Câmbio (R$)
Dólar / BC Compra

Venda

Paralelo

2,93

2,13

Comercial

2,017

2,019

Turismo

2,93

2,13

2,5089

2,5099

Euro / BC

Ouro

(R$)

Grama
Variação

104,300
+ 2,25%

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

Ult. cotação
%
R$ 11,05 +4,34
R$ 30,75 +2,56
R$ 17,90 +0,9
R$ 29,00 +2,18
R$ 18,99 +3,43
R$ 12,16 +5,28
R$ 39,86 +1,86

Rio

O título inédito de
Patrimônio Mundial da
Humanidade, na categoria
Paisagem Cultural Urbana,
para o Rio, “traz muita
alegria, mas também,
muita responsabilidade”,
disse ontem o secretário
estadual do Ambiente do
Rio de Janeiro, Carlos
Minc. | PÁGINA 5 |
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PIB vira ‘Pibinho’ após
queda de 4% da produção
Embora o quadro industrial seja de desânimo, economia precisa crescer 1,6% para fechar no ‘azul’
Depois da divulgação dos números de
maio da produção industrial pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
na última segunda-feira, analistas acreditam que os resutados só acentuam o atual
quadro de retração do setor em 2012. Em
queda há nove meses, o indicador amargou

em maio perda de 4,3% frente ao mesmo
período do ano passado. Foi o pior resultado
desde setembro de 2009, quando a produção caiu 7,6%. Diante desse cenário, consultorias já começam a revisar para baixo
as projeções de crescimento para o Produto
Interno Bruto (PIB) em 2012.

“Infelizmente teremos um ‘pibinho’ este
ano”, previu a sócia-diretora da MB Associados, Tereza Fernandez. Cálculos do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que a produção industrial brasileira
precisaria crescer 1,6% ao mês de junho a
dezembro para fechar 2012 no azul. | PÁGINA 4 |

Justiça
Antonio Cruz / ABr

O pleito municipal deste
ano é considerado
histórico pela OAB por ser
o primeiro com aplicação
integral da Lei da Ficha
Limpa. Essa novidade,
entretanto, preocupa
tanto os advogados
quanto o TSE, porque falta
jurisprudência para guiar
sua aplicação. | PÁGINA 6 |
Mundo

Argentina e Brasil
começaram a destravar
o comércio bilateral de
produtos chamados
sensíveis como carros,
azeitonas e as carnes
suína e de frango. No que
diz respeito às carnes
brasileiras, já liberaram
50% do que estava
travado. | PÁGINA 7 |

Salles: juros caíram, mas instituições estão mais seletivas

Empresários estão
PHQRVFRQ¿DQWHV
em 12 segmentos
O Índice de Conﬁança do
Comércio (Icom), divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas, mostrou recuo de 3,7% no
trimestre encerrado em junho,
após três meses de melhora relativa. Segundo o economista da
instituição Sílvio Salles, o movimento foi inﬂuenciado principalmente pela piora generalizada - em 12 de 17 segmentos - da
percepção da demanda atual pelas empresas, medida pelo Índice da Situação Atual (ISA-COM).

O indicador caiu 2,7% frente ao
trimestre terminado em junho
de 2011, após estabilidade em
maio. Isoladamente em junho, o
índice recuou 7,4%.
Indagados sobre as condições
de acesso ao crédito, 51,3% dos
empresários optaram pela opção
“normal” e 41,9% pela opção
“fácil”. No trimestre encerrado
em junho de 2011, 45% consideravam a obtenção de crédito “fácil” e 48% a classiﬁcaram como
“normal”. | PÁGINA 3 |

Agência Senado

Pedro Marcos Barbosa

Questão
de Justiça
Como em uma visão
maniqueísta, exagerada
e simplista, para alguns,
o Law and Economics é
a “salvação” do direito
para que este não
se torne socialmente
(e economicamente)
ineﬁcaz; e, para outros, a
deturpação do senso do
mundo jurídico tendente
à justiça. | PÁGINA 6 |

Governo prorroga
redução de IPI
de montadoras
O ministro da Fazenda, Guido Mantega,
esqueceu de divulgar na última sexta-feira,
mas o governo prorrogou até 31 de dezembro deste ano o prazo para que as empresas
habilitadas no regime automotivo brasileiro
continuem usando o parque fabril de outra
companhia habilitada, com a possibilidade
de redução de até 30 pontos porcentuais no
Imposto sobre Produtos Industrializados. O
benefício venceria no último sábado, mas
foi postergado no mesmo decreto (7.770)
que estendeu a redução de IPI para produtos da linha branca e para móveis.
Segundo a Receita Federal, o governo, em conversas com o setor automotivo,
decidiu que seria adequado levar o prazo
para o ﬁnal do ano, quando também acaba
o atual regime automotivo. | PÁGINA 4 |

,QÀDomRFDLHP
seis capitais e
fecha em 0,11%
| PÁGINA 3 |

Renan Calheiros: “Não há sentido em fazer distinção entre pessoa física e jurídica”

