissões. “Ainda estamos
na madrugada do anúncio dessas
medidas. Isso vai ocorrer em 5 de
fevereiro do próximo ano. Até lá,
temos alguns meses. Então, elas
vão examinar, com seu corpo diretivo, contabilidade e administração o que fazer”, aﬁrmou.
Lobão aﬁrmou que, no caso
das empresas do sistema Eletrobras, todas as deliberações
terão de ser submetidas a ele.

“Nós estamos na esperança de
que isso possa se resolver sem
alteração profunda de pessoal”,
acrescentou, ponderando que as
empresas do sistema Eletrobras
costumam pagar salários mais
elevados e oferecer vantagens
aos funcionários. “Isso tudo
será avaliado cautelosamente
porque a tradição do governo e
suas preocupações são sempre
no sentido de preservar os empregos no Brasil”.

11ª rodada de leilão de petróleo já tem data
Anne Warth
Da Agência Estado

O ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, anunciou nesta terça-feira que a presidente Dilma
Rousseff aprovou a realização da
11ª rodada de licitação de petróleo e gás em maio de 2013, em dia
a ser estabelecido pela Agência

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A
última rodada, a 10ª, ocorreu em
dezembro de 2008.
Os blocos a serem licitados
serão conhecidos nos próximos
dias. Serão 174 blocos, metade
deles em terra e metade na margem equatorial. O ministro disse
ainda que o governo pretende

realizar a primeira rodada com
blocos da camada pré-sal em novembro de 2013.
A realização dos leilões da 11ª
rodada e da 1ª rodada do pré-sal
está condicionada, porém, à aprovação do projeto de lei que tramita
no Congresso a respeito da distribuição dos royalties de petróleo.
Segundo o ministro, o governo

CONSUMIDOR

Celulares são campeões
em reclamação de 2011
Vannildo Mendes
Da Agência Estado

Os aparelhos de telefonia
celular lideraram o ranking de
queixas de consumidores no
Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas em 2011,
conforme dados divulgados
nesta terça-feira pela Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon) do Ministério da Justiça. É o segundo ano consecutivo que os aparelhos celulares
ocupam essa posição.
Conforme o levantamento,
o segmento apresentou 14,1%
de todas as queixas levadas aos
Procons de todo o País. Na sequência estão os produtos de informática (6,8%), eletrodomésticos
da linha branca (6,8%), cartões
de crédito (6,6%), serviço de telefonia celular (6,1%) e bancos
comerciais (5,6%).
Os dados do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 2011 foram apresentados
pela titular da Senacon, Juliana
Pereira. Ela informou que ao longo de 2011 o cadastro registrou
um total de 153.094 reclamações
contra mais de 19 mil fornecedores. Mais da metade desse volume corresponde a problemas
com produtos (52%), seguido

por assuntos ﬁnanceiros (22,1%)
e serviços essenciais (15%).
Embora lidere o ranking de
setores mais reclamados, o setor
de telefonia não ﬁgura na lista
dos fornecedores mais negligentes no atendimento aos consumidores. O setor se mostrou
aberto para negociar e solucionar os problemas dos clientes,
atendendo mais de 50% dos casos. No ranking dos que menos
atenderam os consumidores,
quem aparece na frente é a AES
Eletropaulo, com apenas 25,9%
de atendimento satisfatório às
reclamações dos consumidores.
A seguir vem a TAM (29,9% de
problemas solucionados), Carrefour (33,6%) e Banco Panamericano (35,7%).
Segundo Juliana, entre as
várias empresas que menos
atenderam os consumidores,
algumas são reincidentes e vão
merecer um olhar mais atento
do governo. Elas estão sendo
notiﬁcadas pelo Ministério da
Justiça para dar explicações e
apresentar um plano de mudança de conduta. “Não é razoável
esse tipo de reincidência Só
contribui para aumentar o custo
Brasil e o desconforto dos consumidores”, disse a secretária.
“Os processos são instaurados

após as empresas se mostrarem
pouco efetivas na resolução dos
problemas”, explicou Juliana.
O comércio eletrônico, embora
seja um segmento novo, já apareceu na agenda de defesa do
consumidor como um dos mais
reclamados, destacou a secretária. São queixas, por exemplo,
sobre falta de entrega, defeitos
e má qualidade dos produtos.
Os principais problemas enfrentados pelos consumidores
envolvem cobrança indevida,
garantia dos produtos e vício
ou má qualidade de produtos
e serviços, que resultaram em
71% do total dos problemas
diagnosticados.
As reclamações fundamentadas são aquelas que precisam
de audiências com mediação
dos Procons para solucionar os
conﬂitos O balanço apresentado ontem envolve informações
de Procons de 25 Estados e
mais de 150 municípios integrados ao Sistema Nacional
de Informações de Defesa do
Consumidor (Sindec). O Procon
do Estado de São Paulo entrou,
pela primeira vez, no cadastro.
Faltam agora apenas os Estados de Rondônia e Roraima
aderirem para que o sistema
passe a abranger todo o Brasil.

está em tratativas com o Congresso para assegurar que o projeto
de lei seja aprovado ainda neste
ano, com a antecedência necessária para a realização dos leilões
“Contamos com a aprovação do
projeto dos royalties ainda neste
ano, pois as próximas rodadas de
petróleo e gás serão realizadas
sob a égide da nova lei”, aﬁrmou.





de R$ 2,28 bilhões

A Petrobras contratou a companhia GE Oil & Gás para fabricar
em até quatro anos, a partir de
2013, cerca de 380 sistemas de cabeças de poço para os trabalhos de
exploração de petróleo no subsolo
marinho. Recém-ﬁrmado, o contrato soma R$ 2,28 bilhões. Segundo a GE, é o maior para a produção de cabeças de poço no mundo.
Os primeiros equipamentos
começarão a ser entregues à petroleira no próximo ano, revelou
nesta terça-feira o presidente
da GE Oil & Gás para a América
Latina, João Geraldo Ferreira. O
executivo preferiu, durante entrevista na conferência Rio Oil &
Gás, manter em sigilo a previsão
de data para a entrega inaugural.
Ferreira disse que dependerá
“das necessidades do cliente”,
que planeja usar os equipamen-

    

tos nos trabalhos desenvolvidos
nas camadas pré e pós-sal.
O novo contrato dá sequência
aos entendimentos entre a Petrobras e a GE Oil & Gas. Em 2009 as
duas empresas ﬁrmaram acordo, de
US$ 250 milhões, para a fabricação
de cabeças de poço. A companhia
informou que pelo menos 75% das
peças previstas no novo contrato serão fabricadas no Brasil.
Todos os equipamentos serão
construídos na unidade da empresa na cidade de Jandira (SP).
A fábrica passou por recente processo de modernização e expansão, ao custo de US$ 30 milhões.
Outro polo de investimentos da
GE Oil & Gas no Brasil é o município de Niterói. A companhia está investindo cerca de US$ 200 milhões
na expansão da unidade para a produção de linhas ﬂexíveis.
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DILMA

Redução de imposto da
cesta básica é vetado
Presidente quer formação de grupo de trabalho para criação de nova proposta

VAREJO

Vendas crescem,
mas decepcionam
os empresários
Vanessa Stecanella
Da Agência Estado

Fernanda Cruz e Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Entre os vetos da presidenta
Dilma Rousseff à lei que amplia
o Plano Brasil Maior, publicada ontem no Diário Oﬁcial da
União, está o que reduziria a
zero algumas alíquotas para produtos da cesta básica.
De acordo com justiﬁcava
apresentada pelo governo federal, para que essa desoneração
seja implantada, é necessário,
antes, criar um grupo de trabalho que apresente uma proposta

de composição dessa cesta e das
respectivas desonerações.
Convertida para a Lei 12.715,
a Medida Provisória (MP) 563,
do Plano Brasil Maior, desoneraria – do pagamento de Programa
de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Coﬁns) e
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) – os alimentos
que compõem a cesta básica, entre diversos outros produtos.
O veto recebeu críticas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). De acor-

do com a entidade, os benefícios
dessa desoneração atenderiam,
em especial, um grupo de famílias que utilizam mais de 30% da
sua renda para a compra de alimentos. Pelos estudos da Fiesp,
essas pessoas representam 70%
das famílias brasileiras.
“A desoneração seria o primeiro passo para corrigir uma
grande distorção que contraria
as próprias políticas sociais do
governo federal: as famílias menos abastadas pagam proporcionalmente três vezes mais tributos do que aquelas com maior

renda”, diz em nota a entidade.
O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, declarou que o governo
está no rumo certo quando faz
desonerações na folha de pagamento de vários setores e veta
as modiﬁcações no conceito de
receita bruta que reduziriam o
efeito dessas desonerações. “Mas
erra ao não aliviar os alimentos
da cesta básica”, ponderou.
“O governo deixa de dar o
exemplo aos estados, ao não desonerar os tributos que dependem
exclusivamente do ato do Executivo Federal”, completou Skaf.

Bracelpa festeja e prevê investimentos
A decisão da presidente Dilma
Rousseff de sancionar a Medida
Provisória (MP) 563 com veto a
18 pontos amplia as condições de
as empresas do setor de papel e
celulose retomarem seus planos
de investimento. A análise é da
presidente da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), Elizabeth de Carvalhaes, que
comemorou principalmente a posição da presidente da República
de manter as condições acordadas anteriormente entre governo
federal e empresas em relação ao
cálculo do faturamento.
O texto original previa que a
receita bruta das empresas - indicador que será utilizado como
base para o pagamento de tributos à União em contrapartida ao
corte de 20% no pagamento ao
INSS referente à folha de pagamento dos funcionários - fosse
calculada a partir do faturamento obtido pelas companhias com
a comercialização de produtos e
serviços no mercado doméstico.

