Câmbio (R$)
Dólar / BC Compra

Venda

Paralelo

1,95

2,18

Comercial

2,029

2,031

Turismo

1,95

2,18

2,621

2,623

Euro / BC

Ouro

(R$)

Grama
Variação

116,000
+1,22

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

Ult. cotação
%
R$ 12,55 -1.26
R$ 33,17 +1,34
R$19,60 -1,71
R$ 31,52 -1,19
R$ 22,70 -0,31
R$ 11,60 -2,44
R$ 35,88 -0,17

País

O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) determinou
que os funcionários
dos Correios em greve
retornem ao trabalho hoje.
A Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
(ECT) deve conceder
6,5% de reajuste aos
funcionários, retroativo
a 1º de agosto. | PÁGINA 5 |
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ARRECADAÇÃO

Bancos estatais salvam
a receita do Governo
Juntos, foram responsáveis por transferir ao Tesouro R$ 5,8 bi em pagamento de dividendos
Valter Campanato / ABr

Rio

Para garantir a segurança
de candidatos e eleitores,
foi decidido, durante
reunião entre o ministro da
Defesa, Celso Amorim, e
a presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
ministra Carmem Lúcia,
que o Exército estará nas
ruas durante o pleito para
evitar confusão. | PÁGINA 5 |
Justiça

A divergência entre o
relator e o revisor da Ação
Penal 470, os ministros
Joaquim Barbosa e
Ricardo Lewandowski,
constante em todo o
julgamento do processo
conhecido como do
mensalão, voltou à tona
ontem no Supremo
Tribunal Federal. | PÁGINA 6 |

O secretário do Tesouro, Arno Augustin, apresentou os resultados do mês de agosto

Se não houvesse os dividendos, as contas
do governo central (Tesouro, Previdência e
Banco Central) teriam amargado no mês passado um déﬁcit de R$ 4,24 bilhões. Esse foi o
prognóstico divulgado, ontem, pelo secretário
do Tesouro, Arno Augustin. No acumulado do
ano, as empresas estatais já repassaram R$
16,1 bilhões em dividendos à União, 26,7%
a mais que no mesmo período do ano passado. O governo espera receber este ano R$
29 bilhões. Essa política ajudou o governo a
acumular, entre janeiro e agosto, um saldo
primário de R$ 53,5 bilhões, o que corresponde a 1,85% do PIB. Ainda assim o resultado é
23,4% menor que o apurado nos oito primeiros meses do ano passado. Segundo Augustin,
quando as receitas reagem menos, o governo
aumenta a participação dos dividendos. “Não
vemos problema nisso. Felizmente as empresas estatais têm lucro”. | PÁGINA 3 |

‘Pibinho’ do País cada dia encolhe mais
O Banco Central informou, ontem, relatório que prevê menos crescimento e mais inﬂação, além de sinalizar que a taxa básica de
juros não deve aumentar no ano que vem, contrariando previsões do mercado ﬁnanceiro. O
Relatório Trimestral de Inﬂação, produzido

Tânia Rêgo / ABr

Fernanda Freixinho

Questão
de Justiça
Quando os bens
submetidos à constrição
legal estiverem sujeitos
à qualquer grau de
deterioração, o juiz
poderá determinar a sua
alienação antecipada,
assim preservando os
valores correspondentes
aoa bens, os quais serão
devolvidos ao réu, se
absolvido. | PÁGINA 6 |

R$ 1,00

O primeiro-ministro esteve em São Paulo

Cameron quer
estreitar laços
com o Brasil
Em visita ao Brasil, o primeiro-ministro
do Reino Unido, David Cameron, reiterou
sua intenção de incrementar as relações com
o Brasil, agora a sexta economia do mundo,
à frente dos britânicos. Depois de um longo
período de relações congeladas, os britânicos agora se voltam ao Brasil para tentar reaquecer sua própria economia, atualmente
em recessão. Os setores de maior interesse
são energia, defesa, infraestrutura, educação
e farmacêutica. Cameron usou a metáfora do
futebol para tratar do atual momento brasileiro. “O futebol foi inventado no Reino Unido, mas aperfeiçoado no Brasil”. | PÁGINA 4 |

pela autoridade monetária, reduziu a previsão de crescimento neste ano de 2,5% para
apenas 1,6%, patamar classiﬁcado de “piada”
pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, há
apenas três meses. Nesta quinta-feira, ele evitou a imprensa. O Índice de Preços ao Consu-

midor Amplo (IPCA) deste ano vai ser maior
do que previamente estimado pelo BC, que
em junho calculava 4,9%. A nova projeção,
feita no relatório desta quinta-feira, indica
5,2% em 2012, 4,9% em 2013 e 5,1% no terceiro trimestre de 2013. | PÁGINA 3 |

Empresários do Turismo
pedem competitividade
Em encontro com a ministra-chefe da
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e o ministro do Turismo, Gastão Vieira, empresários do setor entregaram um documento
pedindo ações do governo para ampliar
a concorrência no setor de cartões de
crédito. A expectativa é que, com mais
empresas competindo, as taxas de administração dos cartões caiam. A redução
na taxa de administração para os esta-

belecimentos comerciais resultaria também em menor custo para o consumidor.
“As taxas de cartão de crédito chegam a
3,5% a 3,7% enquanto no mercado europeu e americano convivemos com taxa
em torno de 1%. O governo não regularia, mas criaria um ambiente de maior
competitividade”, disse o presidente da
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solmucci. | PÁGINA 4 |
Beto Barata / AE

Gastão Vieira (E), e Gleise Hoffmann receberam representantes do setor em Brasília
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GIRO NAS BOLSAS

EUA e China derrubam
Bovespa pelo 3º dia
Apesar do declínio consecutivo, o mês de setembro pode ser o 2º melhor do ano
Alessandra Taraborelli,
Silvana Rocha e
Márcio Rodrigues
Da Agência Estado

No penúltimo dia útil do mês
e do trimestre, a Bovespa voltou a se descolar de Nova York
e encerrou em queda pelo terceiro dia seguido. Nem mesmo
o orçamento espanhol anunciado no inicio da tarde, os dados
mistos nos EUA e a injeção de
recursos no mercado monetário
chinês, feita nesta quinta pelo
Banco do Povo da China (PBOC,
banco central do país), o que foi
considerado positivo, foram suﬁcientes para fazer a Bolsa seguir
o exterior. As principais blue
chips - Vale e Petrobras - oscilaram entre pequenas altas e quedas, praticamente durante toda
a tarde, e também ajudaram o
índice paulista a permanecer em
campo negativo.
Com isso, o Ibovespa encerrou com declínio de 0,39%, aos
60.239,79 pontos. No mês, o ganho
acumulado é de 5,57% - se este

nível se conﬁrmar hoje, será a
maior alta mensal deste janeiro,
quando a Bolsa atingiu o auge
de 11,13%. No ano, o ganho é de
6,14%. Na mínima, o índice atingiu 59.876 pontos (-0,99%) e, na
máxima, 60.889 pontos (+0,68%).
O giro ﬁnanceiro ﬁcou em R$
6,558 bilhões.
Para o gerente de mesa de
renda variável da corretora
Hcommcor, Ariovaldo Santos, este
descolamento da Bolsa do mercado acionário internacional mostra
que os investidores estão operando muito mais o índice. “Isso é
briga de índice. O investidor está
operando muito mais o Ibovespa
do que as ações”, disse, ressaltando ainda que as idas e vindas das
ações da Petrobras e Vale hoje
conﬁrmam esta percepção. “Para
mexer com o índice, é só comprar
ou vender Vale e Petro. O cara
vende Vale e passa um tempo e
volta para o mercado para comprar novamente”, explicou.
Na contramão de seus pares
no exterior, Petrobras e Vale terminaram o dia em queda. O papel

ON da petroleira caiu 0,08% e o
PN, 0,26%. Na Nymex, o contrato
de petróleo com vencimento em
novembro encerrou com ganho
de 2,08%, a US$ 91,85 o barril.
A ação da mineradora perdeu
0,19% a ON e 0,25% a PNA. Os
contratos futuros dos metais básicos fecharam em alta na London
Metal Exchange (LME), embora
sinais macroeconômicos contraditórios tenham impedido que os
metais ampliassem os ganhos.
Entre os destaques de queda
do Ibovespa ﬁguraram Rosi Residencial ON (-3,70%), Gaﬁsa ON
(-3,40%) e Dasa ON (-3,20%). Já o
lado positivo foi liderado por B2W
ON (+4,91%), seguida de Fibra ON
(+2,74%) e Sabesp ON (+2,55%).
Os bancos, ainda sob inﬂuência
da questão dos juros, fecharam em
direções distintas. Bradesco PN e
Banco do Brasil ON subiram 1,28%
e 0,16%, enquanto Itaú Unibanco PN e Santander units caíram
1,25% e 0,59%, respectivamente.
Câmbio - O dólar à vista fechou a R$ 2,0310, com queda de
0,20% no balcão e de 0,11% na

BM&FBovespa. O giro total registrado na clearing de câmbio até
16h57 estava estável em relação
ao anterior e somava US$ 2,727
bilhões (US$ 2,232 bilhões para
liquidação em dois dias D+2).
No mercado futuro, em função das rolagens de contratos,
a liquidez começou a migrar
para o vencimento de dólar de
novembro Às 17h04, o contrato
da moeda para outubro de 2012
recuava 0,27%, a R$ 2,0310,
com volume ﬁnanceiro de US$
12,745 bilhões; e para novembro
de 2012 caía 0,32%, a R$ 2,0410,
com giro de US$ 3,257 bilhões.
Ao todo, cinco vencimentos de
dólar foram transacionados até
esse horário, todos em baixa,
com giro de US$ 16,022 bilhões 13% superior ao da véspera.
Em Nova York, às 17h21, o
euro subia a US$ 1,2913, de US$
1,2873 no ﬁm da tarde de ontem.
O dólar norte-americano também
cedia diante do dólar australiano (-0,60%) do dólar canadense
(-0,38%), da rupia indiana (-1,24%)
e do dólar neozelandês (-0,83%).

NY: bolsas apresentam ganhos recordes
Os índices de ações nos Estados Unidos tiveram a maior alta
em duas semanas nesta quintafeira, após o plano orçamentário da Espanha ter reduzido os
temores em relação à dívida do
país e a China ter adicionado liquidez ao seu sistema bancário.
O índice Dow Jones subiu
72,46 pontos, ou 0,5%, para
13.485,97 pontos, o maior ganho
diário desde 13 de setembro,
que foi o dia em que o Comitê Federal de Mercado Aberto
(Fomc, na sigla em inglês) anunciou um novo programa de compra de bônus para estimular a
economia americana.
O Standard & Poor’s 500 subiu
13,83 pontos, ou 1%, para 1.447,15
pontos, após fechar em queda por
cinco sessões seguidas - a maior
queda desde julho. As ações de
tecnologia lideraram a alta hoje,

com as ações de energia logo em
seguida impulsionadas pelo ganho nos preços do petróleo. O índice Nasdaq subiu 42,90 pontos,
ou 1,4%, para 3.136,60 pontos.
“O mercado está forte devido ao noticiário da China e à
ausência de más notícias vindas
da Europa, e a oferta de estímulo monetário ainda está presente”, disse Frank Ingarra, chefe
de operações da NorthCoast Asset Management, referindo-se à
compra de ações impulsionada
pela decisão do Fed de voltar a
comprar bônus e pelos esforços
de outros bancos centrais para
estimularem suas economias.
A Espanha divulgou ontem
um plano orçamento para 2013
com cortes severos e reformas a
ﬁm de convencer as autoridades
internacionais que o país está no
caminho certo para cumprir suas

metas de redução de déﬁcit.
O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,3%, mas o principal índice
acionário da Espanha caiu 0,2%
à medida que as autoridades espanholas anunciaram o plano
para o orçamento de 2013 na reta
ﬁnal dos negócios em Madri.
Na Ásia, a injeção de um montante recorde de liquidez no sistema bancário local pelo banco
central da China reduziu os temores de uma potencial quebradeira antes do ﬁm do trimestre.
Traders disseram que especulações sobre estímulo adicional
no país também deram impulso
às ações na região. O principal
índice da Bolsa de Xangai subiu
2,6%, após fechar no menor nível
desde janeiro de 2009 no pregão
anterior. Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,5%.
Nos EUA, o número de ame-

ricanos que se inscreveram para
pedidos de auxílio-desemprego
na última semana caiu ao menor
nível desde julho, num sinal de
que o mercado de trabalho no
país está melhorando. Ao mesmo tempo, o Departamento do
Comércio informou uma queda
de 13% nas encomendas de bens
duráveis em agosto, um declínio
bem mais acentuado do que previam os economistas, além de ter
revisado para baixo o crescimento do PIB americano no segundo
trimestre, de 1,7% para 1,3%.
No mercado corporativo, as
ações da Sealy fecharam o dia em
alta de 2,3% após a empresa ter
concordado em ser vendida para a
Tempur-Pedic International num
acordo fechado por US$ 1,3 bilhão,
incluindo a assunção de dívidas da
companhia. Após o negócio, as ações
da Tempur-Pedic subiram 14%.