ICMS para comércio
eletrônico com nova regra
A Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado aprovou na terça-feira a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
que altera as regras do ICMS para o comércio eletrônico no País. O texto apoiado por
todos os senadores da comissão ﬁcou mais
abrangente: as mudanças vão valer para toda
forma de comércio não presencial que destine bens e serviços a um consumidor ﬁnal

localizado em outro estado.
No seu voto, o líder do PMDB e relator da
PEC, Renan Calheiros (PMDB-AL), acolheu
emendas. “A justiﬁcativa de não se diferenciar a pessoa física da jurídica, contida em
todas as emendas, é a de que não há sentido em fazer tal distinção, pois isso deixaria
o ônus aos estados consumidores”, aﬁrmou
Renan, em seu parecer. | PÁGINA 5 |
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Bovespa registra alta
pelo 3º dia consecutivo
Alta foi de 1,99% acompanhada por calmaria no mundo. Dólar volta a passar dos R$ 2
Alessandra Taraborelli,
Cristina Canas e
Márcio Rodrigues
Da Agência Estado

A ausência de notícias ruins
e a expectativa de que novas
medidas de estímulo possam ser
adotadas pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo Banco da Inglaterra (BoE) contribuíram para
a Bovespa encerrar em alta pelo
terceiro dia seguido e de volta
aos 55 mil pontos. A boa performance das blue chips - Petrobras
e Vale - e das ações de siderúrgicas e de bancos também ajudaram a puxar a Bolsa para cima.
O Ibovespa encerrou com valorização de 1,99%, aos 55.780,32
pontos. Na mínima, o índice ﬁcou praticamente estável aos 54
704 pontos (+0,02%) e, na máxima, 56.228 pontos (+2,81%).

No mês, o índice apura ganho
de 2,62%. No ano, no entanto, a
performance ainda é negativa,
-1,72%. O giro ﬁnanceiro ﬁcou
em R$ 7,306 bilhões.
Um operador lembrou que há
boas opções de compra no mercado. “Se você pensar no longo
prazo, há boas oportunidades.
Há papéis bons que apanharam
muito, mas é preciso ter paciência”, disse a fonte.
As ações da Petrobras fecharam em alta, acompanhando
a performance do petróleo no
mercado internacional. O papel
ON subiu 3,91% e o PN, +3,43%.
Na Nymex, o contrato de petróleo com vencimento em agosto
encerrou com valorização de
4,7%, a US$ 87,66 o barril. A
commodity subiu em meio às renovadas tensões sobre o Irã e à
greve do setor na Noruega.

Já Vale pegou carona no preço
dos metais e também nos ganhos
do setor de siderurgia. A ação ON
registrou valorização de 1,89% e
a PNA, +1,87%. Entre as siderúrgicas, Usiminas PNA 8,32%,
Gerdau Metalúrgica PN +0,90%
e CSN PN, +4,50%. Os papéis reagem a rumores de que o setor
conseguiu repassar um aumento
de preços de 8,5% neste mês, em
razão da alta do preço do dólar.
Entre os bancos, Bradesco subiu 2,57%, Itaú Unibanco avançou 2,01% e as units do Santander ganharam 0,97%.
Já o lado negativo foi comandado pelo setor elétrico, que
reﬂetiu a notícia da véspera, de
que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou
redução média em 9,33% nos
valores da contas de luz cobradas pela Eletropaulo, de acordo

com o 3º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica do setor. Com isso,
o papel da empresa caiu 10%.
Também tiveram performance negativa CPFL ON -3,31%
e Cesp PNB -1,89 - todas foram
destaque de queda do índice.
Câmbio - Na BM&F, o dólar
à vista encerrou o dia a R$ 2,002
(+0,75%) e o contrato futuro de
agosto era cotado a R$ 2,021,
com alta de 1,50%, às 17h47 horas. Ao término da negociação
normal na BM&F, o DI janeiro
de 2013 (92.725 contratos) estava
em 7,60%, de 7,61% no ajuste.
O movimento de segunda e de
ontem está bem abaixo do normal para este vencimento, o que
mostra a pouca disposição dos investidores para jogar suas ﬁchas
em qualquer outra coisa que não
seja em uma Selic a 7,5% no ﬁm
da reunião de agosto do Copom.

Na Europa, bolsas sobem e esperam pacote
As bolsas da Europa fecharam
em alta, conduzidas pelas crescentes expectativas sobre medidas de
estímulo monetário de Bancos
Centrais mundiais na sequência
de relatório econômicos fracos
anunciados na última seginda
na zona do euro, EUA e China.
Os dados sobre as encomendas à
indústria dos EUA divulgados ontem, que apontaram um aumento
acima do esperado em maio, também deu suporte para a melhora
do sentimento dos investidores. A
próxima sessão deverá ser calma
e com volumes de negociação baixos devido ao feriado do Dia da
Independência nos EUA.
Analistas esperam que o
Banco Central Europeu (BCE)
anuncie, no ﬁm da sua reunião,
amanhã, um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros,
para 0,75%, e mais medidas de
estímulo, como a reativação de
seu programa de comprar de bônus ou nova injeção de liquidez
nos bancos. Também há expectativa no mercado de que o Banco
da Inglaterra (BoE) retome seu
programa de relaxamento quantitativo, quando concluir sua

reunião de política monetária
no mesmo dia.
Mas, apesar do tom positivo
nas bolsas europeias, alguns participantes do mercado estão céticos. “Parece bizarro olhar para
dados econômicos fracos como
uma boa coisa para as bolsas”,
disse a Capital Economics, acrescentando que, na melhor das
hipóteses, o estímulo monetário
adicional pode limitar o lado negativo para os preços dos ativos
mais arriscados. A consultoria
britânica disse também que a
piora das condições econômicas e
ﬁnanceiras, que poderá provocar
ainda mais estímulo, deverá signiﬁcar ainda que estes preços estão mais baixos do que estavam.
“Cada nova rodada de ﬂexibilização quantitativa também pode
ser menos eﬁcaz que a anterior.”
O Ministério do Trabalho
da Espanha disse ontem que o
número de pedidos de auxíliodesemprego caiu 2,1% em junho
ante maio. Mas, na comparação
com junho de 2011, houve aumento de 11,97%. No Reino Unido, o índice dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) do