O texto encaminhado à sanção
de Dilma Rousseff, porém, previa
que o cálculo da receita bruta teria como base o “ingresso de qualquer natureza” de recursos. Ou
seja, montantes captados em operações ﬁnanceiras ou na venda de
ativos, por exemplo, também entrariam na base de cálculo.
Mas o texto ﬁnal da lei
12.715/12 traz o veto à mudança,
entre outros pontos, e considera
que, em contrapartida à desoneração da folha de pagamento dos
funcionários do setor, o setor deverá pagar somente sobre o faturamento bruto com bens e serviços.
“Estamos extremamente satisfeitos com a seriedade desse veto e a
decisão da presidente de honrar o
que foi negociado entre indústria
e governo”, destacou Elizabeth.
O veto, além de tornar a proposta de desoneração da folha
de pagamento mais atrativa para
a indústria de papel e celulose, é
importante principalmente para
grandes exportadoras. Esse grupo

de companhias, o qual é encabeçado por Fibria e Cenibra, mas é
composto também por Suzano Papel e Celulose e Klabin, entre outras empresas, teria um ambiente
menos atrativo se Dilma Rousseff
não decidisse pelo veto a essa mudança na proposta original.
Aﬁnal, está na natureza do
negócio, por exemplo, a realização de operações ﬁnanceiras
devido ao perﬁl de custos (em
real) e receita (em dólar). “É
uma medida muito acertada pois
inclui novamente o que havia
sido acordado. Não tinha nenhuma dúvida de que a presidente
Dilma manteria essa posição”,
destaca o presidente da Suzano,
Antonio Maciel Neto, após participar do 9º Fórum de Economia
promovido nesta semana pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Investimentos - Com a publicação no Diário Oﬁcial da União
do texto da lei 12.715, a indústria
de papel e celulose reforça a expectativa de retomada de inves-

CÂMBIO

Governo vai evitar
valorização do real
Andrei Netto
Da Agência Estado

O governo brasileiro vai continuar intervindo nos mercados
de câmbio para conter a eventual alta do real frente ao dólar,
motivada pelo novo programa de
estímulo à economia anunciado
pelo Federal Reserve (Fed, banco
central dos EUA). A advertência
foi feita pelo ministro da Fazenda,
Guido Mantega, durante encontro
bilateral com Pierre Moscovici,
ministro da Economia da França,
nesta terça-feira, em Paris. A decisão de impedir limitar a ﬂutuação
da divisa, justiﬁca o brasileiro,
visa a reduzir o impacto da desvalorização da moeda americana
nos mercados emergentes, inundados por bens importados.
O encontro foi o primeiro da
agenda oﬁcial de Mantega em
Paris e aconteceu no ﬁnal da
manhã, em Bercy, sede do Minis-

tério da Economia francês.
Mantega, por sua vez, não economizou nas críticas. O ministro
vem reclamando nos últimos dias
da decisão do Fed de injetar cerca de US$ 40 bilhões por mês no
mercado americano sob o pretexto de comprar títulos hipotecários
para reduzir as taxas de juros. De
acordo com Mantega, a “terceira
rodada” de medidas de “ﬂexibilização monetária” - ou quantitative easing 3 (QE3) - “não resolve
muito os problemas dos Estados
Unidos e provoca muitos problemas nos países emergentes”. “Nós
temos muitas reservas em dólar
e logo perdemos muito dinheiro
quando a moeda se desvaloriza”,
argumentou.
Para o ministro, “os Estados
Unidos precisam resolver o problema de seu mercado imobiliário
e fazer mais estímulo ﬁscal, e não
tanto monetário”. “Eles já ﬁzeram muito estímulo monetário”,

alegou. Mantega ponderou ainda
que a desvalorização do dólar prejudica o mercado interno do Brasil
pela chegada de bens importados,
“em parte porque as moedas são
manipuladas por outros países”.
Então Mantega lançou uma advertência. “Nós continuaremos a
tomar medidas para manter o real
desvalorizado”, disse, sem, no entanto, ﬁxar um piso para o dólar.
Mantega insinuou ainda que
as medidas adotadas pelo Fed
têm relações com a campanha
eleitoral que opõe o atual presidente, o democrata Barack Obama, ao republicano Mitt Romney
na corrida à Casa Branca. “Eu
sei que eles estão com problemas políticos neste momento.
Talvez após as eleições eles mudem essa estratégia”, aﬁrmou,
referindo-se ao pleito de 6 de novembro. Mantega faz em Paris a
primeira escala na Europa, que
incluirá Londres em seu roteiro.

RIO GRANDE DO SUL

Exportações somaram
US$ 1,83 bi em agosto
As exportações do Rio Grande
do Sul recuaram 1,6% em agosto
deste ano, somando US$ 1,83 bilhão, em comparação com o mesmo mês de 2011, quando o Estado
embarcou US$ 1,86 bilhão. Segundo a Federação das Indústrias do
Estado (Fiergs), a queda ocorreu
tanto em negócios com produtos
primários (-2,2%) como em produtos industriais (-0,8%). Para a
entidade, o recuo é consequência
do desaquecimento da demanda
internacional e também da greve

dos ﬁscais da Receita Federal.
A indústria exportou US$
1,378 bilhão no mês passado, ante
US$ 1 389 em agosto de 2011, com
queda nos segmentos de produtos
químicos (-29,7%), couro e calçados (-28,8%) e máquinas e equipamentos (-24,1%). Por outro lado,
tabaco (46,3%), móveis (27,8%) e
produtos de metal (26,7%) registraram crescimento.
No acumulado do ano até agosto, as exportações totais tiveram
uma queda de 6,1%, passando

para US$ 12,11 bilhões ante US$
12,9 bilhões negociados no mesmo período de 2011. A indústria
registrou recuo de 5,2% nos embarques, somando US$ 9,4 bilhões
de janeiro a agosto, ante US$ 9,9
bilhões nos oito meses de 2011.
Ainda em agosto, as importações totais subiram 3,2% e
fecharam em US$ 1,47 bilhão.
As compras mais signiﬁcativas
foram de combustíveis e lubriﬁcantes, veículos automotores, de
carga e tratores.

timentos - o setor prevê a viabilização de projetos que somam
US$ 22 bilhões até 2017. “Acreditamos que essa (desoneração da
folha de pagamento) seja a mais
importante medida do plano Brasil Maior. As medidas do governo
costumam ser pontuais e temporárias, mas agora vemos medidas
contundentes de longo prazo”,
aﬁrma Elizabeth. “É disso que a
indústria necessita para retomar
os investimentos”, complementa.
Além de viabilizar novos planos de construção e ampliação de
unidades produtivas, a decisão do
governo de desonerar a folha de
pagamento também tem efeito
direto no modelo de gestão das
empresas em relação ao quadro de
funcionários. “É uma medida que
permitirá ‘primarizar’ os empregos”, destaca Elizabeth, para em
seguida revelar a primeira medida
efetiva nessa direção. A Cenibra
teria comunicado a intenção de incorporar trabalhadores terceirizados a seu quadro de funcionários.

MILHO

Exército
nega pedido
para escoar
produção
O presidente da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), Rubens Rodrigues dos Santos, recebeu nesta terça-feira um
ofício do comando do Exército
Brasileiro comunicando a “inviabilidade técnica” para atender o
pedido do Ministério da Agricultura de apoio na remoção do milho depositado em Mato Grosso
e Goiás para atender pequenos
criadores da região Nordeste,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a estiagem provocou
alta nos preços do cereal.
O apoio das Forças Armadas foi
solicitado no início deste mês pelo
ministro da Agricultura, Mendes
Ribeiro Filho (PMDB-RS), ao ministro da Defesa, Celso Amorim,
para contornar as diﬁculdades
encontradas pela Conab na contratação de caminhões para remoção de 400 mil toneladas de milho
depositadas no Centro Oeste.
A Conab, que havia enviado
dados sobre volumes e rotas para
o Exército, estava aguardando
uma posição sobre a possibilidade de atendimento da demanda.
Além da questão da falta de caminhões apropriados do Exército
para carregar grãos, outra questão que diﬁcultava as operações
era a necessidade de ensacamento do cereal, que normalmente é
transportado a granel.
A nova Lei dos Caminhoneiros,
que onerou os custos, e a forte de
demanda por transporte para escoamento do milho com destino
à exportação elevaram os preços
do frete e reduziram o interesse
das empresas pelos leilões promovidos pela Conab para cumprir os compromissos de remoção
do milho. Após várias tentativas
frustradas, na última sexta-feira,
a Conab conseguiu contratar
transporte para remoção de 105
mil toneladas de milho.

As vendas no varejo no mês
de agosto ﬁcaram abaixo das
expectativas dos empresários,
segundo o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).
Segundo levantamento, no mês
passado as vendas cresceram
6,1% em relação ao mesmo período de 2011, inferior ao Índice Antecedente de Vendas do
IDV (IAV-IDV), estudo realizado
mensalmente com os associados.
O indicador projetava alta de
8,3%. O crescimento foi apoiado
na expansão da rede de lojas,
uma vez que houve um decréscimo no conceito mesmas lojas,
revela o IDV, sem, no entanto,
detalhar números.
Em nota, o instituto explica
que, após o crescimento menor
em agosto, o varejo de bens nãoduráveis continua sendo destaque, com forte retomada a partir
de outubro e expectativa de alta
de 12,5%. Para o mês seguinte,
os associados também estimam
taxas de dois dígitos, com 11,7%
de expansão. “É importante lembrar que o desempenho desta

categoria tem peso maior nas
medições do IBGE e contribuem
com cerca de 40% no índice da
Pesquisa Mensal do Comércio”,
ressalta o IDV.
Já o setor de bens semiduráveis (como vestuário, calçados,
livrarias e artigos esportivos),
que tem apresentado desempenho mais comedido em relação
aos não-duráveis nos últimos
meses, tende a apresentar uma
ligeira melhora. Os associados
apontam expansão entre 8% e
9,8% de agosto a novembro.
No varejo de bens-duráveis
(como móveis, eletrodomésticos
e material de construção), fortemente inﬂuenciado pela expansão de crédito, o IAV-IDV apontou taxas de crescimento entre
8,1% e 9,3% entre setembro e
novembro. Vale lembrar que o
governo prorrogou o prazo da redução da alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) até 31 de dezembro de 2012
para a linha branca, laminados,
luminárias e papéis de parede.
Assim, espera-se que o desempenho do segmento continue pelo
menos em linha com o observado
até o momento.