Economia espanhola eleva Europa
A maioria das bolsas europeias
fechou em alta nesta quinta-feira,
num movimento de correção após
as fortes perdas de ontem, com a
reação positiva dos investidores
aos primeiros detalhes do orçamento de 2013 e do novo pacote
de reformas econômicas da Espanha. O índice Stoxx Europe
600 encerrou o dia com ganho de
0,3%, aos 271,65 pontos.
“De modo geral, é convincente
e tem credibilidade como início
de uma solução”, disse um trader
em Paris sobre o orçamento espanhol, acrescentando que o anúncio em Madri ajudou a sustentar
as ações europeias em um dia de
indicadores fracos dos EUA. Os

dados do PIB norte-americano no
segundo trimestre e de encomendas de bens duráveis em agosto,
por exemplo, ﬁcaram bem aquém
das expectativas.
Poucos minutos antes do fechamento dos mercados europeus, o ministro do Orçamento
espanhol, Cristóbal Montoro,
disse estar conﬁante de que a
meta ﬁscal deste ano será cumprida pelo governo federal e por
todas as regiões espanholas, mas
previu uma “leve” recessão para
2013. Montoro disse ainda que
Madri criará um órgão supervisor para monitorar os orçamentos regionais e que a Espanha
decidirá sobre um possível pe-

dido de um programa de ajuda
integral em conjunto com seus
parceiros da União Europeia.
Em Londres, o índice FTSE 100
subiu 0,2% e fechou aos 5.779,42
pontos. As mineradoras foram favorecidas pela notícia de novas injeções de liquidez na China, com
Evraz e Rangold avançando 4,3%
e 4,7%, respectivamente. Já BAE
Systems ganhou 2,4% depois de
a EADS, controladora da Airbus,
dizer que não planeja estender o
prazo da proposta de fusão com a
empresa britânica.
No setor tecnológico, o destaque foi a Nokia, cujas ações saltaram 2,7% na Bolsa de Helsinque
após a companhia revelar seus

planos de marketing para sua linha Lumia de smartphones.
A bolsa francesa teve o melhor desempenho do dia, com o
índice CAC 40 avançando 0,72%,
para 3.439,32 pontos. Os bancos voltaram a se destacar, com
ganhos registrados pelo Crédit
Agricole (+3,8%) e Société Générale (+1,6%).
O índice Dax, de Frankfurt,
garantiu uma alta de 0,19% e
fechou aos 7.290,02 pontos. Em
Milão, o índice FTSE Mib avançou 0,27%, para 15.450,14 pontos,
com suporte da Campari (+4%),
Mediobanca (+3%) e Telecom Itália (+1.5%). Fiat, por outro lado,
perdeu 2,1% no mercado italiano.
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nos mercados chineses. O Hang
Seng ganhou 1,1% e encerrou
aos 20.762,29 pontos. Entre as
blue chips, os ganhos foram liderados por empresas chinesas.
Na China, as Bolsas tiveram
forte alta, após encerrarem a
quarta-feira no menor nível em
44 meses. Aumentaram as expectativas de que Pequim poderá tomar mais medidas para
estimular a conﬁança dos investidores. A injeção de liquidez

no sistema bancário também
deu suporte ao mercado. O Xangai Composto subiu 2,6% e encerrou aos 2.056,32 pontos, no
maior ganho porcentual diário
desde 7 de setembro. O Shenzhen Composto também subiu
2,6%, aos 837,96 pontos.
Na Austrália, o índice S&P/
ASX 200, da Bolsa de Sydney,
fechou em alta de 0,52%, aos
4.384,17 pontos. O mercado colocou ﬁm a três pregões segui-

Publicação da empresa
JGN Editora Ltda.

Comercial: PABX (21) 3553-5353
comercial@jgn.com.br

Departamento Comercial
e Administração
Rua Debret, 23
Sobreloja 116 e 117
Centro - Rio de Janeiro
CEP 20030-080

Conselho Editorial:
Des. José Geraldo da Fonseca
Mônica de Cavalcanti Gusmão

Diretora Geral
Elizabeth Campos
elizabethcampos@jgn.com.br

Redação:
(21) 2233-5823
redacao@jgn.com.br
Projeto Gráﬁco:dtiriba design gráﬁco

País terá agência
para controlar o
próprio orçamento
O governo da Espanha apresentou nesta quinta-feira um
novo pacote de reformas econômicas e seu projeto de orçamento para 2013, em meio
a crescentes tensões políticas
e sociais e renovados temores
com a economia do país nos
mercados ﬁnanceiros.
A vice-primeira-ministra da
Espanha, Soraya Saenz de Santamaría, disse em uma coletiva de imprensa que o governo
também planeja usar quase
3,06 bilhões de euros do fundo
de reservas de pensões do país
“para cobrir algumas necessidades do Tesouro”. Mas ela
não deu mais detalhes sobre o
assunto. Criado na década de
1990 para garantir o pagamento das aposentadorias, o fundo
tinha 66,8 bilhões de euros no
fim do ano passado, levantados
por meio de contribuições de
seguridade social de trabalhadores espanhois.
O governo também confirmou ontem que vai criar uma
agência para monitorar o orçamento das administrações
regionais e garantir que elas

cumpram as medidas para
controlar os gastos e reduzir
o déficit para 4,5% do PIB no
ano que vem. Santamaría comentou que os gastos públicos
respondem por 63,5% do orçamento espanhol e por isso é importante controlá-los. Quanto
às receitas, a vice-premiê disse
que a arrecadação do governo
está em linha com as projeções.
Mesmo assim, o governo
estima que a economia deve
continuar encolhendo, com retração de 0,5% em 2013. “Nós
prevemos uma destruição de
empregos mais leve no ano que
vem”, comentou o ministro de
Orçamento, Cristóbal Montoro.
Ele disse ainda star confiante
que a meta de um déficit orçamentário de 6,3% este ano será
cumprida, tanto pelo governo
central como pelas administrações regionais.
Santamaría comentou também que o governo deve apresentar outros projetos de reformas
para impulsionar a competitividade da economia. Uma mudança na idade mínima de aposentadoria não está descartada.

ITÁLIA

Preocupação com
estímulos do Fed
A nova rodada de estímulos monetários do Federal Reserve Bank, o banco central
dos EUA, vai criar problemas
para os exportadores da Itália
já que tende a desvalorizar o
dólar, afirmou hoje o primeiroministro da Itália, Mario Monti, reconhecendo, no entanto, o
efeito positivo que as medidas
também terão sobre a balança
comercial italiana.
Monti revelou que está “levemente preocupado” com o
último programa de bônus do
Fed, também conhecido como
“relaxamento quantitativo”,
mas disse que essa preocupação diminuirá à medida que
“as taxas de juros caírem nos
mercados de modo geral”.
Os comentários foram feitos
em Nova York, um dia depois
de Monti discursar na ONU, e
após falar mais cedo, durante um fórum do Conselho de
Relações Exteriores, sobre a
possibilidade de permanecer

no cargo caso as eleições previstas para abril não produzam
um vencedor claro.
Embora a resposta de Monti
sobre as medidas do Fed tenha
sido mais contida do que o tratamento dispensado ao assunto
pela presidente do Brasil, Dilma Rousseff, na última terçafeira, os comentários o colocam
numa crescente lista de críticos internacionais do BC norteamericano.
No discurso de abertura da
67ª Assembleia-Geral da ONU,
Dilma disse que a “política
monetária expansionista” dos
países desenvolvidos “desequilibra as taxas de câmbio”
e faz as “nações emergentes
perderem participação de mercado...agravando a recessão
global”. O presidente mexicano, Felipe Calderón, também
comentou ontem ao WSJ que
é preciso haver uma séria discussão sobre a eficácia da política do Fed.

EUA

Auxílio-desemprego
tem menos pedidos
O número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com
pedido de auxílio-desemprego
caiu 26 mil na semana encerrada em 22 de setembro, para
359 mil, após ajustes sazonais,
segundo informou ontem o Departamento do Trabalho dos
EUA. Analistas esperavam uma
queda bem menor, de 7 mil solicitações.
Os dados da semana anterior
foram revisados em alta, para
385 mil, da leitura original de
382 mil. A média móvel de pedidos feitos em quatro semanas
- calculada para suavizar a vola-

tilidade do dado - caiu 4,5 mil,
para 374 mil.
Na semana até 15 de setembro, o número total de norteamericanos que recebiam auxílio-desemprego recuou quatro
mil, para 3,271 milhões.
A taxa de desemprego para
trabalhadores com seguro-desemprego foi de 2,6% na semana
até 15 de setembro, inalterada
na comparação com a taxa revisada da semana anterior.
Nos EUA, as regras para distribuição do auxílio-desemprego
variam de Estado para Estado
e nem todos os desempregados
têm direito ao benefício.
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Ásia se recupera com a forte alta em Xangai
Os mercados asiáticos fecharam no campo positivo nesta quinta-feira, após os fracos
resultados da véspera. O bom
desempenho da Bolsa de Xangai alavancou os mercados da
região. Os investidores, contudo,
mantiveram os temores sobre a
crise da dívida da zona do euro.
Este foi o caso na Bolsa de
Hong Kong, que teve um forte
rali na sessão da tarde, estimulada pela repentina reviravolta

ESPANHA

dos de perdas com a notícia de
injeção maciça de liquidez na
China. Apesar disso, a tensão
na Espanha e Grécia pesaram
sobre a bolsa.
Tóquio - A Bolsa de Tóquio
fechou em alta nesta quinta-feira. O Nikkei subiu 43,17 pontos,
ou 0,5%, e terminou aos 8.949,87
pontos, após desabar 2% na sessão de quarta-feira. O volume de
negociações seguiu fraco, com
1,6 bilhão de ações.
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Indústria de
transformação
deve encolher 1,9%
Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) cortou de 1,6%
para zero sua estimativa de crescimento do setor neste ano. Apesar de ruim, ainda é um dado
ligeiramente melhor que o divulgado também nesta quinta-feira
pelo Banco Central, que prevê
retração de 0,1%.
A indústria de transformação
vai encolher 1,9%, segundo estimativa da entidade. A queda só
não será generalizada porque as
indústrias extrativa e da construção civil devem se expandir
2%, cada uma, no período.
“A indústria vai ﬁcar estagnada porque a recuperação que esperávamos no começo do ano não
aconteceu. O processo de ajustamento dos estoques está perto do
ﬁm, então o setor deve mostrar
reação mais forte nos próximos
meses”, avaliou o economista da
CNI, Marcelo de Ávila.
Já o gerente executivo de
Pesquisas da CNI, Renato da
Fonseca, aﬁrmou que os investimentos podem ser retomados no
começo de 2013. “Os investimentos dependem da conﬁança dos
empresários, portanto podem se
recuperar antes mesmo que as
medidas tomadas pelo governo
nos últimos meses, sobretudo a

de redução do custo da energia,
ganhem fôlego”, explicou.
No entanto, um agravamento
da crise internacional poderia
comprometer esse movimento
de retomada. “A crise é longa
e, se piorar muito, vai afetar o
Brasil principalmente nas exportações, mas pode haver contágio
pelo lado do ﬂuxo ﬁnanceiro
também”, concluiu.
A CNI divulgou uma série de
novas estimativas para a economia. A expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi cortada de
2,1% para 1,5% (o Banco Central
prevê 1,6%). O maior impacto
da crise se dá na taxa de investimento, que nas contas da CNI
passou de uma expansão de 2,5%
para uma queda de 1,5% (o Banco Central prevê queda de 2,2%).
O crescimento zero para a indústria havia sido antecipado ao
Grupo Estado pelo presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade,
no início de agosto. Na ocasião,
ele comentava a declaração do
ministro da Fazenda, Guido Mantega, que a produção industrial
havia atingido o “ponto de inﬂexão” em junho, ao registrar um
crescimento de apenas 0,2% em
comparação com maio. Ao discordar do ministro, Andrade disse
que o desempenho da indústria
ainda iria piorar e previu: “acho
que vai ﬁcar no zero a zero”.
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RELATÓRIO

BC reduz previsão de
crescimento do PIB
No entanto, relatório aponta reaquecimento da economia e expansão de 3,3%
Iuri Dantas
Da Agência Estado

Em seu principal relatório
sobre a economia, o Banco Central (BC) informou nesta quintafeira que vê menos crescimento
e mais inﬂação, além de sinalizar que a taxa básica de juros
não deve aumentar no ano que
vem, contrariando previsões do
mercado ﬁnanceiro. O Relatório
Trimestral de Inﬂação, produzido pela autoridade monetária,
reduziu a previsão de crescimento neste ano de 2,5% para
apenas 1,6%, patamar classiﬁcado de “piada” pelo ministro
da Fazenda, Guido Mantega, há
apenas três meses. Nesta quinta-feira, ele evitou a imprensa.
No mesmo documento, o BC
projeta que a economia vai ganhar ritmo neste ano e deve se
expandir a um ritmo de 3,3%
no ﬁm do primeiro semestre de
2013, distante da velocidade
de 4% que Mantega espera nos
próximos três meses. O corte
na tarifa de energia também foi

alvo de divergência entre BC e
Fazenda. Mantega aﬁrma que a
redução da conta de luz vai reduzir a inﬂação em até 1 ponto
porcentual no ano que vem. O
BC vê uma contribuição “na vizinhança” de 0,5.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste
ano vai ser maior do que pre-

de 2 pontos porcentuais para
mais ou para menos.
Apesar dos números pouco
animadores, o diretor de Política
Econômica do BC, Carlos Hamilton de Araújo, não descartou novos cortes na taxa básica de juros, atualmente em 7,5%. “Não
faria sentido”, por exemplo, aumentar os juros para combater

A retração do índice do Produto Interno Bruto,
de 2,5% para 1,6%, foi considerado como piada
há três meses pelo ministro Guido Mantega
viamente estimado pelo BC,
que em junho calculava 4,9%.
A nova projeção, feita no relatório desta quinta-feira, indica
5,2% em 2012, 4,9% em 2013 e
5,1% no terceiro trimestre de
2013. Os valores estão acima
do centro da meta de 4.5% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mas dentro da margem de tolerância

a alta de preços de alimentos
provocada pela seca nos Estados
Unidos. Ele também apostou
que há chances de um cenário
mais benigno para o IPCA no
ano que vem, indicando que o
BC não elevará os juros. O mercado, por outro lado, espera que
a taxa atinja 8,25% em 2013.
“O espaço para o corte de juros
diminuiu”, disse o integrante do

Comitê de Política Monetária (Copom), responsável pela deﬁnição
da Selic. “Entendo que há mais
risco para baixo do que para cima
(no comportamento da inﬂação)”.
No relatório, o BC também
alﬁneta o Ministério da Fazenda
em relação à política ﬁscal. Essa
variável era tratada pela autoridade monetária como um auxílio
no corte de juros, mas nesta quinta foi classiﬁcada como “ligeiramente expansionista”. Grosso
modo, quer dizer que o governo
vem aumentando os gastos, o que
pode pressionar a inﬂação.
O efeito dos diversos pacotes
econômicos foi outro ponto minimizado pelo BC, em números. As
medidas de estímulo ao consumo
não serão suﬁcientes para que a
economia cresça neste ano mais
do que os 2,7% do ano passado.
E o Plano Brasil Maior, a política industrial do governo Dilma
Rousseff lançada em agosto de
2011, não vai evitar uma retração de 0,1% na produção industrial deste ano, segundo os cálculos do Banco Central.

