PAÍS
GOVERNO

Saúde e segurança
são itens desaprovados

De acordo com pesquisa do Ibope, o combate ao desemprego está melhorando
Renata Veríssimo
Da Agência Estado

A pesquisa CNI/Ibope divulgada ontem mostra que, das nove
áreas de atuação do governo avaliadas, as medidas de combate à
fome e à pobreza, ao desemprego e na área de meio ambiente
são os segmentos com aprovação
de mais da metade da população. Por outro lado, as ações do
governo nas área de saúde, de
cobrança de impostos e de segurança pública são desaprovadas

pela maioria do entrevistados
O gerente-executivo de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca, avaliou que o aumento
da desaprovação em relação à
política monetária, de 41%, em
junho, para 43%, em setembro,
pode ser explicado pelo fato de
que os juros ainda continuam altos para o consumidor, embora o
Banco Central esteja em um processo de redução da taxa básica
há mais de um ano. “Não é alto o
porcentual de pessoas que percebe a redução nos juros. Além dis-

so, tem muita gente endividada
no cartão de crédito”, justificou.
Fonseca disse também que,
embora a avaliação pessoal da presidente Dilma continue no mesmo
patamar de 77%, houve mudanças
significativas em alguns estratos
da população pesquisada. A aprovação da presidente caiu 16 pontos
porcentuais, atingindo 68% (ante
84% em junho) entre os entrevistados com renda familiar superior
a dez salários mínimos Nessa
camada da população, a desaprovação à maneira de governar da

presidente foi de 29%. A popularidade da presidente também caiu
entre os entrevistados com renda
familiar de até um salário mínimo. Na comparação com junho, a
aprovação caiu de 82% para 75%
nesse estrato da pesquisa. Fonseca
disse que ainda não consegue explicar essa mudança. “Também estou curioso para entender esta reversão”, afirmou. O porcentual de
aprovação da presidente é maior
nas Regiões Sul (82%) e Nordeste (81%). A Sudeste é a que tem
a mais baixa aprovação, com 73%.

Confiança em Dilma sobe de 72% para 73%
Mais brasileiros confiam hoje
na presidente Dilma Rousseff do
que em junho, apontou a pesquisa CNI/Ibope. O porcentual subiu
de 72% em junho para 73% em
setembro, mas encontra-se abaixo do apurado em março em 2011,
de 74%, o maior da série histórica. Aqueles que não confiam na
presidente Dilma são 22% hoje,
de 25% anteriormente.
A pesquisa mostra também que
a maioria da população continua
considerando que o governo de Dilma e Lula são iguais. Houve queda
de apenas 1 ponto porcentual, de
58% em junho para 57% em setembro. Os entrevistados que consideram o governo Dilma melhor do
que o de Lula correspondem a 18%
agora, de 16% anteriormente e os
que acham o governo Dilma pior
do que o de Lula representam 22%
ante 24% na pesquisa anterior.
De acordo com a pesquisa, o
combate ao desemprego é apon-

tado como um dos pontos fortes
no governo de Dilma Rousseff.
Segundo o levantamento, subiu
de 53% para 57% a aprovação
dos brasileiros em relação às po-

líticas adotadas nessa área. Ao
mesmo tempo, a desaprovação
caiu de 42% para 40% na comparação do levantamento de junho com o de setembro. De acor-

Avaliação pessoal
permanece em 77%
A aprovação do governo de
Dilma Rousseff pelos brasileiros subiu de 59% para 62%,
segundo pesquisa CNI/Ibope,
divulgada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
Esse porcentual se refere aos
entrevistados que consideram
o governo Dilma ótimo ou bom
na comparação com a pesquisa
feita em junho deste ano.
Aqueles que consideram o
governo Dilma regular corres-

pondem a 29% ante 32% no
levantamento anterior. A avaliação ruim ou péssima caiu de
8% para 7% dos entrevistados.
A avaliação pessoal da presidente e seu modo de governar
permaneceu em 77%, assim
como nas pesquisas de março e
junho deste ano. O porcentual
de entrevistados que desaprovam a maneira de governar
de Dilma se manteve em 18%
como na pesquisa de junho.