AGM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURÍSTICOS S/A
CNPJ/MF nº 68.619.410/0001- 59 - NIRE: 33300032622
Ata das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia
12/07/2012. Data, Hora, Local: Aos 12/07/2012, às 14h, na sede da Cia.,
na cidade do RJ, na Praia de Botafogo, 300/4º, Parte, Botafogo. Presenças:
acionistas representando a totalidade do Capital social. Presidência: Juan Viñas
Tarrés. Secretário: Luiz Otávio Mourão. Edital de Convocação e Aviso aos
Acionistas: dispensada a publicação do aviso aos acionistas e da convocação
da assembleia em virtude do comparecimento de acionistas representando a
totalidade do capital social, em conformidade com o art. 124, § 4º e o art. 133,
§ 4º da Lei 6.404. A) Deliberações da Assembleia Geral Ordinária aprovadas
por unanimidade dos acionistas: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial
H GHPDLV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV GRV H[HUFtFLRV ¿QGRV HP 
31/12/2009 e 31/12/2010, estes publicados no DOERJ e na Gazeta de Notícias,
QRGLDHUHODWLYDPHQWHDRH[HUFtFLR¿QGRHPSXEOLFDGDV
no DOERJ e na Gazeta de Notícias, edição de 11/07/2012, não havendo menção
da distribuição de lucros, uma vez que a Cia. não gerou resultados decorrentes
GHVXDDWLYLGDGHVRFLDOQRVH[HUFtFLRVGHHb)¿[DomR
da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2012 em R$
10.000,00. B) Deliberação da Assembleia Geral Extraordinária: a) aumento
do capital social da Cia., no valor de R$ 637.052,00, com a emissão de 637.052
ações classe “A”, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, subscritas e
integralizadas, neste ato, mediante a utilização de parte do crédito em conta
corrente que as acionistas ADPAR-Administração e Participações Ltda, e
RPVG Participações S/A SRVVXHP QD &LD VHQGR  Do}HV RUGLQiULDV
nominativas classe “A”, para a ADPAR-Administração e Participações Ltda e
 Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV FODVVH ³%´ SDUD D RPVG Participações
S/A, conforme Boletins de Subscrições anexos a presente ata, passando o art. 4º
do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - O capital social da
Cia. é de R$ 24.087.000,34, dividido em 24.087.000 ações, sem valor nominal,
sendo 12.043.500 ações ordinárias nominativas classe “A” e 12.043.500 ações
ordinárias nominativas Classe “B”. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por
todos os presentes. Assinaturas: p/ADPAR Administração e Participações
Ltda: Luiz Otávio Mourão e Eder Carvalho Magalhães. p/RPVG Participações
S/A.: p/p: Juan Viñas Tarrés e Maria Elizabeth Tannus Notari. A presente ata
confere com a original lavrada no livro próprio. Luiz Otávio Mourão - Secretário.
-8&(5-$QHP9DOpULD*06HUUD6HFUHWiULD*HUDO
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PAÍS
BANCÁRIOS

Consumidor deve pagar
contas apesar da greve
Procon alerta que os caixas eletrônicos estão funcionando para vários serviços
Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

Com a greve dos bancários
em todo o país, o Procon de São
Paulo (Procon-SP) alerta que o
consumidor não está desobrigado de pagar faturas, contas, boletos bancários ou outros tipos de
cobrança. Com as agências bancárias fechadas, clientes podem
usar os terminais de auto atendimento, que continuam funcionando. Entretanto, as empresas
credoras devem oferecer outras
formas e locais para o pagamento, segundo o Procon-SP.
Outra orientação é que o
consumidor entre em contato
com as empresas para solicitar
demais opções de pagamento. O
pedido deve ser documentado,
seja por e-mail ou número de
protocolo de atendimento, para
o caso de posterior reclamação.
Caso o consumidor se sinta pre-

judicado pela greve dos bancários, pode fazer uma reclamação
no Procon de sua cidade.
A entidade orienta ainda que
não sejam cobrados encargos do
consumidor e nem que o nome
do consumidor seja enviado aos
serviços de proteção ao crédito.
Na capital paulista, 13 mil
bancários aderiram à greve por
tempo indeterminado, de acordo com balanço na manhã de
hoje (18) do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e
Região. A paralisação começou
na região central e nas principais áreas ﬁnanceiras da cidade, como na Avenida Paulista
e na Brigadeiro Faria Lima. Na
Avenida Paulista, pelo menos,
27 agências estão fechadas.
De acordo com o sindicato,
são quase 500 mil bancários em
todo o Brasil, sendo 138 mil ﬁliados ao Sindicato dos Bancários
de São Paulo, Osasco e Região. A

greve nacional foi decidida em
assembleia na noite de anteontem. No ano passado, a paralisação da categoria durou 21 dias.
Segundo a presidente do sindicato, Juvandia Moreira, as negociações ocorrem desde o dia 1º
de agosto, quando a pauta de reivindicações foi apresentada pela
categoria. “Foram nove rodadas
de negociação, durante 45 dias,
até a assembleia do dia 12, que
aprovou a greve e quando não tínhamos mais alternativa. A greve
acaba quando os bancos colocarem uma proposta razoável que
fale com as reivindicações dos
bancários. Eles podem acabar
com esta greve, basta querer.”
Os bancários reivindicam reajuste salarial de 10,25% - com
5% de aumento real - além de
plano de carreira, maior participação nos lucros e resultados
e mais segurança nas agências
bancárias. A proposta da Federa-

ção Nacional dos Bancos (Fenaban) foi 6% de reajuste salarial.
Conforme Juvandia Moreira,
há preocupação também com a
grande quantidade de demissões nos bancos privados. “Nós
sentimos que nas agências está
faltando funcionário, a população enfrenta ﬁlas, os funcionários estão sobrecarregados de
trabalho, mal conseguindo fazer
o horário de almoço. Vemos um
movimento inverso dos bancos,
eliminando postos de trabalho.”
Em nota, a Fenaban disse que
lamenta a decisão dos sindicatos
dos bancários de paralisar os serviços e ressaltou que conﬁa no diálogo para a elaboração da Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria
por meio das negociações. De acordo com a nota, a Fenaban intensiﬁcou a discussão com os trabalhadores a respeito das cláusulas sociais
e econômicas, além de apresentar
uma proposta em 28 de agosto.

SINDICALISMO

Um debate sobre a rotatividade
As centrais sindicais pediram ontem ao governo audiência
pública para discutir propostas
formuladas pelos trabalhadores
para combater a rotatividade no
mercado de trabalho brasileiro. A
iniciativa, de acordo com o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, é

também demonstração de preocupação com o boato de que o governo faria alterações no seguro
desemprego e no abono salarial.
“Temos que diminuir a rotatividade no mercado de trabalho, o
que ajuda inclusive o crescimento
econômico. Para isso pedimos audiência com o governo, para apre-

sentar alternativas e propostas de
regulamentação do mercado que
diminuam a rotatividade”, aﬁrmou Freitas. O documento foi realizado em parceria entre a CUT, a
Central Geral dos Trabalhadores
do Brasil (CGTB), a Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil (CTB), a Força Sindical,

a Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e a União Geral
dos Trabalhadores (UGT).
No documento, propostas são
divididas entre as de estabilização
(visam trazer estabilidade) e as
de responsabilização (visam diferenciar as empresas responsáveis
pela incidência da rotatividade).

RIO
PROGRESSO

Expansão de fábrica de
pneus gera empregos
O governador Sérgio Cabral participou da inauguração da unidade de Itatiaia
Julia de Brito
Do Governo do Estado

Com investimentos de 300 milhões de euros, a Michelin inaugurou, ontem, no município de Itatiaia, a expansão de sua fábrica
no Sul Fluminense. A extensão da
unidade industrial permitirá que
a empresa eleve sua capacidade
de produção para 5 milhões de
pneus de passeio e caminhonete
por ano, em uma primeira fase.
No total, serão gerados com o investimento mais 300 empregos
diretos e mais de 1.500 indiretos.
O grupo Michelin busca com a expansão da fábrica de Itatiaia e a
nova linha de produção de pneus
de passeio e caminhonetes se tornar líder neste mercado. A intenção da companhia é dobrar sua
participação nos próximos cinco
anos na América do Sul.

“Este é um dia importante em
um momento em que a economia
internacional vive momentos de
grande diﬁculdade. É uma demonstração da vitalidade da economia do Estado e conﬁança no
setor automotivo, e de produção
de pneus. O Sul ﬂuminense cresce muito e não paramos de ter
novas empresas vindo para cá.
Com geração de emprego e crescimento econômico vamos fazer
este país crescer. Uma fábrica
inaugurada aqui é emprego gerado e dignidade para as famílias”,
ressaltou o governador Sérgio
Cabral na cerimônia de inauguração, que contou também com
a presença do vice-governador e
coordenador de infraestrutura,
Luiz Fernando Pezão.
Cabral destacou ainda que o
Governo do Estado tem investido
em diversas áreas na região Sul

ﬂuminense: “Estamos inaugurando um hospital regional brevemente que vai atender à população da
região, e ﬁcará na beira da Dutra.
Estamos investindo também em
Centros Vocacionais Tecnológicos
(CVTs) e no Ensino Médio – hoje o
Rio de Janeiro deu um salto em 11
posições no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Também estamos investindo na
atração de novas empresas e em
infraestrutura e na acessibilidade.
Acabamos de captar um valor signiﬁcativo par a melhoria e a criação de novas estradas.
Para o presidente mundial do
grupo, Jean-Dominique Senard,
a expansão industrial celebra a
boa relação estabelecida entre o
Brasil e a França, e mais especiﬁcamente com o Estado do Rio.
“Hoje celebramos uma nova
página na relação com o Brasil e

o Rio de Janeiro. Temos uma formidável conﬁança nas autoridades nacionais, estaduais e municipais. Sabemos dos esforços que
o país está realizando’’, disse.
A nova linha vai produzir
pneus mais modernos e sustentáveis. “Hoje a Michelin está
realizando um sonho, este é um
marco importante no mundo e
no Brasil. Nossos pneus vão ﬁcar mais seguros, vão economizar combustível, contribuindo
para a redução de CO2. A nossa fábrica está produzindo, gerando empregos, e trabalhando
pelo desenvolvimento proﬁssional”, explicou o presidente da
Michelin América do Sul, JeanPhilippe Ollier.
O grupo Michelin possui
duas unidades industriais no estado do Rio, uma em Itatiaia e
outra em Campo Grande.