TESOURO NACIONAL

Dividendos de bancos estatais
salvam as contas do governo
Bovespa Mais terá
BNDES

dez novas empresas
Mariana Durão
Da Agência Estado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) pretende levar ao Bovespa Mais, em 2013, mais dez
empresas de pequeno e médio
porte das cerca de 200 do segmento em que tem participação.
Segundo Julio Ramundo, diretor da área Industrial e de Mercado de Capitais do banco, o plano
faz parte de uma parceria com a
BM&FBovespa e começou este
ano com a listagem da Senior no
segmento. Outras três empresas já
incluíram a cláusula de listagem
em seus contratos com o BNDES.
A indução ao Bovespa Mais
- que até hoje não deslanchou
e tem apenas três empresas listadas - ocorre no momento do
investimento do BNDES ou na
renovação do acordo de acionistas. Ao aderir ao segmento, diz
Ramundo, as empresas assumem
compromissos de governança
corporativa considerados importantes pelo banco em uma futura abertura de capital.
Pela política do BNDES essa
listagem assegura também vantagens na análise de crédito dessas
empresas pelo banco. Ramundo,
que participou do seminário “O

Desaﬁo da Alocação de Investimentos em Cenário de Crescimento e Juros Baixos”, promovido pela Abrapp, explicou que o
BNDES enxerga os fundos como
potenciais parceiros no ﬁnanciamento ao investimento de longo
prazo nos próximos anos, em especial no setor de infraestrutura.
Essa parceria, diz o executivo,
deve ocorrer por meio de investimento em títulos privados como
debêntures e private equity. O
BNDES tem hoje 29 fundos de
private equity e venture capital
e lançará mais 12 entre este ano
e 2014. Ramundo acredita que
esses novos fundos serão uma
oportunidade de atuação conjunta entre o banco de fomento e as
fundações de todos os portes.
O banco estima que o País
terá cerca de US$ 2 trilhões em
investimentos em infraestrutura
entre 2012 e 2015 e que pode
atingir a meta de investir 4% do
PIB no setor até 2016. Para isso,
precisará de outras fontes além
do BNDES, cuja participação
nos investimentos da indústria e
infraestrutura tende a decrescer.
“É importante buscar novos
investidores e fundings para
esse pipeline gigantesco (de projetos), que é um diferencial do
Brasil”, diz Ramundo.

Renata Veríssimo e
Adriana Fernandes
Da Agência Estado

Com a arrecadação das receitas em queda, coube aos bancos
estatais salvarem as contas do governo em agosto. Eles repassaram
ao Tesouro Nacional R$ 5,8 bilhões
em pagamento de dividendos, o
que resultou em um superávit primário (saldo para pagamento de
juros) de R$ 1,58 bilhão. Se não
houvesse os dividendos, as contas
do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) teriam
amargado no mês passado um déﬁcit de R$ 4,24 bilhões.
No acumulado do ano, as empresas estatais já repassaram
R$ 16,1 bilhões em dividendos
à União, 26,7% a mais que no
mesmo período do ano passado.
O governo espera receber este
ano R$ 29 bilhões. Essa política
ajudou o governo a acumular,
entre janeiro e agosto, um saldo
primário de R$ 53,5 bilhões, o
que corresponde a 1,85% do PIB.

Ainda assim o resultado é 23,4%
menor que o apurado nos oito
primeiros meses do ano passado.
O secretário do Tesouro, Arno
Augustin, aﬁrmou que quando as
receitas reagem menos, o governo tem como estratégia aumentar a participação dos dividendos. “Não vemos problema nisso.
Felizmente as empresas estatais
têm lucro.” Ele argumentou que
esses dividendos são distribuídos
quando é possível e negou que
haja manobra do governo para
aumentá-los ou antecipá-los.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) pagou R$ 4 bilhões em
agosto; a Caixa, R$ 1,5 bilhão,
o Banco do Brasil repassou R$
199,4 milhões e o Banco do Nordeste, R$ 115,8 milhões.
O secretário disse que há uma
tendência de recuperação da arrecadação tributária. Ele destacou que em agosto já houve um
pequeno crescimento nominal
das receitas administradas em
relação a agosto de 2011 e lem-

brou que houve queda nominal
das receitas em junho e julho, em
função de uma arrecadação extraordinária nestes meses em 2011.
No acumulado do ano, as receitas do governo cresceram
7,2%, bem abaixo da expansão
de 12,2% das despesas. Os gastos
com investimentos sustentaram
o aumento das despesas. Eles somaram R$ 42,9 bilhões de janeiro a agosto, 29,1% a mais que no
mesmo período do ano passado.
“A prioridade é com os investimentos”, disse o secretário. Augustin acredita que haverá uma
expansão ainda maior com este
tipo de gastos com a consolidação dos projetos previstos na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O secretário também espera
que o crescimento econômico esteja “bem mais vigoroso” no ﬁnal do ano e com tendência mais
favorável em 2013. Ele aﬁrmou
que não faria prognóstico sobre
o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), mas enfatizou

Aporte do Tesouro à Caixa e ao BB é positivo
O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, defendeu nesta quinta-feira, veementemente, o
aporte do governo federal à Caixa
Econômica Federal e ao Banco do
Brasil, autorizado na semana passada. A uma pergunta sobre as
críticas de que, com o aporte, o go-

verno estaria ressuscitando de forma indireta a extinta “conta movimento”, o secretário disse que o
aporte aos dois bancos é positivo e
prepara as instituições para o cumprimento das regras de Basileia 3.
Ele destacou que os instrumentos híbridos feitos no aporte,

que são empréstimos de longo
prazo que podem ser contabilizados como aumento de capital, já
foram feitos no passado e são procedimentos normais. Ele disse
que o Brasil é um dos países que
está bastante avançado no cumprimento das regras de Basileia.

STRAZZARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Milhares de Reais)
2011
Ativo
Circulante
70.069
Caixa e equivalentes de caixa
232
Estoques de Imóveis a Comercializar
69.824
Impostos a Compensar
8
Outros Créditos
5
Não Circulante
61
61
Imobilizado
Total do Ativo
70.130
=============================
Passivo
2011
60
Circulante
Fornecedores
24
Obrigações Tributárias
36
1.702
Não Circulante
1.702
Empréstimos
68.368
Patrimônio Líquido
Capítal Social
68.460
Prejuízos Acumulados
(92)
Total do Passivo
70.130
============
=================
NOTAS EXPLICATIVAS: 1 - Contexto Operacional: A Cia. foi constituída em 20/07/2010,
com a denominação social de Strazzaria Empreendimentos e Participações S.A. A Cia.
tem por objeto a participação e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários,
próprios ou de terceiros e a participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras,
como acionista, sócia ou quotista. 2 – Apresentação e base de preparação das Demonstrações Financeiras: Foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
emitidas pelo CPCs e são publicadas juntas com as demonstrações financeiras consolidadas. A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com o CPC para PMEs
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento
por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.
O exercício de 2010 não está sendo apresentado, pois os saldos do Balanço Patrimonial
são imateriais. 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: É
apurado pelo regime de competência. b) Ativos Circulante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores de custo, incluindo os rendimentos e, quando aplicável, reduzidos aos

que a preocupação do governo
neste momento é saber como a
economia vai terminar o ano.
“Enxergamos nas receitas uma
recuperação em relação aos meses anteriores, o que signiﬁca que
a atividade está em recuperação”,
citou. Augustin disse que a economia estará crescendo a um ritmo
entre 4% a 4,5% em novembro e
dezembro deste ano. “O importante é uma tendência de crescimento no ﬁnal do ano”, disse.
Nesta quinta-feira o Banco
Central revisou a previsão de
crescimento do PIB este ano de
2,5% para 1,6%. A projeção oﬁcial do ministério da Fazenda é
de 2%. O secretário acredita que
as políticas governamentais tiveram sucesso em reanimar a economia, mas destacou que a crise
tem inﬂuenciado neste resultado. “Evidente que a crise estendeu bastante e é natural que
haja diﬁculdade. O movimento
recente da economia é animador
e esperamos terminar o ano com
crescimento forte”, completou.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 31/12/2011
(Em MR$, exceto o resultado por ação)
2011
(77)
Receitas e (Despesas) Operacionais
Despesas com Serviços de Terceiros
(17)
Despesas Tributárias
(3)
Despesas Administrativas
(7)
Despesas Comerciais
(7)
Despesas com Depreciação
(2)
Receitas (Despesas) Financeiras
(41)
Resultado Operacional
(77)
Resultado antes do I.R.e Contribuição Social
(77)
Contribuição Social
(6)
Imposto de Renda
(9)
Resultado do Exercício
(92)
====================
67.496.813
Quantidade de Ações
Lucro (Prejuízo) por Ação
(0,0014)
====================
valores de realização. c) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em caixa,
depósitos bancário, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos
originais de até três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor. Os
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixade curto prazo e não para investimento ou outros fins. d) Passivos Circulante e Não
Circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. 4 - Estoques de Imóveis a Comercializar:
O saldo desta rubrica refere-se ao custo de aquisição do terreno acrescido dos custos de
construção e deduzido da parcela do custo relativo às unidades imobiliárias vendidas. 5 Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Subscrito e integralizado em 31/12/2011era de R$
68.460, representado por 67.496.813 ações ordinárias nominativas. b) Dividendos: Aos
acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido,
ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destinações determinadas
pela AG. 7 - Instrumentos financeiros ao valor justopor meio do resultado: As aplicações
financeiras da Empresa estão representadas por CDBs, e são resgatáveis em prazo inferior
a 90 dias da data das respectivas operações. A Empresa tem políticas de investimentos
financeiros que determinam que os investimentos se concentrem em valores mobiliários

Na semana passada, o governo
editou a Medida Provisória 581,
constituindo fonte adicional de recursos para a ampliação dos limites
operacionais da Caixa e do BB. A
medida autorizou a União a conceder crédito à Caixa de até R$ 13 bilhões e ao BB, de até R$ 8,1 bilhões.

CNPJ: 12.924.623/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2011
Lucro Líquido do Período
(92)
Depreciações
2
Lucro Líquido Ajustado
(90)
Redução (Aumento) de contas do Ativo
(69.837)
Contas a Receber
Impostos a Compensar
(8)
Estoques de Imóveis a Comercializar
(69.824)
Outros Créditos
(5)
Aumento (Redução) de contas do Passivo
60
Fornecedores
24
Obrigações Tributárias
36
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
(69.867)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições e Baixas do Imobilizado
(63)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(63)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos
1.702
Capital Social
68.460
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
70.162
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
232
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MR$)
Cap. Social
Prej. Acumul.
Total
Saldos iniciais em 01/01/2011
Aumento de capital
68.460
68.460
Resultado do Exercício
(92)
(92)
Saldos finais em 31/12/2011
68.460
(92)
68.368
de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira linha, as quais são
substancialmente remuneradas com base em percentuais da variação do CDI. 8 - Transações com partes relacionadas: 2011: Passivo / Grau de relação / Prazo / Saldo: Empréstimo de sócios: Sócio / sem vencimento / 1.702.
A DIRETORIA.
Raimundo Gomes Viana - Contador - CRC-RJ 073244/O-7. CPF: 818.761.737-34.
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ECONOMIA

VISITA

INFLAÇÃO

deve ter
Descongelando a relação IGP-M
desaceleração
entre Brasil e Reino Unido menor em outubro
David Cameron defendeu a intenção de estreitar os laços entre as duas nações

Flavio Leonel
Da Agência Estado

Da redação, com agências
“Se você não pode vencê-los,
junte-se a eles.” Foi com essa frase
que o primeiro-ministro do Reino
Unido, David Cameron, resumiu
sua intenção de incrementar as relações com o Brasil, agora a sexta
maior economia do mundo, à frente dos britânicos. Ele chegou nesta
quinta-feira a São Paulo para sua
primeira visita oﬁcial ao País.
Depois de um longo período
de relações congeladas, os britânicos agora se voltam ao Brasil
para tentar reaquecer sua própria economia, atualmente em
recessão. Os setores de maior
interesse são energia, defesa,
infraestrutura, educação e farmacêutica. Em rápido pronunciamento na sede da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Cameron usou a
metáfora do futebol para tratar
do atual momento brasileiro,
de maior relevância no cenário
internacional. “O futebol foi inventado no Reino Unido, mas
aperfeiçoado no Brasil”.
Ele deixou claro, entretanto, que não busca apenas oportunidades para que empresas
britânicas invistam aqui. Quer,
também, que as companhias brasileiras entrem no Reino Unido,
um país “amigável aos negócios”
e de localização estratégica.