setor caiu para 48,2, de 54,4 em
maio, segundo a Markit e o Chartered Institute of Purchasing
and Supply.O resultado marcou
a maior contração em quase dois
anos e meio, reforçando os argumentos para que o Banco da Inglaterra (BOE) implemente mais
estímulos à economia britânica.
O Departamento do Comércio
dos EUA informou que as encomendas à indústria avançaram
0,7% em maio, para o valor ajustado sazonalmente de US$ 469,04
bilhões. A previsão dos economistas era de uma alta de 0,1%.
O índice FTSE 100, da Bolsa de Londres fechou em alta
de 47,09 pontos (+0,83%), para
5.687,73 pontos. As ações do Barclays encerraram em queda de
0,8%. Hoje, o executivo-chefe,
Bob Diamond, e o diretor operacional, Jerry del Missier, pediram demissão, na sequência do
escândalo sobre manipulação de
taxas de juros interbancárias.
Na Bolsa de Paris, o índice CAC40 subiu 31,00 pontos (+0,96%),
para 3.271,2 pontos. Entre as
ações em destaques estavam as da
ArcelorMittal (+5,6%), Renault

avançou (+3,8%) e Total (+3%). Os
investidores estarão atentos agora
na proposta do governo francês
para mudar o orçamento de 2012
depois que o primeiro-ministro da
França, Jean-Marc Ayrault, reduziu as perspectivas de crescimento
no início da sessão.
O índice DAX, da Bolsa de
Frankfurt, encerrou com elevação de 82,13 pontos (+1,26%),
para 6.578,21 pontos, conduzida
pelas ações da ThyssenKrupp
(+4,2%), Volkswagen (+2,8%) e
BMW (+2,7%)
Na Bolsa de Madri, o índice Ibex
35 avançou 95,50 pontos (+1,34%),
para 7.2919,50 pontos. Entre os
principais componentes do índice, Telefónica (+1,15), Inditex
(+1,32%) e Santander (+1,33%).
Do lado negativo, Bankia (-3,4%) e
Banco Popular (-1,2%).
O índice PSI 20, da Bolsa de
Lisboa, teve alta de 88,55 pontos (+1,84%), para 4.893,93 pontos. Na Bolsa de Milão, o índice
FTSE MIB subiu 185,62 pontos
(+1,30%), para 14.494,41 pontos.
O índice ASE, da Bolsa de Atenas, subiu 4,60 pontos (+0,75%),
aos 620,07 pontos.

NY: alta com encomendas à indústria
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, em
uma sessão que terminou mais
cedo, às 14h (de Brasília), em função do feriado do Dia da Independência nos EUA, hoje. Os mercados foram impulsionados pela alta
nas encomendas à indústria em
maio. A forte alta do petróleo também ajudou o setor de energia.
O índice Dow Jones subiu
72,43 pontos (0,56%), fechando a
12 943,82 pontos. O Nasdaq avançou 24,85 pontos (0,84%), fechando a 2.976,08 pontos. E o S&P 500
teve alta de 8,51 pontos (0,62%),

fechando em 1.374,02 pontos.
As ações de empresas de petróleo e outras matérias-primas
tiveram o melhor desempenho na
sessão de hoje (Alcoa +3,13%, Chevron +1,43%, GoldCorp +4,95%,
Exxon +1,10% e Occidental Petroleum Corporation +2,44%). Por
volta das 15h, o petróleo WTI para
agosto subia 3,98%, a US$ 87,04
o barril na Nymex. Na New York
Stock Exchange (Nyse) foram negociadas cerca de 2,05 bilhões de
ações, enquanto na Nasdaq o volume ﬁcou em 1,01 bilhão de ações.
As ações de montadoras tam-

bém subiram, impulsionadas
pelos dados sobre as vendas de
automóveis em junho. Os papéis
da Ford avançaram 2,24%, após a
companhia divulgar que suas vendas registraram alta anual de 7%
no mês passado. As vendas da GM
avançaram 19%, resultado que
fez suas ações subiram 5,62%.
O Departamento do Comércio
revelou, ontem, que as encomendas à indústria avançaram 0,7%
em maio, para o valor ajustado
sazonalmente de US$ 469,04 bilhões. A previsão dos economistas era de uma alta de 0,1%.

Apesar disso, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou
um relatório sobre a economia dos
EUA. A instituição reduziu sua
previsão para o crescimento do
PIB norte-americano para 2,0%
neste ano e 2,3% em 2013, abaixo das estimativas anteriores de
2,1% e 2,4%, respectivamente. “A
recuperação dos EUA permanece
morna e sujeita a elevados riscos
negativos, à luz dos problemas na
zona do euro e das incertezas sobre os planos ﬁscais domésticos”,
disse o FMI no relatório sobre a
maior economia do mundo.