SUSTENTABILIDADE

Minc defende licenciamento
ambiental para o Comperj
O secretário estadual de Meio
Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Minc, defendeu ontem o licenciamento ambiental do porto, da
estrada de acesso e do emissário
submarino do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro
(Comperj), empreendimento bilionário da Petrobras. A Comissão

Estadual de Controle Ambiental
(Ceca) concedeu as licenças prévias de instalação para o sistema
logístico do Comperj em 31 de julho, reforçando exigências.
Segundo Minc, o porto, localizado em São Gonçalo, será convertido em terminal para pesca
artesanal após receber os equipa-

mentos pesados para a construção
da reﬁnaria. Já o emissário dobrará de tamanho (para 4 quilômetros
de extensão) e os eﬂuentes terão
que ser tratados de forma mais
rigorosa. Além disso, a Petrobras
terá que investir R$ 60 milhões
em saneamento básico em Maricá.
“O pré-tratamento dos eﬂuentes

será 10 vezes mais rigoroso do que
o padrão do Conama”, aﬁrmou
Minc após participar de cerimônia
de lançamento dos editais para a
seleção de projetos do Programa
Petrobras Ambiental (PPA) e do
Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania (PPDC), na
sede da estatal, no Rio.
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ABERT

Pedido adiamento
do leilão da faixa
de 700 MHz
O presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão (Abert), Daniel Slaviero, defendeu que o leilão da faixa
de 700 MHz, atualmente ocupada
pela televisão analógica, não seja
realizado até que sejam encontradas formas de resolver futuros
problemas como a interferência
do sinal, que vem sendo registrada na Europa e no Japão.
Acompanhado do presidente
da Associação Brasileira de Radiodifusores (Abra), Frederico
Nogueira, o executivo se reuniu
ontem com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que
anunciou há algumas semanas
a intenção de antecipar o leilão
dessa faixa e destiná-la à transmissão do sinal de telefonia
móvel de quarta geração (4G).
Programado para ocorrer apenas em 2016, o governo pretende
realizar o certame já no segundo
semestre de 2013.
A Abert e a Abra sugeriram a
criação de um grupo de trabalho
com representantes do governo e
do setor para discutir a questão.
“O acesso da população a uma televisão livre, aberta e gratuita não
deve ser restrito”, aﬁrmou Slaviero. “Antes que esse grupo de trabalho comece a funcionar, que esses pontos sejam aprofundados e
que achemos caminhos e soluções
para isso, entendemos que falar
em leilão e licitação é um pouco
precipitado”, aﬁrmou.
No documento entregue ao
ministro, as associações pedem
que os canais 14 a 59 permaneçam com a radiodifusão, pois
são considerados essenciais para

assegurar a transição da tecnologia analógica para a digital
e também para a expansão do
setor. Segundo estudos apresentados pelas entidades, já há problemas de interferência no sinal
da internet 4G nos televisores
em alguns países. “O Japão, que
leiloou a faixa de 700 MHz, não
consegue entregar a faixa porque tem problema de interferência”, aﬁrmou Slaviero.
“O governo do Reino Unido
criou um órgão só para resolver
esse problema porque 10% de
todos os domicílios no país estão
com problemas de interferência.
Como vão resolver isso? Colocar
ﬁltro nos televisores? Quem vai
pagar essa conta?”, questionou
Nogueira. “Vamos evitar cometer os mesmos problemas que já
aconteceram em países da Europa e da Ásia e ver de que forma
conseguimos abrir espaço para a
universalização da banda larga e
a preservação da televisão livre e
gratuita”, acrescentou Slaviero.
As associações disseram ser
favoráveis ao desligamento da TV
analógica de forma escalonada.
“Nós entendemos que escalonar o
desligamento, com algumas cidades um pouco antes, e, principalmente, interior do Brasil, um pouco depois, é uma coisa que precisa
ser aprofundada, mas faz sentido
sob o ponto de vista da radiodifusão”, aﬁrmou Slaviero.
Segundo os executivos, o ministro se mostrou sensível às
questões apresentadas pelas entidades e vai analisar a proposta
de criação de um grupo de trabalho para discutir o tema.

DAWOJOBE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.280.465/0001-04 - NIRE Nº 3330027074-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130,
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Local, Data e Hora: 17/08/12, na sede social, na Praia
do Flamengo nº 154/3º andar-parte, RJ/RJ, às 10h. 2. Convocação: Dispensada
nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Mesa: Armando Klabin (Presidente)
e Wolff Klabin (Secretário), em conformidade com o disposto no Estatuto Social.
4. Presenças: A totalidade do Capital Social. 5. Publicações: Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício
social encerrado em 31/12/2011, publicados em 24/04/12, no DOERJ e na Gazeta
de Notícias, de 21 à 24/04/12. 6. Quorum de Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos Ocorridos na AGO: a) Leitura, exame, discussão e aprovação, sem
reserva, do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/11, considerada sanada a falta de anúncios e
a inobservância dos prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como facultado
no seu § 4º. b) Deliberada a retenção à conta da reserva de lucros do saldo do lucro
líquido do exercício. c) Não houve retenção para a conta destinada à constituição
da reserva legal, em face do saldo ora existente no patrimônio líquido já ter atingido
o limite de 20% do Capital Social. d) Deliberada a distribuição no ano de 2011 de
dividendos de resultados de exercícios anteriores, à conta de reserva de lucros, no
YDORUWRWDOGH5UDWL¿FDGDVWRGDVDVGLVWULEXLo}HVGDTXHOHH[HUFtFLR
deliberadas em Reunião Extraordinária de Diretoria, “ad referendum” desta Assembleia. e) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como a manutenção da
atual quantidade de ações. f) Deliberada a reeleição da Diretoria pelo prazo de
01ano, tendo como Presidente Armando Klabin, brasileiro, casado, engenheiro,
CI 971.718-IFP, CPF/MF 008.144.407-97, residente na Praia do Flamengo 154,
3º andar, Flamengo/RJ, e, como Diretores sem designação especial Israel Klabin,
brasileiro, casado, engenheiro, CI 555.997-IFP, CPF/MF 008.143.857/53, residente
na Rua Engenheiro Álvaro Niemeyer 76, São Conrado/RJ, e Daniel Miguel Klabin,
brasileiro, casado, engenheiro, CI 756.306, CPF/MF 008.143.777-34, residente
na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo/RJ. g) Os honorários da Diretoria
IRUDP¿[DGRVHP5PHQVDLVSDUDFDGDXPGHVHXV'LUHWRUHV$FLRQLVWDV
Presentes e Assinaturas: Armando Klabin (acionista, usufrutuário com direito a voto
e Presidente da mesa), Wolff Klabin (Secretário). Confere com o original. Armando
Klabin - Presidente; Wolff Klabin - Secretário. Jucerja nº 2384140 em 13/09/2012.
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Quarta-feira, 19 de setembro de 2012

JUSTIÇA

DITADURA

Daniel Raizman

Crimes cometidos pelo
Estado serão apurados
A decisão partiu da Comissão Nacional da Verdade e foi publicada em Diário Oﬁcial
Da Agência Brasil
A Comissão Nacional da Verdade decidiu apurar os crimes
cometidos pelo Estado durante a
ditadura militar. A decisão consta
em resolução publicada anteontem no Diário Oﬁcial da União,
que restringe as investigações
aos crimes cometidos por agentes públicos ou a serviço do Estado. A resolução indica, portanto,
que supostos crimes atribuídos a
opositores do regime ditatorial,
que vigorou no Brasil de 1964 a
1985, não serão alvo de análise.
De acordo com a assessoria de
imprensa da comissão, a decisão

atende a regras já previstas em
lei e em acordos internacionais
em que o Brasil é signatário.
Embora os crimes cometidos
durante o período ditatorial sejam
o principal alvo das investigações,
o colegiado, no entanto, não deixará de apurar crimes recentes que,
de acordo com o entendimento
formado nas últimas reuniões, são
praticados sob inﬂuência do período militar. Na semana passada, em
reunião no Recife (PE), a comissão tomou a decisão de também
incluir em relatório arbitrariedades contra presos, por exemplo.
A decisão de apurar crimes
atuais foi tomada após a discus-

são na capital pernambucana
sobre denúncias de violações de
direitos humanos feitas pelo Conselho de Direitos Humanos da
Paraíba. Reportagem apresentada durante a reunião denunciava
maus-tratos a 80 presos no estado,
que se encontravam recolhidos
em uma única cela nus e sem
acesso a banheiro. Essas violações constarão de um relatório
a ser elaborado com recomendações para o Poder Público.
De acordo com a assessoria da
Comissão da Verdade, o entendimento foi de que a violação de direitos dos presos é uma prática da
ditadura militar que persiste nos

CÓDIGO FLORESTAL

dias de hoje, por isso, a comissão
incluirá o assunto no relatório.
Na audiência em Pernambuco,
a Comissão Estadual de Memória
e Verdade Dom Helder Câmara
apresentou à Comissão Nacional
da Verdade as apurações feitas sobre quatro casos emblemáticos de
violações ocorridos no período da
ditadura no estado de Pernambuco: os desaparecimentos de Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, o
assassinato do Padre Henrique, o
atentado sofrido por Cândido Pinto (que o deixou paraplégico) e as
torturas sofridas por Gregório Bezerra, quando foi preso pelo Exército em 1º de abril de 1964.

MENSALÃO

convoca
Ruralistas cedem, mas PT
‘batalha’
partidos rejeitam voto contra
‘mentiras’
Denise Madueño
Da Agência Estado

O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado
Homero Pereira (PSD-MT), anunciou a votação da medida provisória do Código Florestal na Câmara
para ontem, pondo ﬁm à obstrução da bancada da agricultura
veriﬁcada na primeira semana de
setembro, quando a MP entrou na
pauta do plenário. Mas embora a
disposição da maioria da bancada
ruralista seja por votar o tema,
uma minoria dos ruralistas, o
DEM e o PSDB anunciaram obstrução. A posição dos partidos foi
anunciada em reunião de líderes
com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), que terminou na
tarde desta terça.
A resistência do PSD contra
a MP foi derrubada na noite de
segunda em reunião da ministra
de Relações Institucionais, Ideli
Salvatti, com o líder da bancada
na Câmara, deputado Guilherme
Campos (SP), um dos que condicionavam a votação ao compromisso da presidente Dilma
Rousseff de sancionar o texto
como foi aprovado na comissão
especial, beneﬁciando os médios
e grandes produtores que desmataram ilegalmente.
O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP),
disse que vai esperar até o início da noite para ver se haverá
número suﬁciente de deputados





na Casa para votar a MP. “O quórum está baixo, o que facilita
a obstrução”, disse Chinaglia.
“Veremos, mais tarde, se vamos
conseguir votar ou não”.
Com a posição anunciada pela
bancada ruralista, o presidente
da Câmara aﬁrmou que houve
uma mudança no perﬁl da disputa em torno da medida provisória. “Antes era a bancada da
agricultura com o governo. Agora
é a oposição com o governo”, avaliou Maia. Ele considerou que a
decisão da maioria da bancada
ruralista em votar a MP facilita
a condução da sessão de ontem.
Os ruralistas mais radicais, no
entanto, insistem em ter garantia de que a presidente sancionará o texto como foi aprovado
na comissão especial. “Não dá
para exigir isso (sanção integral
do texto)”, disse Pereira, após almoço que reuniu a bancada ruralista. “Vamos fazer a nossa parte
e votar”, continuou. O deputado
Homero Pereira aﬁrmou que a
maioria dos deputados da frente
decidiu votar o texto aprovado
na comissão especial e, depois,
tentar sensibilizar a presidente
Dilma a sancionar a proposta
sem vetos. “Vamos votar o texto
da comissão Seria desrespeito
não acatar o que foi aprovado
por unanimidade na comissão”,
disse Pereira. “Depois vamos tentar convencer a presidente a sancionar. Vamos explicar a ela que
foi o acordo possível”, aﬁrmou.