“Uma desvantagem é o clima, e
parece que eu trouxe isso para
cá”, brincou, referindo-se ao dia
frio da primavera brasileira.
O relacionamento entre os
dois países também ganhou impulso com a realização da Olimpíada em Londres, já que existe
cooperação para o evento a ser
realizado no Rio em 2016 - ponto
abalado pelo roubo de informa-

e Benjamin Steinbruch. O primeiro-ministro chegou à Fiesp
caminhando pela Avenida Paulista. Ele está acompanhado da
maior delegação de negócios já
feita a partir do Reino Unido,
com 50 empresários.
BNDES - O programa de
apoio à inovação para empresas
da cadeia de petróleo e gás Inova
Petro, lançado este ano pelo Ban-

“

Se você não pode vencê-los, junte-se a eles.
O futebol foi inventado no Reino Unido,
mas aperfeiçoado no Brasil”
DAVID CAMERON
Primeiro-ministro do Reino Unido

ções sigilosas pelos brasileiros.
Cameron veio de Nova York,
onde participou da assembleia
da ONU. Nesta manhã, após visitar fábrica de equipamentos
pesados da britânica JCB, em
Sorocaba, no interior do Estado, ele se reuniu com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf,
na sede da entidade, além de
grandes empresários brasileiros, como Josué Gomes da Silva

co Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), em
parceria com a Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), despertou o interesse dos cerca de
25 empresários, liderados pelo
primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, que visitaram durante a tarde de ontem a
sede do banco, no Rio de Janeiro.
O primeiro edital do programa foi lançado no último o dia

17, durante a abertura da feira
Rio Oil & Gas, no Riocentro, pelo
ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Marco Antonio Raupp.
Cameron teve inicialmente um encontro fechado com o
presidente do BNDES, Luciano
Coutinho. Em seguida, os dois
se juntaram à comitiva, que ouviu do vice-presidente da instituição, João Carlos Ferraz, uma
explanação sobre os programas
de ﬁnanciamento do BNDES e
sobre a conjuntura econômica
do Brasil.
Ferraz destacou a estabilidade da economia brasileira, que
permite planejar a longo prazo, como “um grande ativo que
o país tem hoje”. Mencionou
também a inclusão das classes
sociais no mercado consumidor,
o que vai gerar grande demanda
de investimentos. Referiu-se aos
principais alavancadores de investimentos, que são os setores
de petróleo e gás e energia.
Acompanhados ainda pelo
ministro do Comércio e Investimentos do Reino Unido, lord
Green, os empresários, que representavam companhias de
vários segmentos, entre os quais
energia, petróleo e gás, mineração e automobilístico, ﬁzeram
muitas perguntas, em particular
sobre as linhas de ﬁnanciamento
à exportação do BNDES.

TURISMO

Empresários pedem medidas
para aumentar a concorrência
Yara Aquino
Da Agência Brasil

No Dia Mundial do Turismo,
celebrando ontem, representantes do setor se reuniram com a
ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e entregaram um documento pedindo ações do governo para ampliar a concorrência
no setor de cartões de crédito.
A expectativa é que, com
mais empresas competindo, as
taxas de administração dos cartões caiam. A redução na taxa de
administração para os estabelecimentos comerciais resultaria
também em menor custo para o
consumidor.
“As taxas de cartão de crédito
no Brasil chegam a 3,5% a 3,7% enquanto no mercado europeu e ame-

ricano convivemos com taxa em
torno de 1%. O governo não regularia taxas, mas criaria um ambiente
de maior competitividade”, disse o
presidente executivo da Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel), Paulo Solmucci.
Solmucci explicou que uma
medida do governo no sentido
de regulamentar que a mesma
máquina de cobrança de cartão
de crédito seja usada para todas
as bandeiras permitiria a entrada de mais empresas na área, aumentando, assim, a competitividade que poderia fazer baixar as
taxas de administração. “O mais
caro para entrar no mercado é a
empresa ter que colocar maquinetas em todo o país. Se houver
apenas uma recebendo de todas
as bandeiras, aumenta a concor-

rência”, disse.
O ministro do turismo, Gastão Vieira, que acompanhou os
representantes do setor de turismo na reunião, disse ter “a certeza” de que os assuntos discutidos com Gleisi Hoffmann terão
uma solução rápida.
Outro assunto levado à ministra da Casa Civil, pelos empresários, foram sugestões para o
pacote de concessão de portos e
aeroportos a ser anunciado em
breve pelo governo. Uma das propostas é que sejam construídas
nos portos áreas de desembarque
para turistas de cruzeiros. Atualmente, esses passageiros desembarcam em áreas de carga.
Além disso, o setor pede que
a deﬁnição dos locais para a
construção de novos aeroportos

em cidades pequenas priorize
critérios turísticos. Na área de
rodovias, cujo pacote de concessões foi anunciado pelo governo em agosto, a reivindicação é
para que sejam instalados centros de atendimento aos turistas
nos trechos a serem concedidos
à iniciativa privada.
“A ministra Gleisi recebeu
muito bem as ideias e as considerou viáveis. Agora, isso tem
um mecanismo de estudo”, disse
o ministro do Turismo.
O modelo de concessão de
portos e aeroportos está em elaboração e a expectativa é de que
seja anunciado em outubro. O
pacote de concessões de rodovias e ferrovias, lançado no dia
15 de agosto, pretende investir
R$ 133 bilhões em 25 anos.

A taxa de inﬂação medida
pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) tende a passar,
em outubro, por um processo de
desaceleração menos intenso
que o observado em setembro
ante agosto. A avaliação é do
coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros,
que, destacou que os itens de
peso responsáveis pelo cenário
de alta menor do indicador neste mês podem ter esgotado este
potencial benéﬁco. Quanto ao
índice no acumulado de 12 meses, ele previu que o panorama
tende a ser levemente inverso.
Uma das explicações é de que há
uma expectativa de a atividade
econômica do segundo semestre
de 2012 ser um pouco melhor
do que a do mesmo período de
2011, quando este detalhe foi
importante para trazer taxas
mensais baixas ou até em deﬂação para o IGP-M.
Em setembro, conforme divulgação feita nesta quinta-feira
pela FGV, o indicador geral, que
é usado como base para reajustes
em contratos de aluguel, registrou
inﬂação de 0,97%, ainda alta,
mas bem menos intensa que a de
1,43% de agosto. No acumulado
de 12 meses, o IGP-M bateu em
8,07%, resultado mais forte que o
de 7,72% de agosto e que deu continuidade a um cenário de aceleração que vem sendo visto desde
abril nesta base de comparação.
Para a FGV, o grande segmento responsável pela desaceleração
na taxa mensal entre agosto e
setembro foi o de preços agropecuários do atacado, cujo avanço
passou de expressivos 6,07% para
2,77% no período. Salomão Quadros lembrou que a mesma alta
de commodities que ajudou a inﬂar o valor de itens, como a soja e
o milho, no atacado nacional, passou por um processo natural de
perda de impacto na sequência.
A soja em grão, por exemplo,
saiu de uma elevação de 10,72%
para 4,70% entre agosto e setembro. O milho em grão, por sua vez,
passou de uma alta ainda mais
signiﬁcativa, de 20,33%, para um
número próximo da estabilidade, de 0,11%. O comportamento
dos itens agropecuários do atacado só não foi melhor porque
componentes importantes, como
os bovinos, seguiram um caminho contrário. Estes últimos, por
exemplo, saíram de uma baixa
de 1,20% em agosto para um aumento de 2,79% em setembro.

O panorama que envolve os
bovinos, atualmente em época sazonalmente desfavorável
de preços no Brasil, também já
afetou a carne no atacado, que
saiu de um modesto avanço de
0,60%, em agosto, para uma elevação de 6,10%. O item foi um
grande destaque de pressão de
alta entre os preços industriais
do atacado, que subiram 0,65%
em setembro ante variação positiva de 0,47% em agosto.
Para outubro, Salomão Quadros vê menos espaço para soja e
milho repetirem o processo visto
em setembro no atacado. Em contrapartida, também não enxerga
pressões na carne bovina tão fortes quanto às observadas nesta
recente divulgação da FGV.
“O IGP-M deve continuar em
desaceleração, mas acredito que
ela não vai se repetir no mesmo
ritmo. Não deve ser na mesma
magnitude que a de setembro
ante agosto pelo simples fato de
que quem liderou o processo de
desaceleração não tem o mesmo
potencial para arrefecer tanto assim”, comentou Quadros. “A alta
da carne bovina vai chegar a um limite. No campo, o preço de frango
e suínos já está em desaceleração,
depois do impacto de elevação que
teve com os grãos via ração”, aﬁrmou, lembrando que a carne bovina tem uma espécie de “paridade”
com estas demais e seu preço geralmente não descola muito dos
valores das aves e de suínos.
Se a expectativa de Quadros
de desaceleração menor na taxa
do IGP-M em outubro se conﬁrmar, há possibilidade de o indicador ﬁcar acima do observado
no mesmo período do ano passado, quando registrou inﬂação
de 0,53%. Com este detalhe,
naturalmente a taxa acumulada
em 12 meses tende a superar os
8,07% vistos até setembro.
Questionado se o resultado
poderia chegar à marca de 10%
em dezembro, o coordenador
preferiu não se prender a uma
projeção exata. Insistiu que a
tendência mais provável é uma
leve aceleração, mas com uma
taxa não muito distante da atual.
Na Rosenberg & Associados,
os economistas divulgaram expectativas de comportamento em
sintonia com as de Quadros nesta
quinta-feira. Em relatório encaminhado a clientes e à imprensa,
eles informaram que aguardam,
para outubro, uma taxa de inﬂação “próxima a 0,70%”. Para o resultado acumulado de 12 meses
no encerramento de dezembro
de 2012, projetaram um número
entre 8,5% e 9,0%.

INADIMPLÊNCIA
MANTEGA

Parcelamento no
cartão em discussão
Renata Veríssimo
Da Agência Estado

O governo acompanha com
atenção o debate entre os bancos sobre a possibilidade de
eliminar o parcelamento no cartão de crédito sem cobrança de
juros. O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, acredita que seria um retrocesso muito grande
acabar com este mecanismo. Ele
avalia que uma iniciativa desta
natureza pode frear o mercado
consumidor acostumado com
esta facilidade, prejudicar o varejo e atrapalhar a recuperação
da economia.
Como esta proposta não tem
o apoio da maioria das instituições ﬁnanceiras, o governo não
tem medidas na manga, mas
acompanha o debate e poderá
intervir para regular o mercado
se avaliar ser necessário. Até o
momento, somente Itaú Unibanco propôs cobrar uma taxa extra
de lojistas que vendem parcela-

do, sem a cobrança de juros do
consumidor. O Bradesco e as instituições públicas são contrários.
O que o governo gostaria de
ver, na verdade, é uma redução
das taxas de juros do rotativo
nos cartões de crédito, que o
ministro chamou de “escorchantes”. A avaliação na equipe econômica é de que a pressão do
governo já tem surtido efeito, o
que levou o Bradesco a anunciar
esta semana um corte nas taxas
do crédito rotativo.
No início de setembro, Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal anunciaram medidas
semelhantes, forçando a concorrência privada a seguir o movimento.
Em agosto, o Itaú Unibanco
já havia criado uma nova modalidade de cartão, na qual o juro
máximo caiu à metade.
Há uma expectativa de que
outros bancos também anunciem a redução dos juros no rotativo. Apesar desse movimento,

as taxas permanecem elevadas
se comparadas a outras modalidades de ﬁnanciamento.
Mantega mandou um recado
às administradoras de cartão
de crédito ao aﬁrmar que, se o
governo está preocupado com
os juros elevados, elas também
deveriam estar. Se necessário, o
governo poderá agir para regular o mercado e trazer as taxas
para patamares mais próximos
dos padrões internacionais.
Pressionadas a reduzir os juros no rotativo, algumas instituições argumentaram ao governo
que os parcelamentos sem juros
acabam provocando a elevação
das taxas porque são um risco
que é coberto pelas parcelas de
quem está no rotativo. A equipe econômica está conversando
com os grandes bancos sobre o
assunto A venda parcelada sem
juros no cartão foi uma forma
encontrada por lojistas para
substituir os cheques pré-datados, uma invenção brasileira.

TV POR ASSINATURA

Serviço
chega a 15,1
mi de lares
O País encerrou o mês de
agosto com 15,1 milhões de domicílios com TV por assinatura, segundo balanço divulgado
nesta quinta-feira pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel). O crescimento foi de
2,16% em relação a julho, com
319,5 mil adições líquidas. Em
relação a agosto do ano passado, a alta foi de 30%, com quase
3,5 milhões de novas assinaturas feitas entre agosto de 2011
e agosto de 2012.
Segundo a Anatel, o serviço
de TV por assinatura chegou a
25,5% das residências brasileiras e a aproximadamente 50 milhões de pessoas em agosto, considerando o critérios do IBGE.
Do total da base de assinantes de agosto, 59% receberam o
serviço por satélite e 39,8% por
cabo. Entre julho e agosto, o crescimento dos assinantes do serviço via satélite foi de 2,9%, para
8,2 milhões de clientes, e o aumento dos clientes do serviço via
cabo foi de 1,3%, para 6 milhões.

Inclusão no SCPC
deve crescer 5%
A inclusão de novos inadimplentes deve crescer 5% em 2012
sobre 2011, após uma alta de 22%
no ano passado em relação a 2010,
de acordo com previsão da Boa
Vista Serviços, administradora do
Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Já o cancelamento de
inadimplentes que renegociaram
suas dívidas, que subiu 18% no ano
passado, deve crescer 8% este ano.
“O crescimento dos índices será
menor, primeiro porque a base é
maior e, ainda, por outros fatores,
como a melhoria do mercado de
trabalho e a queda na taxa de juros”, disse Flávio Calife, economista da Boa Vista. Segundo o economista, a previsão da Boa Vista para
o índice de inadimplência, medido
pelo Banco Central, aponta para
um indicador em 7,4% ao ﬁnal de
2012, ante 7,9% atualmente. O índice do BC mostra a fatia das dívidas
com mais de 90 dias que não foram
saldadas, o que a instituição ﬁnanceira considera inadimplência.
Essa queda deve se acentuar
no último trimestre, segundo a Boa
Vista, principalmente em dezem-

bro, quando o consumidor aproveita o décimo terceiro salário para
saldar suas dívidas e retomar o crédito. “Com certeza haverá um esforço pela resolução da inadimplência
de maneira mais incisiva no último
trimestre”, disse o presidente da
Boa Vista, Dorival Dourado.
A alta na inadimplência ainda é
puxada pelos créditos destinados a
aquisições de veículos, o direto ao
consumidor (CDC), o consignado
e ainda o rotativo para cartões de
crédito. Na avaliação de Dourado,
a oferta de crédito no País ainda
não é ﬂexível e personalizada de
acordo com o consumidor, situação
que só deve ser resolvida com a implantação do cadastro positivo.
“O mecanismo atual do mercado não permite inclusão adequada, o que faz com que as melhores ofertas sejam sempre ao
mesmo grupo. Enquanto a oferta
de crédito para o chamado cliente bom subiu 35%, ao novo cliente essa alta foi de apenas 10%; e
para esse novo cliente há um risco de concessão que corresponde a 33% do spread cobrado”.