ACORDO

Espanha: ajuda da
UE pode render
100 bi de euros
Os termos ﬁnais do acordo
para fornecer até 100 bilhões de
euros em ajuda da União Europeia (UE) para o setor bancário
da Espanha vão, provavelmente,
permitir que os recursos sejam
canalizados diretamente aos
bancos, disse hoje o ministro
das Finanças espanhol, Luis de
Guindos, protegendo assim as
já frágeis ﬁnanças do governo e
aliviando as preocupações sobre
a rápida alta da carga da dívida.
Em discurso em um evento de
negócios em Madri, na Espanha,
De Guindos disse que o memorando de entendimento que está
sendo negociado por autoridades
espanholas e da UE provavelmente vai citar a possibilidade
de ajuda direta aos bancos - uma
medida que foi rejeitada pela
Alemanha e outros países do norte da Europa no mês passado.
De Guindos reiterou que a
ajuda direta aos bancos está condicionada à garantia de um papel
mais forte para o Banco Central
Europeu (BCE) como o principal
supervisor do setor bancário da
UE. Autoridades da UE disseram
que tal medida, que retira dos
bancos centrais nacionais, como
o Banco da Espanha, pelo menos
parte de seus poderes, pode ser
concluída no ﬁm deste ano.
No encontro de cúpula da
UE, na semana passada, os líderes chegaram a um acordo para
permitir que os fundos de resgate europeus injetem recursos
diretamente nos bancos, assim
que um órgão supervisor bancá-

rio for estabelecido. Os líderes
também anunciaram um pacote
de cerca de 120 bilhões de euros
para estimular o crescimento na
zona do euro e sinalizaram que
os recursos dos fundos de resgate poderão ser usados para
compra de bônus soberanos, o
que beneﬁciou especialmente a
Espanha e a Itália.
De Guindos disse que as negociações sobre o memorando,
que deve estar concluído antes
do encontro dos ministros das
Finanças da zona do euro na
próxima semana, estão bastante
avançadas. Na semana passada,
a Espanha requereu formalmente um resgate da UE para seu
setor bancário, e o memorando
deve especiﬁcar as condições
para o país receber a ajuda.
O ministro acrescentou que
o memorando não deve ter uma
taxa de juros especíﬁca a ser cobrada dos bancos espanhóis sobre os empréstimos da UE que
eles requisitarem. De Guindos
não quis comentar sobre as taxas esperadas e os prazos de empréstimos. No entanto, ele disse
que os vencimentos vão ser longos o suﬁciente para permitir
que os bancos se recuperem.
Ele acrescentou que o Mecanismo de Estabilidade Europeu
(ESM, na sigla em inglês) provavelmente estará disponível para
ajudar os bancos espanhóis, sinalizando otimismo de que os
parlamentos nacionais do bloco
vão completar logo o processo
de ratiﬁcação do ESM.

Grécia quer pegar
carona na Espanha
rão repassar os custos da ajuda
que derem aos bancos ao Mecanismo Europeu de Estabilidade
(ESM). O programa foi elaborado para beneﬁciar a Espanha,
que havia pedido até € 100 bilhões em ajuda para seus bancos
e que essa assistência não fosse
somada à dívida soberana.
Caso a Grécia consiga um
acordo semelhante, seu estoque
de dívida, atualmente em mais
de € 330 bilhões, poderá se reduzir em 50 bilhões de euros,
equivalentes à parcela do pacote
de ajuda já concedido que seria
destinado aos bancos gregos.
As declarações de Hatzidakis foram feitas apenas dois
dias antes de uma delegação de
representantes da Comissão Europeia, do FMI e do Banco Central Europeu (BCE) chegarem a
Atenas para três dias de avaliações dos progressos da Grécia
na implementação das medidas
exigidas como condição para o
último pacote de ajuda, de 173
bilhões de euros.

O ministro do Desenvolvimento da Grécia, Costis Hatzidakis, disse que seu país vai buscar um acordo de ajuda melhor
ao retomar suas negociações
com os credores internacionais,
inclusive um programa de ajuda
aos bancos gregos semelhante
ao que foi obtido pela Espanha.
Falando durante uma conferência em Atenas, Hatzidakis
afirmou que a Grécia poderá
pedir à União Europeia que
revise os termos do acordo de
assistência financeira ao país
com base nas decisões tomadas no encontro de cúpula europeu da semana passada em
Bruxelas. “Isso é algo que reduzirá nossa dívida automaticamente em vários bilhões. Se
somos confiáveis, os credores
mostrarão sua solidariedade”,
disse o ministro.
A Grécia pretende beneﬁciarse de um plano de recapitalização de bancos aprovado pelo encontro de cúpula, segundo o qual
os países da zona do euro pode-
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Bolsas na Ásia em expectativa sobre BCE

BC chinês injeta maior
montante em seis meses

A maioria dos mercados asiáticos continuou no campo positivo
nesta terça-feira. Os investidores
da região mostraram otimismo
com as perspectivas de novas medidas de ﬂexibilização que podem
ser adotadas pelo Banco Central
Europeu (BCE) na quinta-feira.
A Bolsa de Tóquio fechou em
alta ontem. Os investidores mostraram otimismo sobre a possibilidade
de os bancos centrais mundiais introduzirem, em breve, novas medidas de ﬂexibilização para impulsio-