do com a CNI/Ibope, as ações
de combate ao desemprego figuram em segundo lugar entre
políticas mais bem avaliadas da
atual administração.
Por outro lado, a área de impostos é a segunda pior avaliada
pela população, apesar de a desaprovação a essas políticas ter caído de 61% em junho, para 57%
em setembro. A aprovação da atuação do governo na área de impostos subiu de 31% para 38%.
No combate à inflação, 50%
dos brasileiros aprovam as políticas no controle do aumento de
preços, ante 46% na pesquisa de
junho. Os que desaprovam passaram de 47% para 45%.
A avaliação da política monetária foi aprovada por 49% dos
entrevistados, mesmo patamar
da última pesquisa, enquanto
que a desaprovação à política no
gerenciamento dos juros subiu
de 41% para 43%.
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COPACABANA

BNDES dobra
orçamento para
reforma de hotéis
A dotação do Programa de Turismo para a Copa do Mundo de
2014 (ProCopa Turismo) dobrou
de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões.
O anúncio foi feito hoje (26)
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), que aprovou também
a extensão do prazo de vigência
do programa de financiamento
do banco para modernização do
parque hoteleiro brasileiro para
30 de junho de 2013. Originalmente, o prazo expiraria no dia
31 de dezembro deste ano.
O programa foi lançado em fevereiro de 2010. Ele condiciona o
apoio ao setor à prática de ações
voltadas à sustentabilidade. A
certificação de eficiência energética, por exemplo, garante aos

tomadores prazos mais longos de
pagamento e juros mais baixos.
Segundo a assessoria de imprensa do BNDES, as mudanças
foram feitas diante da elevada
procura de empresários do setor
hoteleiro pelos recursos.
A carteira de financiamento
do ProCopa Turismo já ultrapassou R$ 1 bilhão. Incluindo os
investimentos que serão feitos
pelos empreendedores, o valor
sobe para R$ 1,5 bilhão.
As operações aprovadas até
agora alcançam R$ 347 milhões.
Em análise ou consulta na área
técnica do banco, existem projetos que somam R$ 680,1 milhões.
Do total de pedidos de crédito
em análise ou consulta, 62,7%
são para construção de hotéis.

TRABALHO ESCRAVO

Pecuarista e colega
são condenados
A 3ª Vara Justiça Federal em
Belém condenou o pecuarista Isaac Aguiar e o madeireiro Cláudio
da Silva Fernandes pela prática de
“trabalho escravo” numa fazenda
em Ulianópolis, região nordeste
do Pará. A prática foi observada
em flagrante ocorrido entre os dias
20 e 27 de janeiro de 2005, na Fazenda Colônia, de propriedade de
Aguiar, que foi punido com quatro
anos de prisão. Fernandes foi condenado a dois anos de prisão.
O pecuarista teve a pena privativa de liberdade substituída

por duas pecuniárias, cada uma
equivalente a dez salários mínimos, no total de R$ 12,4 mil.
O valor deverá ser usado para
comprar alimentos perecíveis
e medicamentos que serão doados a instituições de caridade
que serão indicadas pela Justiça
Federal. Cláudio Fernandes também teve a pena substituída por
duas pecuniárias, mas no valor
de cinco salários mínimos cada.
Os réus ainda podem recorrer ao
Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, em Brasília (DF).