PAÍS
MOVIMENTO

TST determina o fim
da greve nos Correios
Após discussão, reajuste da categoria foi ﬁxado em 6,5% em sessão extraordinária
André Rodrigues / AE

Eugênia Lopes
Da Agência Estado

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que os
funcionários dos Correios em
greve retornem ao trabalho hoje.
A decisão foi tomada na tarde
de ontem, quando o TST julgou
o dissídio coletivo da categoria
em sessão extraordinária. O tribunal determinou que Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) deve conceder 6,5%
de reajuste aos funcionários,
retroativo a primeiro de agosto.
Os Correios ofereciam reajuste de 5,2%, mas os funcionários
pediam mais. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), que representa
31 das 35 regionais, pedia 43,7%
de reajuste. O grupo dos “Sindicatos Uniﬁcados”, reunindo os
trabalhadores dos Correios da
capital paulista e região metropolitana; de Bauru, no interior de
São Paulo, e dos Estados do Rio
de Janeiro e Tocantins, solicitava
10,2% de aumento salarial.
Além de ﬁxar a volta ao trabalho a partir de hoje o TST
estabeleceu que deverá haver
compensação dos dias não trabalhados. O início da paralisação
não ocorreu ao mesmo tempo em
todas as 35 unidades regionais.
Os primeiros pontos entraram
em greve em 11 de setembro. Foi
ﬁrmado também ontem que não
haverá desconto dos dias parados. Essa compensação dos dias
de paralisação deverá ser feita

Em Curitiba, manifestantes ﬁzeram diversos protestos na porta da Empresa de Correios
no prazo de seis meses, determinou o tribunal.
Segundo a assessoria dos Correios, o impacto anual com o reajuste de 6,5% estabelecido nesta quinta é de R$ 602 milhões
ao ano. A folha total anual é de
R$ 8 bilhões. Também segundo
a mesma assessoria, a empresa
tem cerca de 120 mil servidores
e, desse total, havia 11.825 funcionários parados, ou seja, cerca
de 10% do total de empregados.

José Aparecido Gandara, do
sindicato dos funcionários dos
Correios de Bauru, disse que
será automático o retorno ao trabalho, referindo-se ao grupo dos
Sindicatos Uniﬁcados. Ele informa que esses quatro sindicatos
reúnem 40% dos trabalhadores
dos Correios e respondem por
68% do tráfego postal. O secretário-geral do Fentect, Edson
Dorta, entretanto, informou que
primeiro precisará consultar os

trabalhadores. Se os funcionários não voltarem ao trabalho,
cada sindicato receberá multa
diária de R$ 20 mil. Além disso,
a greve será declarada abusiva.
Na última terça-feira (25), o
TST promoveu uma audiência
de conciliação entre os Correios
e a Fentect, mas não houve acordo. Em alguma cidades, como
Curitiba, alguns funcionários
mais alterados realizaram protesto contra os governo.
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Cabo Bruno é
morto a tiros em
Pindamonhangaba
Ricardo Valota
Da Agência Estado

Florisvaldo de Oliveira, o cabo
Bruno, ex-policial militar e recémsaído da prisão, foi morto a tiros,
no ﬁnal da noite desta quarta-feira, na porta da casa onde morava,
no bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba (SP), no Vale do
Paraíba. O crime ocorreu 34 dias
após Florisvaldo deixar a cadeia e
dar continuidade, fora dela, à vida
de pastor evangélico. Eram 23h45
quando a vítima, acompanhada de
parentes, voltava de um culto em
Aparecida, município vizinho, e
foi surpreendida pelos criminosos
em frente à casa da família.
“Segundo testemunhas, eram
dois homens que chegaram a pé e
atiraram somente contra ele (Florisvaldo). Não foi anunciado assalto.
Havia um carro próximo do local,
possivelmente utilizado pelos atiradores na fuga. Não temos pistas ainda sobre a autoria. Provavelmente
foi um crime de execução, porém
isso ﬁcará agora a cargo da Polícia
Civil investigar”, aﬁrmou o tenente
Mário Tonini, da 2ª Companhia do
5º Batalhão da Polícia Militar.
C
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Cabo Bruno não chegou a ser
socorrido, pois morreu no local.
Segundo a polícia, nada foi levado dele ou das demais pessoas. A
perícia esteve no local do crime
e recolheu algumas cápsulas de
pistola ponto 40, mesmo calibre
utilizado pela Polícia Militar, e
outras calibre 380. Florisvaldo de
Oliveira havia deixado a penitenciária Doutor José Augusto César
Salgado, a P-2, de Tremembé,
após cumprir 27 anos de prisão.
O ex-policial foi acusado e condenado por participação em mais
de 50 assassinatos na década de
1980 na capital paulista, quando
integrava um esquadrão da morte. Nos anos de cárcere, Florisvaldo converteu-se ao cristianismo,
tornou-se pastor evangélico e se
casou com uma cantora gospel.
No dia 23 de agosto, cabo Bruno foi beneﬁciado pelo indulto
pleno para o restante da pena,
já que ele era condenado a 120
anos de prisão, havia cumprido
mais de 20 anos e tinha bom
comportamento. O assassinato
foi registrado no Distrito Policial
Central de Pindamonhangaba,
onde será investigado.
R
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Carro dirigido por jovem de 13 anos
capota na BR-349 e mata um de 17
Um adolescente de 17 anos morreu e outros dois, de 13 e 15 anos,
ﬁcaram feridos depois de o carro em que estavam, dirigido pelo mais
jovem, capotar na BR-349, em Correntina, no extremo oeste da Bahia,
na noite de quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil, o automóvel
pertencia ao pai do adolescente e ainda não se sabe o que provocou
o acidente, nem como o jovem teve acesso ao veículo O familiar é
aguardado na delegacia da cidade para prestar depoimento.

RIO
PLEITO

Exército vai garantir a
segurança de eleitores
Ministro da Defesa e presidente do TSE deﬁniram a estratégia durante reunião

MATEMÁTICA

Escolas vão usar
jogos e recursos
tecnológicos
Fabiana Paiva
Do Governo do Estado

Gabriel Palma
Da Agência Brasil

Fuzileiros navais e soldados
do Exército vão garantir a segurança de candidatos e eleitores
do Rio de Janeiro nos comícios
e durante as eleições. O esquema foi deﬁnido em reunião, ontem, entre o ministro da Defesa,
Celso Amorim, e a presidente
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministra Cármen Lúcia.

“Por orientação da presidente
e dentro daquilo que é razoável
fazer dentro de um Estado Democrático, para que não haja excessiva presença das Forças Armadas,
acertamos o esquema que utilizaremos para o pleito e para os dias
ﬁnais de campanha em relação a
áreas especíﬁcas do Rio de Janeiro”, aﬁrmou Celso Amorim.
Amorim não entrou em detalhes sobre o número do efetivo e
as localidades que terão o apoio

das tropas nacionais, mas disse que o esquema especial será
parecido com o implantado em
2008, quando houve ameaças de
grupos de milícias e traﬁcantes.
A ministra Cármen Lúcia observou a necessidade de autonomia da unidade da Federação,
respeitando-se as negociações
do governo do Rio com o TSE e
o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) do estado, e ressaltou a
importância da preservação da

democracia brasileira.
“O que o TRE e o TSE querem é que as pessoas possam se
expressar livremente, quer candidatos, quer eleitores, garantindo a normalidade democrática
do Brasil”, explicou a ministra.
Os eleitores de Alagoas, Sergipe, Tocantins, do Amazonas,
Amapá, Maranhão, Pará, Rio
Grande do Norte e da Paraíba
também vão votar com as tropas
das Forças Armadas nas ruas.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Rio de Janeiro anuncia melhoria
no programa de transplantes
Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

No Dia Nacional de Doação
de Órgãos, comemorado ontem,
o governo ﬂuminense anunciou
medidas para melhorar o Programa Estadual de Transplantes (PET). De acordo com o
coordenador do PET, Eduardo
Rocha, o programa implantado
em 2010 revolucionou a doação
de órgãos no estado.
“Nós triplicamos o número
de doadores nos últimos dois
anos, os números do Rio de Janeiro eram a metade da média
nacional e hoje nós temos uma
taxa de doação que está acima
da média nacional, a taxa na-

quela época era em torno de 4,4
doadores por milhão e hoje está
em torno de 15”.
Uma das medidas anunciadas é a instalação de um banco
de olhos no município do Rio de
Janeiro, o segundo público, e vai
funcionar no Instituto Nacional
de Traumatologia e Ortopedia
(Into). O local já é um banco de
ossos de referência nacional e,
ainda este ano, começa a processar córnea e globo ocular. O
primeiro ﬁca no município de
Volta Redonda.
De acordo com Rocha, que
é médico nefrologista, também
será criado um centro estadual
de preparo para transplantes
renais. “Os pacientes estão indo

para o transplante, e isso não é
um problema somente do Rio
de Janeiro, é um problema no
Brasil inteiro, muitas vezes sem
todos os exames realizados. Nós
vamos aproveitar que foi inaugurado o Rio Imagem, que é o
centro de imagem estadual, e todos os pacientes inscritos na ﬁla
do transplante vão ter consultas
pré-transplante, onde vão ser
feitos exames de sangue, de neurologia. Uma série de exames
que são necessários para preparar os pacientes melhor para o
transplante”, declarou.
Rocha explica que a segunda
etapa do projeto visa a melhorar
a capacidade instalada para a realização dos transplantes, já que

o número de doadores aumentou. O governo anunciou, ainda,
a abertura do primeiro Centro
Estadual de Transplante de Rim,
que vai ocupar um andar inteiro
do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (Iecac),
em Humaitá, na zona sul do Rio.
Também como parte das comemorações do Dia Nacional
de Doação de Órgãos, o Cristo
Redentor será iluminado de
verde, para lembrar a população da importância da doação.
A data comemorativa coincide
com o dia de São Cosme e São
Damião pelo fato de os gêmeos
serem considerado os primeiros
médicos a fazerem um transplante na história.

Os números, as formas geométricas e as equações matemáticas
não serão mais apresentados da
maneira convencional para os alunos do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, em Manguinhos. A disciplina tão odiada
por muitos e amada por poucos
passará a ser ensinada com um
método inovador na unidade, a

primeira das 11 escolas do Estado
do Rio de Janeiro a receber este
ano o programa Sesi Matemática,
desenvolvido pelo sistema Firjan.
Para tornar a disciplina mais
atrativa e de fácil compreensão,
o sistema conta com uma sala especial. São 40 laptops, lousa digital, projetor, TV de 42 polegadas,
quadro branco, mesas em grupos e
kit com materiais concretos, como
esquadros gigantes, objetos geométricos e brinquedos.