O Banco do Povo da China injetou 143 bilhões de yuans - US$ 22,6
bilhões - no mercado monetário por meio de acordos de recompra
reversa oferecidos em sua operação regular no mercado aberto. A
oferta foi a maior desse tipo em quase seis meses e destaca os esforços
do governo chinês para impulsionar a economia. A injeção de liquidez
foi feita depois de indicadores recentes mostrarem que o índice dos
gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) industrial oﬁcial da China
caiu para 50,2 em junho, o nível mais baixo desde novembro, de 50,4 em
maio, sinalizando que a economia do país ainda não chegou ao fundo
do poço e que mais medidas de relaxamento são necessárias. Em um
comunicado, a diretoria do banco aﬁrmou que ofereceu 38 bilhões de
yuans em acordos de recompra reversa de sete dias, à taxa de 3,95%, e
105 bilhões de yuans para 14 dias, à taxa de 4,10%. Analistas acreditam
que a China precisa oferecer mais estímulos à economia.

www.jgn.com.br

nar a economia global.
O Nikkei ganhou 63,11 pontos,
ou 0,7%, e terminou aos 9.066,59
pontos, após cair apenas 0,04%
na sessão de segunda-feira.
“A convicção de compra pode
ser limitada pelos futuros dados
sobre o emprego (nos EUA) e os
resultados da reunião do BCE, à
medida que os investidores esperam uma ﬂexibilização adicional
a partir desses indicadores e eventos”, disse Fumiyuki Nakanishi,
diretor de investimento e pesquisa

da SMBC Friend Securities.
Já o estrategista-chefe do
Credit Suisse, Masaru Ohnishi,
aﬁrmou que “aumentaram as expectativas de um corte na taxa
de juros pelo BCE, com o mercado começando a levar em consideração essa possibilidade”.
Após o feriado na segundafeira, a Bolsa de Hong Kong
fechou em alta, com a maior
pontuação em sete semanas,
no embalo dos ganhos nos mercados europeus. O Hang Seng

avançou 1,5% e terminou aos
19.765,41 pontos, no melhor fechamento desde 15 de maio.
Na China, a Bolsa de Xangai
fechou praticamente estável. Os
ganhos no setor imobiliário acabaram ofuscados pelas preocupações de que a desaceleração
da economia local irá derrubar
os lucros corporativos. O Xangai
Composto ganhou apenas 0,1%
e terminou aos 2.229,19 pontos.
Já o Shenzhen Composto subiu
0,4%, aos 936,25 pontos.
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3LRUDGDFRQ¿DQoDHP
MXQKRSUHRFXSDDQDOLVWD
Índice da FVG mostra recuo de 3,7% no segundo trimestre deste ano
Mariana Durão
Da Agência Estado

A interrupção na retomada
da conﬁança dos empresários do
comércio em junho acende um
sinal amarelo, uma vez que o setor vinha se mantendo acima da
média da economia. O resultado
é mais um balde de água fria nas
já frustradas expectativas de retomada da economia no segundo
trimestre. A avaliação é do economista Silvio Salles, da Fundação Getúlio Vargas.
O Índice de Conﬁança do Comércio (Icom), divulgado nesta
terça-feira pela instituição, mostrou recuo de 3,7% no trimestre
encerrado em junho, após três
meses de melhora relativa. Segundo Salles, o movimento foi
inﬂuenciado principalmente pela
piora generalizada - em 12 de 17
segmentos - da percepção da demanda atual pelas empresas, me-

dida pelo Índice da Situação Atual
(ISA-COM). O indicador caiu 2,7%
frente ao trimestre terminado em
junho de 2011, após estabilidade
em maio. Isoladamente em junho,
o índice recuou 7,4%.
O menor otimismo dos comerciantes de móveis e eletrodomésticos, segmento sensível à oferta
de crédito, foi o destaque negativo, recuando 2,7%, ante queda de
1,2% no trimestre ﬁndo em maio.
A queda foi acentuada também
no setor de equipamentos e material para informática, escritório
e comunicação, que saiu de -6%
em maio para -11% nos três meses
terminados em junho.
Do lado positivo, os destaques foram alimentos e bebidas
(2,6%), setor acompanhado por
uma melhora relativa na conﬁança de empresários de hipermercados e supermercados (de -5%
para -4,7%) entre maio e junho.
O setor de veículos, motos e

peças - com peso de 11% na pesquisa - registrou uma melhora no
período encerrado em junho. A
conﬁança nesse caso cedeu 6,7%,
após recuo de 7,4% de março a
maio. O dado mensal mostra uma
recuperação ainda mais expressiva, com retração de 2,2% no Icom
ante queda de 8,4% em maio. Foi
a revenda de veículos que puxou
o movimento: se isolada, teve alta
de 1,9% no Icom no período de
abril a junho. De acordo com Salles, o dado reﬂete medidas de estímulo especíﬁcas para automóveis,
como a redução do IPI.
Já no comércio de materiais de construção houve uma
forte retração de conﬁança no
trimestre, de 5,4% (ante 2,2%
em maio). Novamente foi a avaliação da situação atual que inﬂuenciou para baixo o índice:
o ISA no setor caiu 11,4%, enquanto o Índice de Expectativa
(IE-COM) recuou 1,9%.

O economista destaca que o resultado menos favorável do Icom
é mais um indicador que reforça
que o segundo trimestre apresentou dados econômicos “muito
aquém do esperado” em todas as
pesquisas “Sem dúvida acende a
luz amarela”, disse Salles.
Para o consultor da FGV, o
consumidor hoje parece mais
cauteloso por ter atingido maior
nível de endividamento e por
conta da escalada da inadimplência. No entanto, os dados
ainda positivos do mercado de
trabalho, somados à redução da
inﬂação e dos juros, estimulam a
renovação da expectativa de uma
volta do consumo no segundo semestre. “A expectativa é de que
o mercado de trabalho ativo e a
inﬂação em queda possam gerar
volta moderada ao consumo em
algum momento, que se reﬂita de
forma mais clara nos indicadores
econômicos em geral.”