O governo não concorda com o
projeto da comissão e insiste em
votar o texto original da MP. As
ministras de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, têm declarado que o governo não aceita
as mudanças feitas pela comissão especial na chamada “escadinha”. Essa regra estabeleceu
faixas de recuperação das áreas
desmatadas ilegalmente às margens dos rios proporcionalmente
ao tamanho do imóvel rural. A lógica é que propriedades maiores
têm de recuperar áreas maiores.
A comissão especial reduziu
o número de faixas e, com isso,
os médios e os grandes proprietários terão de recuperar áreas
menores de vegetação do que o
previsto na MP da presidente. A
proposta da comissão permite,
por exemplo, que imóveis de 15
módulos rurais recuperem áreas
semelhantes a um imóvel com 4
módulos rurais. Além disso, reduziu de 30 metros, no mínimo,
para 20 metros, no mínimo, a
área de recuperação às margens
de rios para imóveis acima de 15
módulos. Os 30 metros de recuperação era a exigência mínima
para imóveis acima de 10 módulos ﬁscais na MP original.
Do grupo de ruralistas mais
radical, o deputado Valdir Colatto
(PMDB-SC) reaﬁrmou que só aceita votar a MP se houver o compromisso da presidente de não vetar
o projeto da comissão. “Dizem
que, se não votarmos, será o ﬁm
do mundo. Queremos ver o ﬁm
do mundo. Vamos saber que bicho
tem lá”, aﬁrmou Colatto.

Da Agência Estado
Preocupada com o impacto
do julgamento do mensalão nas
campanhas eleitorais, a cúpula
do PT decidiu na segunda-feira
convocar os militantes para uma
“batalha do tamanho do Brasil”
em defesa do partido, do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva e do legado dos governos
petistas. Depois de uma reunião
que durou o dia todo, a Executiva Nacional do PT divulgou nota
na qual aﬁrma que a “mobilização geral” da militância é condição fundamental para desfazer
“mentiras”, reaﬁrmar o projeto
de poder do PT e vencer as eleições municipais.
O presidente do PT, Rui Falcão,
saiu da reunião antes do almoço
para encontrar Lula e só retornou
três horas depois. O tom da nota
divulgada pela direção do partido,
no dia em que o Supremo Tribunal
Federal começou a julgar o “núcleo político” do mensalão, passou
pelo seu crivo. A presidente Dilma
Rousseff também conversou por
telefone com Lula, na segundafeira e no ﬁm de semana.
‘Mentiras’ - “A mobilização
geral de nossa força militante
é a condição fundamental para
nosso sucesso nos dias 7 e 28 de
outubro. Pois é a militância consciente quem desfaz as mentiras,
demarca o campo, aﬁrma nosso
projeto, reúne nossas bases e
alianças, construindo vitórias
não apenas eleitorais, mas também políticas”, diz a nota aprovada pela Executiva do PT.
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SOLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 10.475.728/0001-23 - NIRE nº 33.3.0029827-4
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
1. Data, Hora e Local: Em 01/08/2012, às 10h, na sede, na Av. Rio Branco, 108, 6º
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ ("Cia"). 2. Convocação e Presenças: Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Cia. 3. Mesa: Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, Presidente;
e Beatriz Bragazzi Cunha, Secretária. 4. Ordem do Dia: Receber a renúncia de
membros da Diretoria da Cia. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Cia., por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições deliberaram: 5.1. Consignar o recebimento, (i) em 08/03/2012,
do pedido de renúncia do Diretor Presidente da Cia, Antonio Carlos Vianna de
Souza, brasileiro, casado, engenheiro, RG 019210608 IFP/RJ, CPF 256.328.76772, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com escritório na Av. Rio Branco,
1, s/1.502, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e (ii) em 16/04/2012, do pedido de renúncia do Diretor Rodrigo Bacellar Wuerket, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG
07575010-9 IFP/RJ, CPF 767.598.817-53, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com escritório na Rua do Parque, 31, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ;
os quais recebem da Cia a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação
quanto aos atos praticados na qualidade de administradores, para nada mais ser
reclamado, a qualquer título e a qualquer tempo, exceto nos casos de negligência,
imprudência, imperícia ou má-fé devidamente comprovadas. 5.2. Em razão da
renúncia dos Srs. Antonio Carlos Vianna de Souza e Rodrigo Bacellar Wuerket,
consignar que os cargos de Diretor Presidente e Diretor sem designação espeFt¿FDSRUHOHVRFXSDGRVUHVSHFWLYDPHQWHSHUPDQHFHUmRYDJRVDWpDHOHLomR
de membros substitutos pelo Conselho de Administração da Cia. 5.3. Consignar
que a Diretoria da Cia passa a ser composta pelos Srs. (i) Carlos Eduardo Paes
Barreto Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 13800729-9 SSP/SP, CPF
185.155.568-47, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com escritório na
Praia de Botafogo, 440, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, na qualidade de Diretor sem
GHVLJQDomRHVSHFt¿FD(ii) Antonio Pessoa de Souza Couto, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, RG 515929670 SSP/BA, CREA 31.991, CPF
897.043.395-34, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com escritório na
Av. Rio Branco, 108, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, na qualidade de Diretor
VHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FDH(iii) Marco Antonio Adnet, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 83104446-3/d CREA/RJ, CPF 741.007.347-00, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14 (pte),
&HQWUR5LRGH-DQHLUR5-QDTXDOLGDGHGH'LUHWRUVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FD6.
Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Ass.: Conselheiros:
Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, Carmine De Siervi Neto, Guilherme Nogueira
de Castro, Marcelo Antonio Carvalho Macedo, Antonio Pessoa de Souza Couto,
Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Leonardo Moretzsohn de Andrade e Luiz Figueiredo Cintra de Oliveira. A presente é cópia da ata lavrada em livro
próprio, RJ, 01/08/2012. Carlos Eduardo Paes Barreto Neto, Presidente, e Beatriz
Bragazzi Cunha, Secretária. Jucerja nº 2383257, em 12/09/12. Valéria G.M. Serra
- Secretária Geral.

Questão
de Justiça
raizman@freixinho.adv.br

Crise da
Primavera Árabe
1. Durante os últimos dias, protestos contra os Estados Unidos têm se espalhado em mais de 20 países, atingindo também unidades diplomáticas e comércios de países parceiros como Alemanha e o Reino Unido.
A origem, em princípio, teria sido um ﬁlme “A inocência
dos muçulmanos” que teria maltratado a imagem de Maomé.
Porém, reduzir a explicação à simples explosão de fundamentalistas é simpliﬁcar demais a questão, pois se estaria passando por alto os efeitos sociais da chamada Primavera Árabe.
O ﬁlme é problemático e, nesse ponto, não chama a
atenção que tenha provocado reações. Não é a primeira vez
que produções artísticas ou manifestações religiosas oriundas do ocidente têm sido consideradas ofensivas às crenças
muçulmanas e têm gerado reações violentas no oriente.
Tão previsível parecia a reação que o ﬁlme foi elaborado de forma obscura. Com efeito, o elenco, integrado por 60
atores e 45 técnicos, aﬁrmaram que o ﬁlme foi manipulado
por parte do produtor Nakoula Basselet. Nesse sentido, a
atriz Anna Gurji, protagonista do ﬁlme, em entrevista conferida à emissora Rustavi-2, aﬁrmou que durante as ﬁlmagens não se falou do conteúdo religioso da película. Esclareceu que o ﬁlme se chamaria “guerreiro do deserto” e que
o roteiro tratava da queda de um meteorito sobre a Terra.
Assim, segundo ela, a pós-produção teria alterado tudo.
Por outra parte, o produtor Nakoula Basselet e sua família foram prontamente ocultados e protegidos pelo FBI.
Talvez a extensão territorial das manifestações e, em
particular, a profundidade ou gravidade destas chame
agora a atenção; e, então, a explicação da sua origem,
no ﬁlme, apresenta-se como simpliﬁcada demais para
abranger a magnitude dessa situação problemática.
De outra parte, cabe observar a chegada de Bento
XVI a Beirute, que não tem gerado reações semelhantes
às recebidas pelos Estados Unidos e os seus parceiros. O
problema então, não é
de índole religiosa, pois
Não é a primeira
se assim for então o alvo
principal teria sido o
vez que produções
Papa. Apesar de ter havido manifestações contráartísticas ou
rias ao pontíﬁce, a visita
se desenvolveu dentro
manifestações
do previsível, mesmo no
atual estado de tensão
oriundas do ocidente
na região. Assim, ainda
parece possível resgatar
têm sido consideradas
o “equilíbrio extremadamente delicado” entre
ofensivas às crenças
as diferentes crenças, se
nelas somente se veêm
mulçumanas
crenças religiosas, o que
não parece rigorosamente correto.
A primavera árabe marca o momento culminante da
crise dos sistemas de governo da região do oriente. Como
observara R.H.S. Crossman, a revolução não é o início de um
movimento senão o momento culminante deste. Ou seja, há
problemas estruturais dos povos do Oriente que reclamavam mudanças, também, estruturais. De uma parte, a participação cidadã, de outra, a solução de conﬂitos étnicos e
culturais, gerenciados com alternâncias nas estruturas de
poder, e ﬁnalmente a atenção a necessidades econômicas
insatisfeitas e quase inaceitáveis ante a comparação, inevitável nos tempos da comunicação, com outros povos.
No meio dos acontecimentos os Estados Unidos, junto
com os seus parceiros, não perderam a oportunidade de
intervir, colaborando com uns, traindo os outros e, ao ﬁnal
de contas, intrometendo-se, mais uma vez nos conﬂitos
internos desses países, tudo sob a bandeira da democracia e os direitos humanos, modelos e idéias, que resultam
extremadamente hipócritas, vindo desses interlocutores.
Assim a reação não é a um ﬁlme, senão aos Estados
Unidos e sua política intervencionista no Oriente Médio.
O ﬁlme é apenas o canal utilizado por alguns para dar
uma mensagem do que pensa o povo muçulmano a respeito dessas políticas que provocaram destruição e morte no Iraque, no Afeganistão e por onde eles transitam.
A primavera Árabe e os conﬂitos atuais no Egito e
Síria muito se devem à intervenção Americana e os seus
parceiros, que com o ideal de democracia procura deslocar dos autoritarismos que eles mesmos ajudaram a
instalar no passado para outros interlocutores, que em
razão das destruições geradas com as suas intervenções
agora oferecem novos espaços de investimentos. Hillary
Clinton falou acertadamente: “o povo do Egito, Líbia, Iêmen e Tunísia não trocou a tirania de um ditador pela tirania de uma turba”, senão – eu acrescentaria – pela dos
que ﬁcaram no lugar destes, pois ao ﬁnal de contas a democracia nos moldes propostos não passa de uma ilusão.