SERTENGE S/A.
CNPJ Nº 13.959.986/0001-73 - NIRE Nº 29 3 0001626-8
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Data, Hora e Local: 16/03/
2012, às 10:00horas, na sede social da Companhia, situada na Rua São
José, nº 90 – sala 1304 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.010-020.
CONVOCAÇÃO: Tendo em vista o disposto no parágrafo 4º do art. 124 da
Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação para a presente Assembléia,
em razão da presença da totalidade dos acionistas. Presenças: Presentes
à Assembléia acionistas que representam a totalidade do capital social e
o Contador da Empresa Sr. Rafael de Lima Oliveira, CRC-BA nº 10.387/
0. Composição da Mesa: Por aclamação dos presentes, foi escolhido
para presidir a sessão o Sr. Luiz Fernando Luz Pessoa de Souza e para
Secretário o Sr. Rafael Freire Filgueiras. Ordem do Dia: Assembléias
Gerais Ordinária: I) Aprovação do balanço patrimonial do exercício de
2011 e das suas respectivas demonstrações financeiras levantadas em 31
de dezembro de 2011, publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia
edição 10/03/2012 e no jornal Tribuna da Bahia, edição de 10/03/2012;
(II) Ratificação dos atos praticados pelos Diretores da Sociedade; (III)
Distribuição dos dividendos aos Acionistas; (IV) Aprovação da verba de
R$ 52.000,00 (Cinqüenta e dois mil reais) para pagamento de honorários
da Diretoria no exercício de 2012; Após esclarecimentos realizados pelo
Diretor Presidente da Companhia sobre os principais pontos relacionados
ao desempenho da SERTENGE S/A. durante o exercício social de 2011,
conforme Art. 134, parágrafo primeiro, da Lei 6.404/76, foram tomadas
as seguintes deliberações, todas por unanimidade de votos: A)
Deliberações da Assembléia Geral Ordinária: I) Aprovado o balanço
patrimonial da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2011 e as
suas respectivas demonstrações financeiras; II) Ratificados pelos acionistas
todos os atos praticados pelos Diretores da Sociedade até a presente
data; III) Aprovada a distribuição dos dividendos aos Acionistas de forma
desproporcional à participação de cada acionista no capital social da
empresa; IV) Aprovada a verba de R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil
reais), para pagamento de honorários da Diretoria, no exercício de 2012;
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos
até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida
e aprovada, tendo sido assinada pelo Presidente e Secretário da mesa.
Salvador, 16 de março de 2012. Luiz Fernando Luz Pessoa de Souza –
Presidente da Mesa; Rafael Freire Filgueiras – Secretário da Mesa.
Acionistas: Luiz Fernando Luz Pessoa de Souza, Eunápio Ladeia de
Queiroz, Antonio Santos Filgueiras, Rafael de Lima Oliveira – Contador.
Conferem com o original do livro próprio, Salvador (BA), 16 de março de
2012. Rafael Freire Filgueiras – Secretário. JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUCERJA. Certifico que o presente foi
arquivado sob o nº 00002362655, protocolo nº 07-2012/244279-2 em:
30/07/2012, Valéria G. M. Serra – Secretária Geral JUCERJA.
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Nova lei de
crime organizado
Lei nº 12.694/12 que altera procedimentos para os
casos envolvendo organizações criminosas ainda
não entrou em vigor e já está suscitando muita polêmica. Para tratar do tema convidamos para um debate
em nossa coluna o Dr. Renato Tonini (Advogado criminalista, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982), com pósgraduação em Direito Penal Econômico e Europeu pela
Universidade de Coimbra (2006) e mestrado em Direito
pela Universidade Cândido Mendes (2000). Atualmente
é associado do IBBCCRIM, membro do IDD, membro do
IAB, conselheiro efetivo da OAB/RJ triênio 2010/2012
e vice-presidente da Comissão de Defesa, Assistência e
Prerrogativas da OAB/RJ).
Qual o conceito de organização criminosa?
Renato Tonini - Com a publicação da Lei 12.694/12 foi
admitido no ordenamento jurídico brasileiro o conceito
legal de crime organizado. Segundo seu artigo 2º, considera-se organização criminosa a associação, de três ou mais
pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo
de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima
seja igual ou superior a quatro anos ou que tenham caráter
transnacional. Contudo, a expressão “para os efeitos desta
lei” contida no início do dispositivo tem provocado dúvidas
quanto à abrangência da norma, especialmente se tal deﬁnição seria aplicável à Lei de Lavagem de Dinheiro.
Quais são os procedimentos previstos na nova lei?
RT - As mudanças procedimentais são basicamente duas:
a formação de um colegiado de magistrados de primeiro
grau para tomar determinadas decisões nos processos ou
procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por
organizações criminosas; a alienação antecipada de bens sequestrados, arrestados ou
declarados indisponíveis
A possibilidade da
no curso de processo ou
procedimento que apure
alienação antecipada
qualquer infração penal.
O que seria a alienade bens é muito
ção antecipada dos bens
apreendidos?
benvinda, na medida
RT - Quando os bens
submetidos à constrição
em que o cotidiano
legal estiverem sujeitos
à qualquer grau de deteforense relata
rioração ou depreciação
ou quando for difícil a
inúmeros casos
sua manutenção, o juiz
poderá determinar a sua
alienação antecipada,
assim preservando os valores correspondentes a esses
bens, os quais serão devolvidos ao réu, se absolvido, ou
convertidos em renda para a União, Estado ou Distrito
Federal, no caso de condenação transitada em julgado.
Em que consiste a ﬁgura do juiz sem rosto?
RT - O juiz sem rosto é aquele cuja identidade não é
revelada, procedendo ao julgamento de determinada pessoa sem que ela saiba quem está lhe julgando. A ideia do
juiz sem rosto contraria o direito fundamental de saber
quem é o responsável por sua prisão, como prescreve o inciso LXIV do artigo 5º da Constituição da República. Essa
ﬁgura não é a prevista na Lei 12.694/12, pois os juízes que
irão compor o colegiado são identiﬁcados e escolhidos
mediante sorteio eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição.
Como você avalia a lei?
RT - A lei tem aspectos positivos e negativos. A possibilidade da alienação antecipada de bens é muito benvinda,
na medida em que o cotidiano forense relata inúmeros casos de veículos e de imóveis declarados indisponíveis que
permaneciam, e ainda permanecem, por longos anos sem
merecer qualquer cuidado para sua conservação. A situação anterior era ruim para todos, pois se absolvido, o réu de
quem, por exemplo, fora apreendido o automóvel, recebia
uma sucata inservível de volta e, se condenado, o valor irrisório do bem depreciado de nada valia para a União ou para
os estados da federação. Além disso, a Lei 12.694/12 poderá
debelar a ruinosa utilização desses bens por agentes policiais, autorizada pela atual lei de entorpecentes, que deles
fazem uso sem qualquer respeito com a propriedade alheia,
promovendo a verdadeira destruição da coisa apreendida.
O principal ponto negativo da lei é a inconstitucional possibilidade de se negar acesso ao conteúdo do voto
vencido. O jurisdicionado tem o direito de conhecer o
integral conteúdo da decisão tomada em toda a sua extensão, inclusive para fundamentar o eventual recurso
ou outra medida que venha a tomar com base no voto
vencido, se lhe for favorável. Não há qualquer justiﬁcativa para adoção desse segredo que afronta o inciso IX do
artigo 93 da Constituição da República.
Você gostaria de acrescentar algo?
RT - A Lei 12.694/12 tem como ﬁnalidade primordial
aumentar a segurança dos magistrados criminais, tal
como pretendido pelos inspiradores dessa norma, a Associação de Juízes Federais do Brasil. No entanto, não
vejo como esse objetivo possa ser alcançado pela nova
legislação. A formação do colegiado em nada aumentará a segurança dos prolatores da sentença, pois, segundo preconizado pela AJUFE, será colocado em risco não
um, mas três juízes, inclusive aquele que, eventualmente, vier a divergir de seus colegas.

A

Muitas vezes, Ricardo e Barbosa não se entendem durante o julgamento do processo, o que gera desconforto
MENSALÃO

Diferenças entre revisor
e relator não terminam
Barbosa pediu a palavra para rebater os pontos de divergência com Lewandowski
Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

A divergência entre o relator
e o revisor da Ação Penal 470, os
ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, constante
em todo o julgamento do processo conhecido como do mensalão,
voltou à tona ontem já no início
da vigésima nona sessão no Supremo Tribunal Federal (STF).
Barbosa pediu a palavra para
rebater pontos de divergência
com o revisor com relação ao voto
sobre os réus Emerson Palmieri,
ex-primeiro-secretário do PTB, e
Pedro Henry, deputado federal
pelo PP de Mato Grosso. O crime
de lavagem de dinheiro é o assunto principal de discordância entre
os ministros. Segundo o relator, o
crime de lavagem é uma “preocupação mundial” atualmente.
Ele argumentou que os réus praticaram atos distintos e autônomos
que conﬁguram o crime de lavagem de dinheiro e se utilizaram do

esquema porque sabiam da origem
ilícita do recurso. “Caso contrário,
não fariam uso do mecanismo criado por Delúbio Soares (ex-tesoureiro do PT) e Marcos Valério (publicitário), dono da SMP&B”, disse.
Sobre o réu Emerson Palmieri,
absolvido dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por Lewandowski, Barbosa argumentou que o réu, por ser um
dos líderes do PTB, sabia de tudo
o que acontecia na legenda, conforme o próprio revisor observou
na sessão de quarta-feira.
Barbosa também argumentou
sobre o voto do réu Pedro Henry,
que foi absolvido pelo revisor e
condenado por ele. “É equivocada a proposta de absolver Pedro
Henry por não haver prova de que
ele recebeu dinheiro do esquema.
O réu era um dos líderes do seu
partido e organizou, negociou, fez
tratativas em troca de dinheiro
por apoio político”, alegou.
O relator lembrou consideração do revisor, feita ontem, quan-

do Lewandowski disse que “receber dinheiro às escuras, não é
lavagem de dinheiro e, sim, mero
exaurimento do crime”. Entretanto, para Barbosa, a maioria
dos recebimentos ocorreu com a
“engenharia” de lavagem de dinheiro disponibilizada por Marcos Valério e pelo Banco Rural.
Na visão do relator, os réus sabiam da origem ilícita do dinheiro.
O contrário só seria verdade, segundo Barbosa, se eles acreditassem
que Marcos Valério tinha se transformado “em Papai Noel”, que distribuía dinheiro nas praças de São
Paulo, Brasília e Belo Horizonte.
Na sessão realizada na última
quarta-feira, houve um duro embate entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowksi. O ponto alto
da discussão ocorreu quando o
revisor falava que não tinha certeza sobre a participação do então secretário informal do PTB,
Emerson Palmieri, no esquema.
Para Barbosa, o ponto de vista do
revisor foi uma afronta ao seu tra-

balho, pois todas as provas contra
Palmieri estão demonstradas no
processo. “Nós, como ministros
do STF, não podemos fazer vista
grossa das situações”.
Lewandowski concluiu seu
voto ontem e analisou o Capítulo 6, que traz as denúncias relativas aos réus ligados a partidos
políticos que formavam a base
aliada do governo no Congresso
Nacional à época dos fatos.
O revisor votou pela condenação de Roberto Jefferson (PTB),
Romeu Queiroz (PTB) e José Borba (PMDB) por corrupção passiva e pela absolvição desses réus
quanto ao crime de lavagem. Em
relação a Emerson Palmieri (PTB),
o ministro concluiu por sua absolvição quanto às duas acusações
(corrupção passiva e lavagem).
Ao terminar a manifestação
de Joaquim Barbosa, o julgamento prosseguiu com o voto
dos demais ministros na ordem
inversa de antiguidade, começando pela ministra Rosa Weber.

Para Britto e Mello, não houve só caixa 2
Eduardo Bresciani
Da Agência Estado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres
Britto, e o decano da corte, Celso
de Mello, descartaram em plenário
a tese de que o esquema do mensalão se resumiu a caixa dois de campanhas eleitorais. Os dois manifestaram esta posição em apartes
durante o voto de Luiz Fux, que já
se posicionou no sentido de enten-

der o sistema na forma como feita
a acusação, como compra de votos
no Congresso Nacional.
O ministro Fux argumentou
que caixa dois seria uma falsidade ideológica e não um crime de
corrupção passiva, como a corte
vem decidindo. Foi interrompido
por Britto: “Ademais, nunca se viu
caixa dois com dinheiro público”.
O presidente do STF prosseguiu:
“Caixa dois sempre foi associado
a dinheiro privado, doações pri-

vadas. Quando se identiﬁca a origem pública dos recursos não há
como falar de caixa dois”.
Retomando a palavra, Fux
aﬁrmou que houve prática de
corrupção, ainda que o dinheiro dado para a compra de apoio
político tenha sido destinado a
ﬁnanciamento eleitoral. Foi a vez
do decano. “O delito de corrupção passiva é de mera conduta,
consumação antecipada e que se
consolida na aceitação ou solici-

tação por parte do agente público que pode praticar ato na sua
esfera. No âmbito do parlamento,
o ato de ofício por excelência do
congressista é o hábito de votar.
Concluindo o debate, Fux aﬁrmou que o relator, Joaquim Barbosa, deixou comprovada a prática de compra de votos. “O voto
do relator comprovou a contemporaneidade dos atos de corrupção
com as deliberações de ofício perpetradas pelos parlamentares”.

Luiz Fux condena Costa Neto e mais dois
Ricardo Brito
Da Agência Estado

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF),
votou ontem pela condenação do
ex-presidente do extinto PL e deputado federal Valdemar Costa
Neto (PR-SP) e do ex-tesoureiro
do partido Jacinto Lamas pelos
crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação
de quadrilha. Fux também considerou culpado o ex-deputado
federal pelo PL Bispo Rodrigues
pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O magistrado, que seguiu mais
uma vez o voto do relator, Joaquim
Barbosa, disse que a cúpula do partido se valeu de dois mecanismos

para receber recursos do “valerioduto”: por meio da empresa Guaranhuns e pelos saques em espécie no
Banco Rural das contas da agência
de publicidade de Marcos Valério.
Fux disse que Valdemar Costa
Neto foi quem articulou o apoio
parlamentar do PL ao governo
Luiz Inácio Lula da Silva. Para
o ministro, ﬁcou demonstrada
a existência de um esquema de
lavagem de dinheiro por meio
dos depoimentos. Ele também
salientou que não houve recibo
do suposto empréstimo tomado
pela cúpula do partido para tentar justiﬁcar o recebimento dos
recursos de origem ilícita. O ministro deu o quarto voto pela absolvição do ex-assessor do PL Antonio Lamas por falta de provas.

Ministro pune o
presidente do PTB
O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux votou
pela condenação por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro
do delator do esquema do mensalão, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e mais dois réus
ligados ao partido, o ex-secretário Emerson Palmieri e o exdeputado Romeu Queiroz. Ele
concluiu seu voto neste capítulo
acompanhando integralmente o
relator, ministro Joaquim Barbosa, condenando 12 réus.

Na sua argumentação, o
ministro Fux aﬁrmou que os
recursos repassados ao PTB foram encaminhados numa fase
“pós campanha” e serviram
para conquistar o apoio político deste partido no Congresso.
O voto de Fux foi o quarto
para condenar Jefferson por
corrupção passiva. Em relação
à lavagem de dinheiro, três
ministros votaram pela condenação e um pela absolvição do
presidente do PTB.