&UpGLWRHGHPDQGDWDPEpPGHVDQLPDP
A Sondagem do Comércio de
junho aponta uma deterioração
das expectativas dos empresários
do setor sobre alguns indicadores.
Indagados sobre as condições de
acesso ao crédito, 51,3% optaram
pela opção “normal” e 41,9% pela
opção “fácil”. No trimestre encerrado em junho de 2011, 45% consideravam a obtenção de crédito
“fácil” e 48%, “normal”.
“De um ano para cá houve
queda de juros, mas provavelmente as instituições estão mais
seletivas na concessão, o que
pode diﬁcultar a tomada de crédito”, aponta Silvio Salles.

Ainda segundo a pesquisa, o
total de empresários que considerava não haver impedimentos
ao seu negócio caiu para 30,1%
no trimestre terminado em junho, ante 32,8% no mesmo período de 2011.
A percepção se revelou mais
pessimista também sobre a demanda e o crédito. Para 13,8%
a demanda é insuﬁciente e para
7,9% o acesso ao crédito bancário é um fator limitativo. No período concluído em junho do ano
passado, os porcentuais eram de
9,6% e 4,8%, respectivamente.
Salles destaca que os comer-

ciantes ligados ao comércio de
bens de consumo não duráveis,
como supermercados (40,9%),
combustíveis (35,6%) e produtos
médicos (35,2%), estão acima da
média (30,1%) e consideram não
haver impedimentos à melhora de
seus negócios.
Já o comércio de bens duráveis, sensível à situação do
crédito, apresenta expectativas
abaixo da média. É o caso de móveis e eletrodomésticos (25,7%);
tecidos, vestuário e calçados
(23,7%) e material para construção (23,2%), em que poucos não
veem empecilhos aos seus ne-

CARTÕES DE CRÉDITO

9DUHMLVWDVTXHUHP
PDLRUUHJXODPHQWDomR
Célia Froufe
Da Agência Estado

Representantes do varejo brasileiro mostraram, ontem, descontentamento com a indústria
de cartões de crédito e débito no
País. Para eles, é preciso ampliar
a regulamentação do setor e também a concorrência, na prática,
depois que o governo conseguiu
extinguir o vínculo de exclusividade existente entre bandeiras e
credenciadores, há dois anos.
“A regulamentação ainda é
carente. É preciso estabelecer
marcos reguladores mais seguros”, disse o advogado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), Cácito Esteves. Já para

o presidente da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL), Roque Pellizzaro Junior, a concentração de mercado
gera pouca concorrência e alto
custo, que é repassado para o
consumidor. “Em última instância, é o consumidor que paga
esta conta”, considerou.
Os dois representantes do varejo ﬁzeram suas avaliações durante
audiência pública na Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos
Deputados com a participação da
Comissão de Finanças e Tributação sobre a atuação do segmento
de cartão de crédito no País.
Pellizzaro Junior salientou
que o aumento da concorrência
é necessário, principalmente

entre as bandeiras e os credenciadores, pois houve a entrada
de uma só empresa no mercado
desde a quebra da exclusividade. “Temos apenas um a mais
do que há dois anos e com um
market share quase inexistente,
que é o Santander”, comparou.
“Há barreiras que não foram ultrapassadas pelo mercado.”
O presidente da CNDL aproveitou a audiência para argumentar que há uma distorção no setor
de cartões de débito brasileiro.
“Aqui se cobra taxa por operação
e em quase todos os outros países
se cobra tarifa, que é ﬁxa. O custo
de uma transação de R$ 100,00 ou
de R$ 1 milhão é o mesmo”, alegou. “Isso é uma distorção grave e
que deve ser corrigida”, disse.

HIDRELÉTRICAS

&RPSHQVDo}HVDWp
MXQKRUHQGHP5EL
Nos primeiros seis meses deste ano, os municípios, Estados e
a União receberam R$ 904,4 milhões pela Compensação Financeira pela Utilização de Recursos
Hídricos (CFURH) e R$ 220,6 milhões em royalties (compensação
ﬁnanceira devida pela Usina de
Itaipu), informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O
total das compensações chegou a
R$ 1,1 bilhão no período.
Somente no mês de junho,
os dois tipos de compensação
(CFURH e royalties) somaram
R$ 185,4 milhões. Desse montante, R$ 143,3 milhões se referem
à CFURH e foram distribuídos
entre 693 municípios de 21 Estados, o Distrito Federal e a União,

enquanto a transferência de R$
42 milhões em royalties chegou a
342 municípios de cinco Estados,
ao Distrito Federal e à União.
Conforme a Aneel, municípios ﬁcam com 45% da arrecadação, enquanto outros 45%
vão para os Estados. O dinheiro
pode ser aplicado em programas
de saúde, educação e segurança,
mas não pode ser usado para
abater dívidas, a não ser que o
credor seja a União, nem para o
pagamento de pessoal.
A União recebe os 10% restantes, que são distribuídos à Agência Nacional de Águas (ANA), ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
(FNDCT) e aos ministérios do