Daniel Raizman é mestre em Ciências Penais (UCAM), especialista em Direito Penal Econômico Europeu(IDPEE-Coimbra), doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica(UERJ).Professor de Direito Penal(UFF).
Parecerista do escritório de advocacia criminal Freixinho Advogados.
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Judiciário e MP contestam no STF
corte em reajustes em proposta
Representantes do Judiciário e o Ministério Público da União
(MPU) acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a
retirada, pelo Executivo, da proposta de reajuste apresentada
pelas duas categorias ao Orçamento da União. O governo federal
encaminhou a proposta orçamentária ao Congresso Nacional já
com o corte relativo ao aumento salarial do Judiciário e do MPU.

MUNDO
SEM PACOTE

Maioria na Grécia se
opõe a termos de ajuda
Segundo pesquisa, 74% dos entrevistados acreditam que rumo do país está errado
Mais de dois terços dos gregos
são contrários aos termos do pacote de ajuda do país, segundo
uma pesquisa de opinião divulgada ontem e a grande maioria
espera ser atingida pela nova
rodada de cortes de gastos que
o governo está preparando para
cumprir as condições do acordo. A pesquisa, conduzida pela
Public Issue para a TV Skai e o
jornal Kathimerini, mostrou que
68% dos gregos se opõem aos termos do programa de assistência

da Grécia com a troica de credores internacionais, que incluem a
Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional.
Para 74% dos entrevistados, o
país está na direção errada, conforme o levantamento, que também
foi publicado no site da TV Skai.
Após um intervalo de um mês, os
inspetores da troica retornaram a
Atenas recentemente para discutir as reformas da Grécia e decidir
sobre o desembolso de uma nova

tranche do pacote de ajuda do
país, que totaliza 173 bilhões de
euros (US$ 226,94 bilhões).
A Grécia espera receber a parcela, de 31 bilhões de euros, principalmente para recapitalizar seus
bancos, cuja base de capital foi afetada pela reestruturação doméstica. A sondagem, realizada entre 6 e
11 de setembro, mostrou que 85%
dos gregos acreditam que serão
atingidos pelo novo programa de
austeridade ﬁscal, de 13,5 bilhões
de euros, a ser implementado nos

próximos dois anos. Uma minoria,
de 21%, apoia as novas medidas.
Apesar das exigências feitas pelos credores e o quinto
ano consecutivo de recessão na
Grécia, um pouco mais de 50%
da população ainda vê a União
Europeia de maneira favorável
e 67% têm uma opinião positiva
sobre o euro, indicou a pesquisa.
Dos entrevistados, 53% disseram acreditar no futuro da zona
do euro, mas 41% previram o colapso da moeda única europeia.

PROGRAMA NUCLEAR

Governo brasileiro rechaça
intervenção externa no Irã
O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, rechaçou
ontem a possibilidade de intervenção externa no Irã na tentativa de
encerrar o impasse em torno do
programa nuclear desenvolvido no
país. Patriota disse que “preocupa
muito” as autoridades brasileiras
as manifestações favoráveis a esse
tipo de ação. O Irã sofre uma série
de sanções por parte da comunida-

de internacional, que teme a fabricação de armas atômicas. O governo do presidente do Irã, Mahmoud
Ahmadinejad, nega o uso não
pacíﬁco da tecnologia de energia
nuclear desenvolvida no país. Segundo as autoridades iranianas, o
programa nuclear será utilizado,
entre outras áreas, na de saúde.
Patriota, que participar do
seminário Os desaﬁos da Política

Externa Brasileira em um Mundo de Transição, na Câmara dos
Deputados, também mencionou
a questão da busca pela paz entre israelenses e palestinos. O
chanceler disse que, até o ﬁnal
do ano, visitará Israel e a Palestina. Segundo ele, é fundamental
buscar uma solução pacíﬁca para
acabar com os conﬂitos que ultrapassam séculos na região.

ELEIÇÕES/EUA

Vídeos são vistos
2,4 milhões de vezes
O vídeo no qual o candidato
republicano à presidência dos
Estados Unidos, Mitt Romney, diz
que 47% dos norte-americanos
“são dependentes do governo e
acreditam que são vítimas” foi
visto 1,7 milhão de vezes até o começo da tarde de ontem. O jornal
eletrônico The Hufﬁngton Post,
que também postou o vídeo, recebeu mais de 110 mil comentários
sobre o tópico. No vídeo principal,
postado pela edição eletrônica da
revista Mother Jones, Romney
também aﬁrma que “eu nunca
os convencerei que eles precisam
tomar a responsabilidade pessoal

por suas vidas”. De acordo com a
Visible Measures, que mede audiência na internet e fez uma análise mais ampla, os vídeos foram
vistos 2,4 milhões de vezes.
Os vídeos foram gravados durante reuniões entre Romney e
doadores da campanha republicana. O vídeo principal, justamente a gravação onde Romney
descreve quase metade dos norte-americanos como “dependentes do governo”, ainda não teve
o impacto determinado sobre a
campanha do republicano. Romney descreveu seus comentários
como “não elegantes”, mas disse

que quis enfatizar a existência
de uma proporção crescente de
cidadãos norte-americanos que
dependem de serviços públicos
de saúde, alimentação, habitação e renda mínima, e o porcentual crescente de cidadãos que
não pagam imposto de renda
federal. As duas situações são
criticadas pelos conservadores.
A análise de dados da agência Dow Jones feita a partir dos
comentários de Romney indica
que quase metade dos norteamericanos vivem em um lar
onde pelo menos uma pessoa
recebe um benefício do governo.

SÍRIA

Refugiados hostilizam
enviado internacional
Da Agência Estado
O novo enviado internacional
para a Síria, Lakhdar Brahimi, visitou ontem campos de refugiados
na Jordânia e na Turquia, mas foi
recebido com hostilidade pelos refugiados na Jordânia, onde cerca
de 200 pessoas no campo de Zataari reclamaram contra a visita que
ele fez ao presidente sírio Bashar
Assad no ﬁnal da semana passada.
Alguns jovens apedrejaram carros
do comboio de Brahimi. “Deixe
nosso campo. Ao ver Bashar Assad, você prolongou a vida dele”,
gritaram os manifestantes. Brahimi também visitou refugiados sírios na província turca de Hatay,

onde também foi recebido com
protestos embora fora do campo.
Também ontem ocorreram
confrontos entre tropas do governo e insurgentes sírios em
Tall al-Abyad, posto na fronteira
da Síria com a Turquia, reportou a agência de notícias turca
Anatólia. Na cidade turca de Akcakale, a Prefeitura pediu aos
cidadãos que ﬁcassem longe dos
terrenos perto da fronteira.
Sem sinais de arrefecimento
na crise, ativistas estimam que
mais de 23 mil pessoas foram
mortas na Síria desde que a revolta contra Assad estourou em
março de 2011. A Organização
das Nações Unidas (ONU) disC
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se que o número de refugiados
superou 250 mil no Líbano, Turquia, Jordânia e Iraque. Apenas
na Turquia estão 83 mil refugiados, abrigados em 12 campos ao
longo da fronteira com a Síria.
Brahimi disse que os refugiados aparentemente são bem
tratados na Turquia e que ele espera um ﬁm próximo à violência
na Síria. “Nós esperamos que a
Síria encontre logo a paz e eles
possam regressar para o país deles o mais cedo possível”.
O Ministério das Relações
Exteriores da Turquia rechaçou
hoje as acusações da Síria de que
Ancara permite que extremistas
islâmicos cruzem a fronteira.
T

A

“É muito importante lembrarmos de um acordo de paz
de médio e longo prazo. É nesse
sentido que mostra o perﬁl pacíﬁco do Brasil, que é a vontade
de dialogar com ambos os lados,
uma vocação brasileira de convívio pacíﬁco. Pretendo ir a Israel
e a Palestina, também para retomada do tema pelas instâncias
multilaterais”, disse o chanceler.

BRIGA FEIA

Disputa por
ilhas afeta
negócios
entre países
Inúmeras fábricas e lojas japonesas na China não puderam
operar ou abrir ontem em meio
à uma onda de protestos que
irrompeu contra o Japão em várias cidades chinesas por causa
da disputa atual entre os dois
países em torno de ilhas no mar
do leste da China.
Em jogo estão bilhões de dólares em investimentos e o vasto
comércio entre Japão e China,
a terceira e segunda maiores
economias do mundo. As duas
nações são tão intimamente ligadas que estão sujeitas a graves
prejuízos na hipótese de qualquer ruptura de longo prazo.
Embora as autoridades chinesas tenham aparentemente se
mobilizado para conter as manifestações, o governo japonês vem
pressionando Pequim para que
adote mais medidas que garanta a
integridade de instalações japonesas no país, segundo o chefe de gabinete do Japão, Osamu Fujimura.
“As empresas japonesas têm
um importante papel para a economia e emprego na China”, disse
Fujimura. “Acreditamos que devemos ter calma e fazer julgamentos
racionais a partir de uma ampla
perspectiva”, completou, ressaltando que alguns encontros dos
setores privado e público, além de
eventos envolvendo os dois países,
foram adiados ou cancelados.
O sentimento anti-japonês
na China parece estar afetando
com mais força as grandes marcas do Japão, poupando parcialmente as companhias de perﬁl
mais discreto.
O fechamento das fábricas e
lojas coincidiu ontem com o 81º
aniversário da invasão japonesa.