RIO
ELEIÇÕES

Cidade com campanha
tumultuada tem atenção
Cinco candidatos de Itaboraí se reúnem com o desembargador Luiz Zveiter
Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Marcado por um alegado atentado e pela proibição de campanhas em áreas com a presença do
tráfico de drogas, o processo eleitoral em Itaboraí, no Rio, deve
“tomar novos rumos. A avaliação
é do juiz responsável pela zona
eleitoral, Marcelo Villas, após encontro entre os cinco candidatos
à prefeitura e o presidente do
Tribunal Regional do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador
Luiz Zveiter.
A reunião, realizada no Fórum de Itaboraí, ocorreu durante
operação para recolher material
irregular de campanha, motivada
por uma preocupação com o descumprimento da legislação eleitoral. “Não só em campanha, com
um suposto atentado, ameaça a

candidatos, além de candidatos
impedidos de ir a certas localidades”, completou Villas.
Durante a reunião, o juiz Marcelo Villas relatou que Zveiter
pediu aos candidatos à prefeitura que “tomassem à frente e se
responsabilizassem pelos integrantes de suas coligações”. A
expectativa é que o recado chegue aos candidatos à Câmara de
Vereadores, principalmente nas
áreas conflagradas, como Complexo da Reta e Morro do Catiço.
“Tem áreas dominadas pelo
tráfico de drogas que alguns candidatos não estavam podendo
ingressar. Com a participação do
presidente (do TRE), o que demonstra a presença do Estado
nesta terceira operação, posso dizer que o efeito foi imediato”, afirmou. Como exemplos, disse que
carros de som pararam de circular

em frente a órgãos públicos e placas irregulares foram retiradas.
“A cidade está, assim, quase
como se não tivesse eleição”,
disse o juiz, que não abre mão
das tropas federais durante o
pleito em Itaboraí. “Acho que é
necessário, isso é uma questão
fechada”, informou. O pedido
de tropas federais, que inclui outras seis cidades no Rio, aguarda
julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.
Antes do encontro com os candidatos, o desembargados Luiz
Zveiter disse que o ataque a um
coordenador de campanha, no início do mês, “deve ser tratado como
uma questão criminal”. Porém, reconheceu que há acirramento das
campanhas em municípios que
recebem volumosos recursos do
petróleo, sendo Itaboraí, sede do
Complexo Petroquímico do Rio

de Janeiro (Comperj).
O coordenador de Fiscalização do TRE-RJ, Luiz Fernando
Pinto, confirmou que dezenas
de faixas, cartazes e cavaletes
irregulares de campanhas foram
retirados do município e serão
levados para um depósito do tribunal, na cidade do Rio. A maioria do material estava em vias
públicas, postes, árvores, a menos de 200 metros de órgãos de
govern ou fora do padrão legal.
Além de Itaboraí, o TRE-RJ pediu apoio de tropas federais para
Macaé e Campos dos Goytacazes,
no norte fluminense; Cabo Frio
e Rio das Ostras, na Região dos
Lagos; Magé, na região metropolitana; e a capital, onde os agentes
devem ir para a zona oeste e para
o Complexo da Maré. “Temos notícias de que três facções teriam
fugido para lá”, disse Zveiter.

ECONOMIA

Rio Franchising
Business vai ter
painel de colunista
Em sua sexta edição, a Rio
Franchising Business, que acontecerá de hoje a sábado, no Riocentro, se destaca como uma das
dez maiores feiras de negócios
em franquias do mundo. Com
um aumento de 20% em sua
área, o evento também registra
crescimento de 10% em número de expositores, trazendo ao
público mais de 220 marcas, nacionais e internacionais. A novidade deste ano é o Fórum de
Franchising, patrocinado pela
Caixa, do qual participarão nomes de sucesso do segmento, entre eles membros da diretoria da
Associação Brasileira de Franchising (ABF), que abordarão
temas fundamentais que sustentam toda a cadeia produtiva do
setor. O encontro é gratuito para
todos aqueles que visitarem a
feira e as palestras serão ministradas das 15h às 20h, à exceção
doprimeiro dia quando o Fórum
encerra às 19h. Amanhã,às 18
horas, no Pavilhão 4, a colunista