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal (MMA) e
Minas e Energia (MME).
Licenças - Os projetos hidrelétricos de Cachoeira Caldeirão
(Amapá) e de Ribeiro Gonçalves
(divisa entre Maranhão e Piauí),
previstos para o leilão A-5 marcado para outubro, obtiveram
licença ambiental prévia dos órgãos ambientais. A informação
foi dada nesta terça-feira pelo
presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, acrescentando
que o projeto de Sinop, no Rio
Teles Pires, em Mato Grosso, passou pelas audiências públicas e
só aguarda a emissão da licença
pelo órgão ambiental do Estado.

gócios. A maioria desses comerciantes também considera que
há atualmente uma demanda
insuﬁciente por seus produtos, o
que justiﬁca incentivos renovados pelo governo a setores como
a linha branca e o de automóveis.
“Comparado a um ano atrás,
todos (duráveis e não duráveis)
tiveram piora na avaliação do
quesito demanda, o que reforça
a ideia de que a situação atual
puxou para baixo o índice de
conﬁança em junho”, diz Salles. A pesquisa da FGV consultou ao todo 1.233 empresas, de
4 a 26 de junho.

RETOMADA

CNDL
DQWHYrD
UHFXSHUDomR
GDSURGXomR
Célia Froufe
Da Agência Estado

Apesar da forte queda da
produção industrial em maio,
o presidente da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL), Roque Pellizzaro Junior, disse ontem que a expectativa é de que o setor se recupere
na segunda metade do ano.
“Não vejo que a indústria
possa cair mais. O segundo semestre é sempre muito mais robusto”, aﬁrmou .
Segundo dados divulgados
nesta terça-feira pelo IBGE, a
produção industrial brasileira
caiu 0,9% em maio na comparação com abril e recuou 4,3% na
comparação com o mesmo mês
do ano passado. O resultado
anual é o pior desde setembro
de 2009 e ﬁcou muito abaixo
das projeções do mercado, cuja
mediana era de -0,70%.
Pellizzaro Junior destacou,
no entanto, que nesta época do
ano o comércio já começa a fazer as encomendas para o setor,
em função do aumento das vendas no Natal.
Como a entrega dos produtos é escalonada ao longo da segunda metade do ano, os varejistas já começam as provisões
para o período. Isso, segundo
ele, também poderá ajudar a
dar um gás ao setor fabril nos
próximos meses.
O presidente da Confederação Nacional de Dirigentes
Logistas (CNDL) fez essas declarações ao chegar para audiência pública na Comissão de
Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, em Brasília,
com a participação da Comissão
de Finanças e Tributação sobre
a atuação do segmento de cartão de crédito no País.
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,3&6GHVDFHOHUD
HPVHLVFDSLWDLV
HIHFKDHP
Da Agência Estado
Seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresentaram decréscimo em suas taxas do Índice de
Preços ao Consumidor - Semanal
(IPC-S) na quadrissemana que
fechou junho. O IPC-S encerrou o
mês com variação de 0,11%, ante
0,16% registrados na terceira
quadrissemana de junho e ante
0,52% atingido em maio.
Em Salvador (de 0,38% para
0,28%), Brasília (de 0,25% para
0,24%), Rio de Janeiro (de
0,32% para 0,31%) e São Paulo
(de 0,12% para 0,07%) houve desaceleração da terceira quadrissemana de junho para a leitura
encerrada no último dia 30.
Recife passou nesta quadrissemana para o campo negativo
ao registrar deﬂação 0,07%,
ante alta de 0,11% registrada na
divulgação referente à terceira
quadrissemana. Porto Alegre
ampliou a variação negativa no
período, de -0,02% para -0,08%.
Já Belo Horizonte passou de
-0,08% na leitura anterior para
-0,02% na divulgação de ontem.
IGS também cai - O Índice
Geral de Serviços (IGS) ﬁcou, em
junho, abaixo do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) pelo quarto
mês consecutivo. O IGS de junho
apresentou alta de 0,19%, ante
0,23% registrado pelo IPC do mês.
Em maio, o IGS ﬁcou em 0,31%.
De acordo com o coordenador

do IPC-Fipe, Rafael Costa Lima,
os preços administrados têm contribuído para uma menor pressão
do setor de serviços no IPC. “Os
reajustes autorizados pelas agências estão menos frequentes”,
explica Lima. O preço da energia
elétrica recuou 0,58% em junho,
para uma queda acumulada de
1,46% no ano, ante variação negativa de 0,14% em maio.
Entre os preços do serviço,
também se destacam o comportamento do combo (TV, internet
e telefone), que apresentou em
junho recuo de 7,76%; a passagem aérea, que marcou queda
de 3,91% no período; e o telefone ﬁxo, que permaneceu estável,
mas acumula queda de 1,39% no
primeiro semestre de 2012.
O arrefecimento dos preços
dos serviços, segundo o economista, mostra reﬂexos da redução do
ritmo do consumo. “O aumento de
renda da população desacelerou e
há um endividamento muito grande do brasileiro”, justiﬁca.
Por outro lado, Lima aﬁrma
que os serviços que demandam
mão de obra intensiva seguem
pressionando os preços do setor.
O Índice Trabalho Intensivo apresentou alta de 0,55% em junho,
ante 0,40% em maio. No acumulado do semestre, este índice
atingiu 4,93%. “A desaceleração
da economia ainda não chegou
ao mercado de trabalho e para os
serviços com grande demanda de
mão de obra”, explica.