Ministra Rosa Weber absolve oitos réus
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber votou pela condenação de nove dos
13 réus em julgamento no atual
capítulo do processo do mensalão
pelo crime de lavagem de dinheiro. Ela absolveu ainda todos os oito

que são acusados de formação de
quadrilha nesta fatia do julgamento. Antes, Rosa já tinha condenado
dez réus por corrupção passiva.
Em relação à lavagem de dinheiro, a ministra fez longa exposição defendendo a possibilidade

CONCESSÃO DE LICENÇA
AGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ 07.493.290/0001-00, torna
público que recebeu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMAC,
através do Processo nº 14/201.528/2011, a Licença Municipal de
Operação – LMO nº 000800/2012 com validade de 17/09/2012 a 17/09/
2017 para atividade de Concessionária de Veículos com Serviços de
Oficina Mecânica, Lanternagem e Pintura na Avenida das Américas,
6.455 Parte – Barra da Tijuca/RJ.

do chamado dolo eventual neste
crime quando o acusado tem quase certeza de que o recurso em
movimentação é proveniente de
crime. Ela contrariou a argumentação do revisor, Ricardo Lewandowski, que considerou necessária
a consciência e o desejo explícito
de fazer a lavagem de recursos.
Rosa observou que, pelo entendimento do revisor, quem fosse
contratado só para lavar dinheiro
estaria livre de imputações.
“O dolo eventual na lavagem
apenas signiﬁca que o agente

não tem absoluta certeza, ciência
e conveniência da proveniência
criminosa, mas age com ciência
da elevada probabilidade dessa
procedência criminosa. Isso é
especialmente relevante quando não se confundem o autor do
crime antecedente e da lavagem,
especialmente nos casos de terceirização da lavagem”, aﬁrmou.
A ministra destacou que no
caso do mensalão houve essa
terceirização no caso dos repasses para políticos do PP e do PL
(atual PR).

Fernanda Freixinho é advogada Criminalista, sócia do escritório Freixinho Advogados, mestre em Ciências Penais – UCAM, pós- graduada
em Direito Penal Econômico IDPEE (Coimbra) e professora da Universidade Candido Mendes.
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reduzir a mortalidade
Segundo ONU, nações devem falhar no que se refere à saúde das mães e ﬁlhos
Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Um relatório independente de
peritos da Organização das Nações
Unidas (ONU) divulgado ontem indica que a maioria dos países com
elevadas taxas de mortalidade
infantil e materna deverá falhar
no cumprimento dos Objetivos do
Milênio no que se refere à saúde
de mães e ﬁlhos até 2015. Também
há um alerta sobre a tendência de
países, que sofrem os efeitos da
crise econômica internacional, não

conseguirem fazer as doações que
se comprometeram.
Para os peritos, as duas tendências, se concretizadas, resultarão em “consequências devastadoras.” O grupo analisou 75
países nos quais são registradas
98% das mortes maternas, neonatais e infantis no mundo.
Apesar de reconhecer uma
grande evolução nos indicadores,
principalmente a queda da quantidade de crianças mortas com
menos de 5 anos, o grupo adverte
que ainda há preocupações.

Segundo as estimativas, apenas 13 dos 75 países estão no
bom caminho para atingir os
objetivos. O Brasil está nesta relação, assim como Bangladesh,
China, Egito, Guatemala, Libéria, Madagascar, Marrocos, Nepal, Peru, Tadjiquistão e Vietnã.
Porém, os peritos elogiam os
esforços e os progressos obtidos
por países como Afeganistão, Angola, Burundi, Camboja, Congo,
Iraque, Coreia, Libéria, Madagascar, Suazilândia e Zâmbia. No entanto, segundo o relatório, há paí-

ses que “estão se afastando” das
metas, como Azerbaijão, Botsuana, Burkina Faso, Haiti e Lesoto.
As maiores taxas de mortalidade materna e infantil são registradas na África Subsaariana.
As Metas do Milênio mencionam
a erradicação da pobreza extrema e da fome, ampliação da
educação básica, promoção da
igualdade entre os sexos e a capacidade da mulher, redução da
mortalidade infantil, melhorias
da saúde materna e o combate à
contaminação da aids.

Netanyahu pede um ultimato ao Irã
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou
ontem que o Irã terá urânio enriquecido para construir uma bomba atômica no próximo verão (no
Hemisfério Norte), em meados de
2013. Ao discursar na 67ª Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas, o premiê israelense disse que o mundo precisa riscar uma “linha vermelha”, ou seja
uma linha de limite, para que o Irã

recue em seu programa nuclear. “A
hora é tardia, muito tardia”, disse
Netanyahu, pedindo que a ONU
ﬁxe um ultimato para o Irã.
Netanyahu tem repetido várias vezes que o tempo está cada
vez mais curto para impedir que
a República Islâmica vire uma
potência nuclear e que a ameaça
precisa ser considerada seriamente. O Irã nega que seu programa
nuclear tenha ﬁnalidades bélicas.

Netanyahu aﬁrmou que o Irã
já consegue enriquecer urânio a
70% e que é preciso evitar que enriqueça o mineral a 90%, o necessário para carregar uma bomba
com combustível. Netanyahu usou
até mesmo um cartaz com uma
bomba caseira desenhada, que representaria uma bomba atômica,
para explicar seu argumento.
“Confrontado com uma linha
vermelha de verdade, o Irã recu-

ará”, disse Netanyahu, ao insistir
que impor um ultimato ao Irã
não provocará uma guerra. Israel
tem advertido que poderá lançar
um bombardeio maciço contra as
usinas nucleares iranianas para
evitar que Teerã tenha a bomba.
O presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, disse
que os EUA evitarão que o Irã
construa a bomba, mas é contra
impor um ultimato a Teerã.

SÍRIA
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Assad pede rendição dos grupos
Milhares de insurgentes sírios iniciaram nesta quinta-feira
uma ofensiva contra as tropas do
governo em Alepo, maior cidade
do país, no que disseram ser uma
“batalha decisiva” pelo controle
da metrópole. “Nesta noite, Alepo
será nossa ou seremos derrotados”, disse um comandante dos
insurgentes, Abu Furat, à agência
France Presse (AFP). Já as autoridades sírias lançaram nesta quinta-feira milhares de mensagens
de texto para todos os celulares
do país, com a frase para os rebeldes: “game over” (ﬁm do jogo).
Também nesta quinta-feira, o Alto
Comissariado das Nações Unidas

para Refugiados (ACNUR) alertou que o número de refugiados
sírios poderá mais que dobrar
até o ﬁnal deste ano, saltando dos
atuais 294 mil para 700 mil.
A mensagem enviada para
milhares de celulares foi assinada pelo Exército Árabe da Síria,
nome oﬁcial da arma, que também apela aos rebeldes que se
rendam. A mensagem também
alerta que o governo expulsará
os “combatentes estrangeiros”
que estão no país - uma referência a guerrilheiros islâmicos que
teriam vindo da Líbia, Catar e
Arábia para lutar contra as tropas do presidente Bashar Assad.

A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou nesta quintafeira que o número de refugiados
sírios pode chegar a 700 mil até
o ﬁm do ano. Por isso, a entidade
aumentou para US$ 490 milhões o
pedido total de fundos para ajuda
aos refugiados. Até agora os doadores deram US$ 141,5 milhões em
auxílio para os que fogem da guerra civil na Síria. O ACNUR e outras
organizações estimam que 294 mil
pessoas já deixaram a Síria.
Enquanto a ONU estima que
23 mil pessoas já foram mortas,
alguns grupos opositores, como
o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, dizem que o nú-

CAMPANHA

Barack é acusado de
usar Primavera Árabe
O fundador e editor-chefe do
site WikiLeaks, Julian Assange,
acusou ontem o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de
tirar partido dos levantes da Primavera Árabe para obter ganhos
políticos pessoais. As declarações
foram feitas durante uma reunião
lateral da Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas
(ONU), da qual Assange participou por meio de link de vídeo.
O ativista australiano está abrigado na embaixada do Equador
em Londres, onde não pode ser
detido pela polícia londrina, desde 19 de junho, quando buscou
refúgio no local após ter exaurido
todas as possibilidades legais para
não ser extraditado para a Suécia,
onde é acusado por crimes sexuais.
Assange e seus partidários
aﬁrmam que as acusações na Suécia são parte de um complô, orquestrado por Washington, para
fazê-lo ser julgado nos Estados
Unidos por causa da divulgação
de documentos secretos norteamericanos pelo WikiLeaks. A
Suécia e os Estados Unidos negam a aﬁrmação.
Durante a reunião paralela organizada pelo Equador, o ativista
tentou traçar paralelos entre ele
mesmo e os instigadores da Primavera Árabe e aﬁrmou que todos se
decepcionaram com Obama.
“Deve ser uma surpresa para os
tunisianos quando Barack Obama

Assange aﬁrmou que
Obama cujo governo
ele acusa de formular
um caso criminal contra
o WikiLeaks e de
perseguir sua equipe
diz que os Estados Unidos apoiaram as forças que querem mudanças na Tunísia”, disse Assange, falando a partir de Londres.
Ele aﬁrmou que os levantes no
mundo árabe foram inspirados,
em parte, pela divulgação, feita
por sua organização, de informações sobre líderes despóticos,
dentre eles o deposto presidente
tunisiano Zine El Abidine Ben Ali.
Assange aﬁrmou que Obama cujo governo ele acusa de formular um caso criminal contra o WikiLeaks e de perseguir sua equipe
- busca tirar proveito das reformas
da Primavera Árabe durante sua
campanha para a reeleição.
“Mohamed Bouazizi não
ateou fogo ao próprio corpo para
que Barack Obama pudesse ser
reeleito”, disse Assange, referindo-se à autoimolação do vendedor de frutas que deu início ao
levante que derrubou Ben Ali.

Assange, que não fez referência às acusações de crimes sexuais
na Suécia ao falar aos diplomatas,
também acusou o Reino Unido e
a Suécia por não fornecerem garantias de que ele não seria extraditado para os Estados Unidos.
Segundo ele, isso é uma forma de
preservar as ligações militares e
de inteligência com Washington.
Os dois países aﬁrmam que
Assange deve ser enviado para
a Suécia de acordo com as leis
europeias e internacionais e que
não podem, legalmente, oferecer promessas sobre uma recusa
a um eventual pedido de extradição dos Estados Unidos.
O presidente do Equador, Rafael Correa, concedeu asilo a Assange, mas se ele sair do prédio
da embaixada será detido pela
polícia, que cerca o edifício.
Em reunião realizada nesta
quinta-feira com ministros de Relações Exteriores dos dois países
para discutir a questão, Reino
Unido e Equador não chegaram a
um acordo, disseram autoridades.
“Não vemos uma solução imediata”, disse o chancelar do Equador, Ricardo Patiño, aos jornalistas após encontro com o secretário
de Relações Exteriores britânico
William Hague, às margens da Assembleia Geral da ONU.
Hague disse a Patiño “que o
Reino Unido é obrigado a extraditar Assange para a Suécia”.

mero de mortos desde março de
2011 passou de 30 mil.
Os grupos humanitários anteriormente previam que até o ﬁm
de 2012 mais 100 mil sírios teriam atravessado a fronteira em
direção ao Líbano, Jordânia, Iraque e Turquia. Mas entre 2 mil e
3 mil sírios chegam todos os dias
aos países vizinhos e o conﬂito
parece estar longe de terminar.
“Nós temos apenas um terço
dos recursos de que necessitamos para dar uma resposta (adequada ao problema)”, aﬁrmou
Panos Moumtzis, um dos coordenadores do ACNUR. “Estamos
correndo contra o tempo”.

PERU

Concessão
de indulto a
Fujimori vira
polêmica
A concessão de indulto ao
ex-presidente do Peru Alberto
Fujimori (1990-2000), cumprindo pena de 25 anos de prisão,
envolve vários setores do Judiciário, Executivo e Legislativo.
O governo quer que Fujimori
peça perdão pelos crimes de
violação de direitos humanos e
corrupção. A família dele rechaça o pedido. Para segmentos de
defesa dos direitos humanos, há
manipulação política do caso.
Para a família de Fujimori,
as autoridades devem ser sensíveis em relação ao estado geral
de saúde do ex-presidente. Aos
74 anos, Fujimori ainda se recupera de um câncer na língua.
A família reclama que o
presidente peruano, Ollanta
Humala, deve conceder um indulto a Fujmori. Porém, não
há indicações sobre isso. O exsecretário da Executiva Nacional dos Direitos Humanos Ronald Gamarra disse que há uma
tentativa, por parte da família
e amigos, de “vitimizar” o expresidente. O deputado Kenyi
Fujimori, ﬁlho do ex-presidente, queixou-se na tribuna do
Parlamento do tratamento dispensado pelo governo Humala
a seu pai. Para ele, o ideal não
é a família pedir indulto, mas,
sim, o governo conceder espontaneamente o perdão.
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CATALUNHA

Aprovado plano
de referendo para
possível secessão
O Parlamento da Catalunha,
dominado por partidos nacionalistas catalães, aprovou nesta
quinta-feira um plano para realizar um referendo sobre uma
possível declaração de independência da região espanhola. O
referendo poderá ser realizado
na próxima legislatura regional, após as eleições já convocadas para 25 de novembro deste
ano. O projeto foi aprovado por
84 dos 135 parlamentares. Os
políticos do partido governista
Convergência e União (Ciu), da
direita moderada, votaram em
massa a favor do projeto. Apenas 21 parlamentares, dos quais
18 do Partido Popular (PP), votaram contra. O governo espanhol
alertou que tentará barrar o processo na Suprema Corte.
O movimento para realizar o
referendo, o que pode levar a um
confronto de alto perﬁl político
com o governo central da Espanha, foi aprovado com o voto dos
partidos nacionalistas catalães
e de esquerda, enquanto o conservador PP - que detém uma
grande maioria na parlamento
espanhol - votou contra.
O Partido Socialista, que até
recentemente estava no poder
na Catalunha, não deu nenhum
voto em protesto à proposta, que
considera ilegal.
O presidente regional da Catalunha, Artur Mas, liderou no
começo deste mês uma manifestação em Barcelona que reuniu
pelo menos 600 mil pessoas a fa-

vor da independência. Na semana passada, Mas esteve em Madri
e tentou negociar sem sucesso
com o governo uma reforma no
pacto ﬁscal entre Catalunha e
Espanha - a região teria uma autonomia ﬁscal que apenas o País
Basco tem na Espanha.
A vice-primeira-ministra da
Espanha, María Soraya Sáenz de
Santamaría, disse que o governo
do país é totalmente contra esse
referendo, e vai usar “todas as ferramentas à sua disposição” para
impedir que o referendo seja realizado. Segundo ela, o referendo seria “inconstitucional”. O governo
espanhol tentará barrar o processo
na Suprema Corte em Madri.
Os partidos nacionalistas catalães reclamam que uma grande
fatia de recursos provenientes da
região, uma das maiores da Espanha, acabam em regiões mais pobres. Eles tentaram negociar um
novo acordo ﬁscal com o governo
central, mas a tentativa foi rejeitada recentemente pelo primeiro-ministro da Espanha, Mariano
Rajoy. Tanto a Espanha quanto
a região da Catalunha, uma das
mais ricas do país, atravessam
uma recessão profunda.
O texto aprovado hoje aﬁrma a
necessidade de que o povo catalão
possa “determinar livre e democraticamente seu futuro coletivo”
e insta o governo regional catalão
“a fazer uma consulta prioritariamente dentro da próxima legislatura” que começará após as eleições de 25 de novembro.