S

Confronto entre mineiros
deixa quatro feridos na Bolívia

Promulgada a lei que protege os
botos dos rios da Amazônia boliviana

Pelo menos quatro mineiros bolivianos foram feridos em uma disputa
pelo controle de uma mina lucrativa de estanho. Os médicos disseram
que um mineiro perdeu um braço em uma explosão e corre risco de
vida. Outros três sofreram ferimentos menores. A violência ocorreu
quando um dos mineiros subcontratados pelo setor privado jogou uma
banana de dinamite contra uma multidão de mineiros da empresa
estatal, que protestavam em uma rodovia. As duas partes disputam há
meses o controle da mina de estanho Colquiri, 160 km ao sul de La Paz.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, promulgou ontem uma lei que
protege os botos dos rios da Amazônia boliviana. A norma declara o
cetáceo como patrimônio natural, proíbe sua caça e fomenta programas
para conservação de seu habitat. O mamífero vive em quatro rios
amazônicos. Ele pode chegar a até 2,5 metros de comprimento e sua
cor varia de cinza claro até rosa. A caça, pesca, corte de árvores nas
margens dos rios, erosão, contaminação por elementos químicos e o
ruído de barcos reduziram a população da espécie para níveis críticos.
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Mais de 130
pessoas fogem de
prisão mexicana
Autoridades mexicanas disseram ontem que conseguiram localizar três detentas dos 132 presos
que fugiram da penitenciária de
Piedras Negras, que ﬁca na fronteira com Eagle Pass, no Texas
(EUA). As três detentas estavam
escondidas na ala de visitas conjugais do presídio, disse Jorge Luis
Moran, secretário de Segurança
Pública do Estado de Coahuila. Os
presos fugiram ontem da penitenciária por um túnel que cavaram
e estão sendo procurados soldados
do exército mexicano e unidades
da polícia federal.
O presidente do México, Felipe Calderón, disse que a fuga em
massa dos presos foi algo “deplorável”. Calderón reiniciou a disputa entre as autoridades federais e
estaduais no México, ao dizer que
a “a vulnerabilidade das instituições em alguns Estados precisa ser
corrigida”. Calderón passará no
próximo mês a presidência ao presidente eleito, Enrique Peña Nieto.
A cumplicidade de carcereiros
com os cartéis do narcotráﬁco e
a corrupção parecem ter tido um
papel importante nas recentes
fugas de detentos das prisões mexicanas. O governo federal insiste
com as autoridades estaduais e
municipais que veriﬁquem se os

Presidente Felipe
Calderón diz que a fuga
em massa dos presos
foi algo deplorável. Em
2010,153 condenados
também escaparam
funcionários do sistema penitenciário têm ﬁcha na polícia para
evitar que sejam contratadas pessoas ligadas ao crime organizado.
Em fevereiro, nove carcereiros na prisão próxima à cidade
de Monterrey confessaram ter
ajudado 30 condenados, que pertencem ao cartel do narcotráﬁco
Los Zetas, a fugirem da penitenciária. Mas os presos de Los Zetas não apenas fugiram: antes de
escaparem, chacinaram dentro
da prisão 44 condenados que pertenciam ao rival Cartel do Golfo.
Em dezembro de 2010, 153
condenados fugiram da prisão em
Nuevo Laredo, também na fronteira com os EUA, perto de Laredo
(Texas). As autoridades acusaram
41 carcereiros de cumplicidade.

POLÊMICA

Fotos de Kate têm
que ir para Justiça
Um tribunal francês ordenou
que a editora da revista de fofocas
Closer entregue em 24 horas todas
as cópias digitais das fotos da princesa Kate de topless. Também foram proibidas futuras divulgações
do que a corte chamou de “exibição brutal” dos momento íntimos
de Kate e do príncipe William.
De acordo com a decisão divulgada ontem, a editora terá
que arcar com uma multa diária
de € 10 mil euros ($ 13 mil dólares) se não entregar as fotos publicadas na sexta-feira.
Em comunicado, o duque e
a duquesa de Cambridge disse-

ram que “saúdam o veredicto
do juiz”. Maud Sobel, um dos
advogados do casal, descreveu a
sentença como “maravilhosa”. A
revista também não poderá republicar as imagens em seu site.
A decisão, no entanto, fala
apenas das fotos já divulgadas.
Tecnicamente, a Closer ainda
poderia publicar fotos inéditas.
O casal real também está processando criminalmente o fotógrafo,
mostra da persistência em proteger
sua privacidade. Caso o processo
vá em frente, o paparazzi (de identidades ainda desconhecida) pode
pegar até um ano de prisão.

QX3 CONSULTORIA, INFORMÁTICA E PUBLICIDADE S.A.
CNPJ/MF: 04.702.009/0001-03
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da QX3 Consultoria, Informática e
Publicidade S.A. (“Companhia”) para a Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, a realizar-se no próximo dia 27 de setembro de 2012, às
10:00h, na sede social da Companhia, situada no novo endereço a saber:
Avenida das Américas, nº 3443, bloco 03, sala 107 (Condomínio American
Corporate), Rio de Janeiro - RJ, CEP 22631-004, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, com o objetivo de deliberarem sobre a mudança do endereço
da sede social da Companhia para Avenida das Américas, nº 3443, bloco
03, sala 107 (Condomínio American Corporate), Rio de Janeiro - RJ, CEP
22631-004 e a sua respectiva alteração no Estatuto Social da Companhia.
Atenciosamente, QX3 Consultoria, Informática e Publicidade S.A.. Fabio
Fernandes Carneiro - Presidente do Conselho de Administração.
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ARTES

COPACABANA

MÚSICA

Trilhas de novela
na Sala Baden Powell

‘Carta de Amor’:
belo encontro do
violão com sax

Tim Rescala e Marcos Viana se apresentam. Osmar Prado mostra o seu lado cantor
Desde os pioneiros e heróicos
pianistas que revolucionaram a
história narrativa do cinema mudo
emoldurando romances e dramas
com climas, sombras e improvisos, até os dias atuais, a chamada
“trilha sonora” ou “trilha musical”
virou parte inseparável da mídia
visual, do cinema(algumas vezes
até com mais sucesso do que os
ﬁlmes), dos comerciais de TV, novelas, minisséries. Quem não se
lembra da famosa trilha do Blade
Runner? O que vem imediatamente à cabeça quando se pensa
em Gabriela senão a voz da Gal
cantando Caymmi? O que seria
das Frenéticas não fosse Dancing
Days? Ou mesmo de Dancing
Days sem elas? O que teria sido
da carreira de Ênio Morriconi sem
suas parcerias cinematográﬁcas?
Quentin Tarantino deve agradecer
aos céus até hoje ter escolhido You
never can tell, de Chuck Berry pra
antológica cena com John Travolta
e Uma Thurman em Pulp Fiction.
No Brasil, claro, a avassaladora
popularidade da TV, das telenovelas e das minisséries não tardou
em transformar as trilhas sonoras
em mercado milionário, fazendo
e refazendo carreiras, tirando artistas da obscuridade e revelando
novidades. Entre os mais destacados compositores do gênero se
encontram Villa-Lobos, Antonio
Carlos Jobim e Edu Lobo. Por outro lado, existe um numero signiﬁcativo de músicos e compositores
que se especializam em compor
temas originais pra obras audiovisuais que não são expostos dire-

Divulgação

Osmar Prado e Tim Rescala juntos em Copacabana
tamente ao público com a mesma
ênfase. E não que o público não se
interesse. Muitos desses compositores são cantarolados diáriamente pelas ruas, suas composições
tem popularidade suﬁciente pra
serem assobiadas pelas calçadas e
becos do país inteiro.
Pensando nisso, a Musimagem
Brasil e a Burburinho Cultural
criaram a série TRILHAS BRASILEIRAS, que, desde abril, toda

terceira quinta-feira do mês, apresenta e desvenda a criação das
obras desses compositores. No
palco da Sala Baden Powell se encontram compositores, músicos,
trilhas e imagens(projeções TV
Globo). Uma oportunidade fascinante de matar a curiosidade sobre esses artistas e como funciona
esse processo de criação.
Amanhã, às 19h, na Sala Baden Powell, a série vai receber

Sala Baden Powell - Av.N.Sra. Copacabana,360
Tel: 22551067 // Estação Arcoverde do Metrô

ESPORTES

Antonio Gonçalves Filho
Da Agência Estado

dois dos mais atuantes e bem
sucedidos artistas/compositores/
produtores desse mercado, Tim
Rescala e Marcus Viana, apresentando alguns de seus trabalhos, considerados referência do
gênero. O ator Osmar Prado também mostrará o seu lado cantor.
Tim Rescala - (curador da série) mostra suas criações pra TV
Globo nas mini-séries do diretor
Luiz Fernando Carvalho Hoje é
dia de Maria 1 e 2, Capitu e Aﬁnal,
o que querem as mulheres? O multitalentoso Tim assume o piano ao
lado do consagrado Quarteto Radamés Gnattali (Carla Rincôn, 1º
violino, Andréia Carizzi, 2º violino,
Fernando Thebaldi, viola, e Hugo
Pilger, violoncelo) da soprano Agnes Moço e do ﬂautista e saxofonista David Ganc.Tim encerrará
o programa com canções escritas
para Hoje é dia de Maria 2, com as
participações especiais do ator Osmar Prado, da atriz Janaína Prado,
e do tenor Zé Rescala.
Marcus Viana - É um dos
principais compositores da música brasileira, principalmente de
trilhas sonoras para cinema e TV.
Entre seus maiores sucessos destacamos as trilhas compostas para
as novelas “Pantanal”, “Ana Raio
e Zé Trovão”, “Chiquinha Gonzaga”, “Terra Nostra”, “Aquarela do
Brasil”, “O Clone” e “A Casa das
Sete Mulheres” e para os ﬁlmes
“Olga”, “Filhas do Vento” e “O
Mundo em Duas Voltas”.
Marcus preparou especialmente para esta apresentação as trilhas
das novelas Pantanal e O Clone.