No Pavilhão 4 do
Riocentro, Ana Cristina
Von Jess apresentará o
painel Ser franqueado,
afinal, é um bom
negócio?
do Jornal Gazeta de Notícias e
diretora jurídica da Associação
Brasileira de Franchising (ABF),
Ana Cristina Von Jess, apresentará o painel Ser franqueado,
afinal, é um bom negócio?
De âmbito nacional, a feira,
organizada pela Fagga l GL exhibitions, realizada pela ABFRio e
patrocinada pelo Sebrae, apresentará mais de 50 marcas estreantes e pretende movimentar R$
150 milhões em negócios, 50% a
mais que em 2011.

EDUCAÇÃO

Santos Anjos festeja 120 anos
O Colégio dos Santos Anjos
completa 120 anos em maio de
2013, como um modelo de excelência em educação e verdadeiro patrimônio do Rio de Janeiro,
mais especialmente do tradicional bairro da Tijuca. Para marcar
o início da programação festiva,
que promete muitas novidades
para os próximos meses, a Congregação dos Santos Anjos, que
administra a escola, realizará

diversas atividades no próximo
sábado, dia 29 de setembro.
Às 10 horas, haverá celebração da missa em ação de graças,
presidida pelo Bispo Dom Luiz
Henrique da Silva Brito na Capela de Nossa Senhora dos Anjos.
Logo depois, haverá apresentação da fanfarra dos alunos do Colégio Santos Anjos de Vassouras
(RJ). Uma exposição fotográfica,
retratando os 120 anos de histó-

ria do colégio, será aberta no corredor de entrada da sede.
Das 12h30 às 16 horas, haverá
convivência das famílias no pátio principal, onde poderão assistir a apresentações de bandas
e jogos de futebol entre alunos
e ex-alunos. A cantina estará em
funcionamento. São esperadas
irmãs das diversas comunidades,
amigos, benfeitores, alunos, exalunos, pais, dentre outros. Tam-

bém foram convidados representantes de instituições parceiras
e da sociedade civil organizada.
“Ao longo dos próximos meses, esperamos desenvolver
uma série de atividades que
marquem os 120 anos da presença da Congregação dos Santos Anjos no Brasil e mais precisamente, no Rio de Janeiro”,
afirma a diretora pedagógica,
Irmã Idanila Frozza.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ
EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇA E INTIMACÃO, com o prazo de 05 (cinco)
dias, extraído dos autos da ação proposta por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO MARECHAL PRADEL em face de MARIA SALETE DE OLIVEIRA
VARGENS e LOURIVALDO PEREIRA VARGENS (2004.203.010819-0): O
DR. OSCAR LATTUCA, Juiz de Direito, FAZ SABER aos DEVEDORES,
que no dia 03/10/2012, às 16h, no Átrio do Fórum de Jacarepaguá,
na Rua Professora Francisca Piragibe, n° 80 - Taquara, pelo Leiloeiro
Público Rodrigo da Silva Costa, será apregoado e vendido a quem
mais der acima da avaliação, ou no dia 17/10/2012, no mesmo horário e
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel: Apto 205, bl
02, R. Quiririm n° 1101, Vila Valqueire/RJ; avaliado em R$ 110.000,00.
Registrado no 9º RI, onde consta Hipoteca a favor da MORADA S/A
CRÉDITO IMOBILIÁRIO, sucedida pela Caixa Econômica Federal. Não
há débitos de IPTU. Cientes de que no ato da arrematação, adjudicação
ou remição, deverão ser pagos: arrematação à vista ou a prazo em
até 15 dias mediante caução idônea, acrescido de 5% de comissão ao
Leiloeiro, 0,25% de ISS, e custas de cartório. RJ, 22/08/12. Eu, Antonio
Pedro da Silva Machado, Responsável pelo Expediente, o fiz datilografar
e subscrevo. Dr. Oscar Lattuca - Juíz de Direito.