‘GRANDE FRAUDE’

Berlusconi quer que
País deixe o euro
O ex-primeiro-ministro da
Itália Silvio Berlusconi renovou
ontem seu ataque ao euro, descrevendo a moeda única europeia como uma “fraude” que
pune a economia italiana.
O comentário veio num momento em que Berlusconi busca
reerguer seu partido político, que
está perdendo simpatizantes para
partidos contrários ao euro antes
das eleições marcadas para abril.
“O euro é uma grande fraude”, dis-

se o ex-premiê, arrancando aplausos de uma plateia em Roma.
Berlusconi também criticou a
postura anti-inﬂação da Alemanha,
que, segundo ele, está sufocando a
recuperação econômica da Europa.
Uma solução para a crise, segundo Berlusconi, seria “a saída
da Alemanha da zona do euro”.
Outra alternativa, disse ele, seria devolver às economias problemáticas da região o “direito
de imprimir dinheiro”.

VIOLÊNCIA

México captura
FKHIHGRWUi¿FR
O México anunciou a prisão
de um dos traﬁcantes mais procurados do país ontem. Ivan
Velazquez Caballero é um dos
líderes do ultraviolento cartel
Zetas. Conhecido como “El Taleban”, ele está envolvido em
uma disputa pelo comando da
quadrilha com Angel Trevino
Morales, apelidado de “Z 40”,
conﬂito que, segundo autoridades, está por trás do recente
aumento nos massacres e tiroteios pelo país.
A polícia disse que este é um
duro golpe contra a facção. Os
C

U

Zetas são um dos dois cartéis
mais poderosos do México, junto
com a Sinaloa. As duas quadrilhas disputam uma guerra sangrenta pelo controle de áreas de
contrabando ao longo da fronteira com os Estados Unidos.
Caballero foi preso em uma
operação de marines na cidade
de San Luis Potosí, norte do México. Ele é o terceiro chefe do tráﬁco capturado neste mês. Os dois
líderes do Cartel do Golfo, Mario
Cardenas Guillen e Jorge Eduardo Costilla Sanchez também foram detidos no norte do país.
R
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França expulsará quem ameaçar
segurança em nome do Islã
O governo da França vai expulsar qualquer pessoa que ameaçar
a segurança interna e externa do país em nome do Islã ou não
respeitar as tradições seculares do país, aﬁrmou o ministro
do Interior, Manuel Valls. A França será “intransigente...e não
vai hesitar em expulsar aqueles que aﬁram seguir o Islã e
representarem uma série ameaça à ordem pública.
REQUERIMENTO DE LICENÇA
GTB CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.244.176/000187, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- SMAC, através do Processo nº 14/200.184/2010, a Licença Ambiental
Municipal de Instalação – LMI, para a construção de loteamento,
localizado nos Lotes 01 a 07 da Quadra A, Lotes 01 a 06 da Quadra B,
Lotes 01 a 06 da Quadra C e Lotes 01 a 03 da Quadra D do PAL 47.954
– Vargem Pequena – RJ – Rio de Janeiro.
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João Marcos Cavalcanti

João Bosco lança o
DVD ‘40 Anos Depois’

MPB & outras

histórias

João Marcos Cavalcanti de Albuquerque é
advogado formado pela PUC, escritor bissexto e
estudioso da MPB.
jmarcosa@uol.com.br
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Antigos e novos sucessos do compositor poderão ser apreciados hoje no Vivo Rio

Um avô é um homem que
não tem ﬁlhos, por isso gosta dos ﬁlhos dos outros.
Os avôs não têm nada
para fazer, a não ser estarem ali.
Quando nos levam a passear, andam devagar e não
pisam nas ﬂores bonitas e
nem nas lagartas.
Nunca dizem: Some daqui!, Vai dormir!, Agora
não!, Vai pro quarto pensar!
Normalmente são gordos, mas mesmo assim conseguem abotoar os nossos
sapatos.
Sabem sempre o que a
gente quer.

C
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Só eles sabem como ninguém a comida que a gente
quer comer.
Os avôs usam óculos e, às
vezes, até conseguem tirar
os dentes.
Os Avôs não precisam ir
ao cabeleireiro, pois são carecas ou estão sempre com
os cabelos arrumadinhos.
Quando nos contam histórias nunca pulam partes e
não se importam de contar a
mesma história várias vezes.
Os Avôs são as únicas
pessoas grandes que sempre
têm tempo para nós.
Não são tão fracos como
dizem, apesar de morrerem
mais vezes do que nós.
Todas as pessoas devem
fazer o possível para ter um
avô, ainda mais se não tiverem televisão.

R

T

A

Centro Cultural João Nogueira vai
exibir quatro musicais infantis
O Centro Cultural João Nogueira, o antigo Imperator, no Méier, abre
as portas nos ﬁnais de semana de outubro para uma maratona de
quatro musicais infantis, um a cada ﬁnal de semana. O público vai
poder conferir A Fábrica de Chocolates, O Rei Leão, A Liga da Justiça
e A Floresta Mágica. Todos os ﬁnais de semana e feriado, sempre às
16 horas. Todos as apresentações tem a direção de Grazi Luz, realizado
pela FazArt produções e apoio cultural da Cia de Talentos e Point
Grill. Nos dias 6 e 7 de outubro será a vez de A Fábrica de Chocolates.
Já nos dias 12, 13 e 14 haverá apresentação do Rei Leão -O Reino
de Simba. Nos dias 20 e 21 a peça é a Liga da Justiça e fechando a
temporada de infantis A Floresta Mágica, nos dias 27 e 28.

JOÃO BOSCO – 40 ANOS DEPOIS
Dia: 28 de setembro
Horário de abertura: 20h
Horário de início do show: 22h
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 // Parque do Flamengo
Telefone: 2272 2901
&ODVVLÀFDomRHWiULDDQRV

ESPORTES
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dação de uma menina de
8 anos, publicada no Jornal do Cartaxo, em Florianópolis, em Santa Catarina:

ção pura: sem ornamentos, com
canto despojado, só o osso.
Agora, como a ocasião é de
revisar toda a obra, apreendendo os seus sentidos principais, as
duas lógicas coabitam o espaço.
Ouçamos faixas como “Tarde”,
“Trem bala”, “Tanajura”, “Lilia”,
“Bodas de prata”; aí a canção é
invadida e alargada por dentro,
por meio da exuberância musical
de músicos da categoria de um
Toninho Horta, de um Cristóvão
Bastos, de um Ricardo Silveira.
A música integra a canção, mas a
excede. Hoje, quando se fala na
“canção expandida” de bandas
como Los Hermanos e Radiohead, é preciso lembrar que a tensão entre música e canção existe
na música popular brasileira há
muito tempo: de formas diferentes, praticam-na nomes como
Johnny Alf, Tom Jobim, Guinga,
Milton Nascimento e João Bosco.
Ouçamos, por outro lado, faixas
como “Pra que mentir”, “Tudo
se transformou”, “Eu não sei seu
nome inteiro”. Nessas é o homemcanção quem assume o proscênio,
o João Bosco autor e intérprete
de inúmeros sucessos redondos,
exatos, sem tirar nem pôr.

Divulgação

Desde a sua estreia, sob a benção jobiniana, num disco compacto que tinha “Agnus sei” de
um lado e “Águas de março” de
outro, João Bosco está completando 40 anos de carreira. Como
no poema de Drummond, podese dizer que ele atinge a marca
na seguinte situação: “Quarenta
anos e nenhum problema/ resolvido”. Mas muitos problemas
colocados, com originalidade e
mestria. São esses problemas musicais que ele reúne e aprofunda
nesses CD e DVD que lança em
comemoração à efeméride. Para
festejar, o cantor se apresenta,
hoje às 22 horas, no Vivo Rio, no
Parque do Flamengo.
Para começar por um de seus
traços fundamentais, João Bosco é
a um tempo homem-música e homem-canção. Essa tensão entre a
canção (relação irredutível entre
melodia e letra) e a música (tudo
o que excede essa relação) atravessa a sua obra, se manifestando
com muita força após a interrupção da parceria com Aldir Blanc.
Em seu último disco, Não vou pro
céu, mas já não vivo no chão, João
Bosco realizara um rigoroso trabalho de reduzir essa tensão à can-

Suspenso por seis jogos,
o corintiano Emerson
ganha folga generosa:
até segunda-feira

Depois de passar a semana
em Itu, o Palmeiras se
prepara em São Paulo para
enfrentar a Ponte Preta

Arquivo / AE

Após a conquista da
Recopa Sul-Americana,
o Santos volta atenções
para o Campeonato

BOTAFOGO

Oswaldo se diz
otimista com 3
jovens jogadores

Depois de dois anos longe da Seleção Brasileira, Kaká é novamente convocado e pode voltar a brilhar nos gramados

Depois de muito tempo sem revelar grandes jogadores, o Botafogo
encontrou em três garotos a base
para se reerguer no Brasileirão.
Com o zagueiro Dória (17 anos) e
os volantes Jadson (19) e Gabriel
(20), o time está há seis rodadas
sem perder (mas também há três
sem ganhar). O técnico Oswaldo
de Oliveira, responsável por essa
renovação, acredita que os garotos
podem levar o time longe.
“Vejo essa meninada com muito
otimismo. Nos passam muita conﬁança e determinação de dar sequência a isso. A medida que você dá
oportunidade e eles se saem bem,
contagia. Procuramos sempre que
possível atrair um maior número

deles, inclusive fazendo um trabalho de integração. Essas mudanças
vão adaptando sem que eles percam o amor à origem deles. É um
trabalho que gosto muito de fazer”,
contou Oswaldo.
Para o treinador, pesa mais a
série de seis jogos sem perder do
que a de três sem ganhar.
“Tem o efeito matemático que
é mais pragmático e você tem o
prazer de dizer também que não
perdeu. Lógico que o mais interessante é somar pontos”, ressaltou
ele.
Oswaldo prevê mais um confronto complicado para o Botafogo, domingo, às 16h, em Salvador.

SELEÇÃO

0DQR0HQH]HVFRQ¿D
na superação de Kaká
Técnico monitora treinos do jogador e diz que ele está se reinventado após crise
A convocação de Kaká para
voltar à seleção brasileira depois
de mais de dois anos foi o tema
principal da entrevista coletiva
do técnico Mano Menezes, ontem, no Rio de Janeiro. Apesar
de o meia não estar atuando pelo
Real Madrid, o treinador revelou
que tem acompanhado os trabalhos do jogador, com informações
de treino. O comandante já planeja até a seleção com Oscar e
Kaká juntos no time titular, uma

vez que, de acordo com o treinador, o jogador está se adaptando
para jogar mais à frente.
“Jogadores como o Kaká, que
passam pelo que ele passou, começam a se reinventar como jogador de futebol. Kaká vem treinando numa posição um pouco mais
adiantada no campo, essas são as
informações que eu tenho. Não é
a mesma função que o Oscar faz
hoje”, explicou Mano Menezes,
adiantando que deve escalar os

dois jogadores revelados na base
do São Paulo juntos em pelo menos um dos dois amistosos de outubro - contra Iraque e Japão.
Kaká não era convocado pela
seleção desde a Copa do Mundo
de 2010. Na temporada passada,
jogou pouco pelo Real Madrid,
muitas vezes ﬁcando fora até
mesmo do banco de reservas.
Nesta temporada, a situação não
mudou no clube. Ele não entrou
em nenhum jogo do Campeona-

to Espanhol e só brilhou em um
amistoso despretensioso contra
o Millonarios (Colômbia), nesta
quarta, quando sua convocação
já estava decidida. “Em termos
de treinamento, dedicação, o nível que ele está apresentando
faz a gente criar a expectativa de
uma boa atuação quando chegar
na seleção brasileira”, justiﬁcou.
Apesar da inatividade, Mano
Menezes deposita grande conﬁança no jogador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Lei seca perto
do Engenhão
O presidente do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ),
desembargador Manoel Alberto
Rebêlo dos Santos, quer a proibição da venda de bebidas alcoólicas em torno do Estádio do Engenhão e a agilização dos casos de
interceptação telefônica e de internet de integrantes de torcidas
organizadas. O objetivo é ajudar
a reduzir os casos de violência relacionados ao futebol.
Rebêlo participou de uma reunião com representantes de clubes e da Federação de Futebol do
Estado do Rio de Janeiro (Ferj).
“Vou ligar ao prefeito (Eduardo

Paes), pedindo a revogação de
decreto autorizando a venda de
bebidas alcoólicas nas imediações
do Engenhão”, disse o presidente
do TJ. A medida, editada pelo exprefeito Cesar Maia, permite que
moradores ao redor do estádio
possam vender alimentos e bebidas a partir de suas casas.
Rebêlo também defendeu a
agilização das interceptações
de comunicação como forma de
inibir os contatos entre integrantes de torcidas organizadas, que,
muitas vezes, combinam pela
rede emboscadas contra torcedores rivais.