O meia Wagner pode
reforçar o Fluminense no
jogo contra o Náutico,
em Volta Redonda

O CD duplo “Carta de Amor”
começa com o violão de Gismonti
anunciando o tema da faixa-título,
logo seguido pelo sax soprano de
Jan Garbarek e só depois pelo baixo de Charlie Haden. É um tema
lírico, como tantos outros que Gismonti compôs em quatro décadas
de carreira, entre eles o tocante
“Palhaço” (no segundo CD), traduzindo a conversa harmônica que
o trio teve nesse show antológico
que, por uma dessas razões inexplicáveis, ﬁcou guardado por 30 anos
nos arquivos da gravadora ECM.
O magnetismo de Gismonti,
contudo, é poderoso. Um dia, o
produtor Manfred Eicher decidiu
resgatar essas ﬁtas do limbo fonográﬁco para mostrar às novas
gerações de músicos como três
instrumentistas e compositores
resolveram, em comum acordo,
tocar peças uns dos outros para
entender o que signiﬁca a palavra alteridade. A sintaxe de três
indivíduos, diferentes em tudo,
não poderia ser mais semelhante.
Tome-se como exemplo a segunda faixa do primeiro disco, “La
Pasionaria”, criada para a Liberation Music Orchestra que Haden
manteve com Carla Bley e que
ressuscitou em 2005 - da formação
original, dos anos 1970, fazia parte, entre outros, o argentino Gato
Barbieri (autor da trilha de “O Último Tango em Paris”).
“La Pasionaria” é um tributo
à rebelde republicana e líder comunista Dolores Ibárruri (18951989), que se tornou famosa ao

A campeã Maurren Maggi
prestigiou o Campeonato
Estadual Escolar Modalidade
Olímpica Atletismo

SELEÇÃO BRASILEIRA

desaﬁar as tropas do general
Franco com a frase “Eles não
passarão” e morreu no ano em
que caiu o Muro de Berlim. Na
gravação com Carla Bley, La
Pasionaria vira, de fato, um grito de guerra. No show do trio
Gismonti-Haden-Garbarek na
Amerika Haus, a discussão ideológica é neutralizada com o entendimento entre os instrumentistas e o respeito ao fraseado do
baixo de Haden, um homem de
convicção ideológica que chegou
a ser perseguido pelo FBI por
sua militância anticolonialista e
críticas ao apoio dos EUA às ditaduras latinas no passado.
Sem esforço aparente, Haden
e Garbarek entram no mundo
das pesquisas étnicas de Gismonti e tocam “Cego Aderaldo”
como se entendessem, de fato,
que o brasileiro está falando
do caldeirão de culturas que é
o Brasil, do cruzamento híbrido entre a tradição árabe (da
qual Gismonti é legatário) e a
linguagem melódica do Nordeste brasileiro. Há uma correspondência simétrica entre esse
diálogo e o que o trio mantém
na faixa seguinte, “Folk Song”,
que Garbarek compôs tomando
emprestado temas folclóricos
da Noruega. No ﬁnal, é o violão
de Gismonti que serve de baliza
nessa viagem transcultural em
direção aos ﬁordes. “Somos um
povo miscigenado, que não tem
medo de outras culturas”, resume Gismonti.
Carta de amor - Gismonti,
C. Haden e Jan Garbarek - ECM
Records. Preço médio: R$ 32

Cristiano Ronaldo foi o
responsável por garantir
a vitória do Real Madrid,
contra o Manchester City

ESTÁDIOS

estão
Brasil enfrenta, hoje, seu Empresas
interessadas em
maior rival: a Argentina arenas da Copa
Técnico aposta em jogadores que atuam no País para que haja entrosamento
Vítor Marques
Da Agência Estado

Contra a falta de treinamento, nada melhor do que aproveitar o entrosamento de um punhado de jogadores que atuam
juntos no Brasil. Esta foi a estratégia que o técnico Mano Menezes encontrou para enfrentar a
Argentina, hoje às 22 horas, no
estádio Serra Dourada, em Goiânia, no primeiro confronto do
Superclássico das Américas.
Do meio de campo para frente, a base da seleção brasileira
será formada por atletas do Corinthians, do São Paulo e claro,
por Neymar, em um desenho tático ofensivo, formando um trio
de atacantes. Outra sacada de
Mano Menezes: confrontos contra um rival como o desta quart
requerem jogadores tarimbados.
Não por acaso o centroavante
Luis Fabiano, cotado para ser o
capitão, será titular no seu primeiro jogo após a Copa de 2010.
Luis Fabiano está para esta
seleção o que foi Ronaldinho
Gaúcho na primeira edição do
Superclássico, em 2011, a série
de dois duelos contra a Argentina na qual as seleções não podem escalar atletas do futebol
europeu. Mano Menezes se mostrou preocupado com excesso
de juventude do time brasileiro
e disse só não convocou o atleta do São Paulo antes porque
o atleta passou um bom tempo
machucado.
“O Luis Fabiano está de volta por esse critério. Já tentamos
com outros jogadores e teremos

Mano Menezes não
quer poupar Neymar
Apesar dos apelos de Muricy Ramalho e da diretoria
do Santos, que dizem que
Neymar está cansado e queriam que ele fosse preservado pela seleção brasileira,
o técnico Mano Menezes já
avisou que conta com o seu
principal jogador para os
dois jogos do Superclássico
das Américas, contra a Argentina. A primeira partida
é nesta quarta, em Goiânia.
“Penso que o lugar que
ele (Neymar) mais descansa é na seleção. Aqui ele
não sai para nada. Treina, se
alimenta, descansa e joga.
Se o Santos estiver em uma
outra condição, de outubro
a novembro (nos próximos
amistosos da seleção), vamos
respeitar, mas ele se trans-

mais para frente outros jogadores”, aﬁrmou o treinador, dando
a entender que outros jogadores rodados podem ser resgatados para dar base de sustentação ao time que vai disputar a
Copa de 2014 - caso, por exemplo, de Kaká.
O período de treino da seleção foi curto em Goiânia. Um
dia de piscina e outro de treino
com bola. Mas nada de excepcional. “Vamos fazer um treino

formou no jogador mais importante que joga no Brasil.
Não vejo como deixá-lo de
fora”, explicou Mano Menezes, em entrevista coletiva.
O treinador também evitou
supervalorizar os jogos diante
da Argentina, apesar de ser
esta a maior rival do Brasil.
“Não há peso a mais, mas
também não desconsidero os
jogos, porque senão seria incoerente”, disse ele, lembrando que, ao fazer a convocação,
deu preferência a manter o
planejamento em detrimento
a um time mais rodado. “Poderia ter feito uma seleção com
jogadores mais experientes,
mas procurei dar a mesma conotação do ano passado. Essa
é uma oportunidade para eles
(jogadores) aproveitarem.”

tático de uns 30 minutos e uma
oração para que tudo dê certo e
vamos para o jogo”, disse o treinador momentos antes de levar
os jogadores ao estádio Serra
Dourada.
Mano Menezes fez exatamente isso. Os jogadores correram em volta do gramado e
a todo o instante eram recebiam aplausos da torcida que
compareceu ao treino. Por ora,
as vaias foram suspensas e de-

ram lugar a gritos de Neymar e
Luis Fabiano.
Quando montou o time, Mano
Menezes fez o básico. Chamou
Ralf e Paulinho, motores do Corinthians campeão da América,
e os escalou ao lado de Jadson,
tão são-paulino quanto Lucas e
Luis Fabiano. A eles se juntou
Neymar. O técnico irá armar seu
ataque com Lucas pela direita,
Luis Fabiano como centroavante (Leandro Damião será reserva) e Neymar pela direita. Jadson virá por trás deles, embora
no treinamento ﬁcou claro que
Neymar terá mais liberdade
que Lucas para se movimentar.
Luis Fabiano adorou a ideia
de jogar nesse time. “É melhor
ter o Neymar do seu lado do que
contra. Ele é um jogador fantástico”, disse o atacante, de 31 anos,
e 28 gols pela seleção. “Há cinco
meses nem imaginava que estaria aqui, eu vinha sofrendo para
estar 100% e agora estou com Lucas, com Neymar. É um prêmio”.
O Brasil terá dois estreantes
em seleção como titular. Lucas Marques, do Botafogo, na
lateral direita, e Fábio Santos,
do Corinthians, na esquerda.
Aposta como o jovem Bernard,
de 20 anos, que vem fazendo
um bom Brasileirão pelo Atlético Mineiro, começa no banco
de reservas. Mano Menezes disse que o Brasil precisa vencer
o jogo desta quarta para ir à
Argentina com vantagem no
jogo da volta, dia 3 de outubro,
na cidade de Resistência. Em
2011, o Brasil empatou fora de
casa e ganhou em Belém.

O ministro do Esporte, Aldo
Rebelo, voltou a negar ontem
que os estádios construídos ou
reformados para a Copa do Mundo serão “elefantes brancos”. De
acordo com ele, algumas empresas administradoras de arenas
esportivas já manifestaram interesse em controlar esses estádios.
“As grandes empresas administradoras de arenas esportivas
estão todas interessadas nestes
estádios”, declarou o ministro.
“Estes novos estádios que estão
sendo construídos são multiuso,
com centros de convenção, de
cultura e estão dentro de espaços com áreas comerciais e conjuntos habitacionais”.
Aldo Rebelo ainda apontou

que os estádios poderão ser
transformados em outros tipos
de instalações. “No Brasil há
muitas alternativas para os estádios. Podem se tornar museu,
restaurantes, atividades culturais, as pessoas poderão utilizálos mesmo sem partidas de futebol”, comentou.
Sobre as construções realizadas para os Jogos Olímpicos de
2016, o planejamento é outro. O
ministro comentou que a ideia é
que a população local seja beneﬁciada com as novas instalações.
“A ideia que temos é de que as
instalações do Rio e os centros
de treinamento possam integrar
todas as funções do esportes”,
aﬁrmou.

FELICIDADE

Atleta paralímpico
visita o Corinthians
O Corinthians recebeu uma
visita ilustre em seu CT ontem.
Maior medalhista paralímpico
brasileiro da história, o nadador
Daniel Dias, torcedor do clube,
foi conhecer alguns de seus ídolos. Ele, que conquistou seis ouros na Paralimpíada de Londres,
, estava acompanhado do pai, do
tio e de um sobrinho, e comemorou o encontro.
“É uma honra muito grande
conhecer os jogadores e o CT,
que eu só via pela televisão ou
de longe quando ia aos jogos.
Eles foram muito atenciosos co-

migo e mostraram que também
me conheciam. Me deram os parabéns pelas seis medalhas e ﬁquei muito orgulhoso”, declarou.
Daniel levou as medalhas
conquistadas em Londres para
o CT e ganhou uma camisa do
Corinthians com seu nome e número seis nas costas, justamente
em referência às suas conquistas
na última Paralimpíada - no total
tem 15 medalhas paralimpícas.
E ele se entrosou rapidamente com Romarinho, que chegou a
colocar as medalhas no pescoço
e ameaçou “fugir” com elas.