BAIXA GERAL

3DtVHVHPHUJHQWHV
UHGX]HPLQÀDomR
A taxa anual de inﬂação nas
economias desenvolvidas diminuiu em maio para o menor nível
em 16 meses, segundo dados da
Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Com relação aos países
emergentes, a OCDE aﬁrmou que
a inﬂação caiu no Brasil, na China
e na África do Sul e ﬁcou estável
na Índia, na Indonésia e na Rússia.
Os preços ao consumidor nos
34 países membros da OCDE
subiram 2,1% nos 12 meses até
maio, menos do que o avanço de
2,5% no ano até abril e a taxa
mais baixa desde janeiro de
2011. Esse foi o quarto mês seguido de desaceleração da inﬂação e os números abrem as portas para que os bancos centrais
implementem novas medidas de
estímulo ao crescimento.

Os preços da energia tiveram
alta anual de 2,0% em maio,
depois do aumento de 4,8% em
abril, e os preços dos alimentos subiram 2,6%, em seguida a
+3,1% em abril. Excluindo energia e alimentos, o núcleo da inﬂação da OCDE caiu para 1,9%
em maio, de 2,0% em abril.
Entre os membros da OCDE, a
taxa anual de inﬂação foi maior
na Turquia, onde os preços subiram 8,3% em maio, e menor
na Suíça, onde os preços caíram
1,0%. Nos EUA a inﬂação caiu
de 2,3% em abril para 1,7% em
maio e na zona do euro a taxa
passou de 2,6% para 2,4%.
O Brasil, que não é membro da
OCDE, teve inﬂação de 5,0% em
maio, abaixo de 5,1% em abril. A
China registrou 3,0%, África do
Sul 5,8%, e Índia, 10,2%..

GEA PROJETOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.255.790/0001-81 - NIRE 3320591256-4
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2012.
I. Data, Hora e Local: Realizada em 21 de Junho de 2012, às 10 horas,
na sede social da Gea Projetos Ltda. (“Sociedade”), na Av. Luiz Carlos
Prestes, nº 410, sala 128 (parte), Edifício Barra Trade I, Barra da Tijuca/RJ, II.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto
no Art. 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/02, em razão de estarem presentes as
sócias que representam a totalidade do capital social da Sociedade (em
conjunto, “Sócias”, ou individualmente, “Sócia”), conforme assinatura da
presente, a saber, Maria de Nazaré Luz Lopes (“Maria Lopes”) e Márcia
Luz Lopes (“Márcia Lopes”). III. Mesa: Presidente: Maria de Nazaré Luz
Lopes; e Secretária: Márcia Luz Lopes. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
redução do capital social da Sociedade em R$19.950,00, por ser considerado
excessivo em relação ao objeto social. V. Deliberações: Instalada a reunião,
após a discussão das matérias, as Sócias, por unanimidade e sem quaisquer
restrições, resolveram deliberar o seguinte: V.1. Aprovar a redução do capital
social da Sociedade, por ser considerado excessivo em relação ao seu objeto
social, nos termos dos Artigos 1.082, inciso II, e 1.084 da Lei nº 10.406/02, no
valor total de R$19.950,00, com o cancelamento de 19.950 quotas sociais.
V.1.1. A redução de capital ora aprovada será feita mediante a entrega
às Sócias de 399 quotas de emissão de Total Tec Power Solutions Ltda.,
sociedade limitada com sede na Av. Luiz Carlos Prestes nº 410, sala 128
(parte), Barra da Tijuca/RJ, CEP 22775-005, CNPJ/MF 05.286.101/000194, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 33.2.0732286-1, por despacho de
01/06/2004 (“Total Tec”), representativas da totalidade das quotas de emissão
da Total Tec de titularidade da Sociedade, na proporção de 398 quotas de
emissão da Total Tec para a Sócia Maria Lopes e 1 quota de emissão da Total
Tec para a Sócia Márcia Lopes. V.1.2. Em razão da redução do capital ora
aprovada, passará o capital social da Sociedade dos atuais R$800.000,00
para R$780.050,00, dividido em 780.050 quotas, no valor nominal de R$1,00
cada uma, assim distribuído entre as Sócias:
Sócia
Nº de Quotas
Valor Total (em R$)
Maria Lopes
780.049
780.049,00
Márcia Lopes
1
1,00
Total
780.050
780.050,00
V.2. (PUD]mRGDVGHOLEHUDo}HVVXSUDDV6yFLDVVHFRPSURPHWHPD¿UPDUQR
prazo legal, instrumento particular de alteração do contrato social da Sociedade,
dispondo sobre a alteração de sua Cláusula V, de modo a contemplar o novo
valor e número de quotas em que se divide o capital social da Sociedade,
bem como o novo número de quotas da Sociedade de titularidade de cada
uma das Sócias. VI. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra.
Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada e autorizada a publicação
HPIRUPDGHH[WUDWRHVFODUHFHQGRTXHDUHGXomRGHFDSLWDO¿FDUiVXMHLWDDR
prazo de 90 dias para a oposição de eventuais credores e posterior lavratura e
registro da competente “Alteração Contratual da Sociedade”. RJ, 21/0/2012.
Maria de Nazaré Luz Lopes. Márcia Luz Lopes.
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PARA FECHAR NO AZUL

Fraco desempenho reduz Crescimento
precisa ser de
projeção do ‘Pibinho’
1,6% por mês
Indicador do IBGE mostra que produção industrial amargou perdas de 4,3% em maio

Daniela Amorim
Da Agência Estado

Mônica Ciarelli
Da Agência Estado

Os números de maio da produção industrial divulgados na
segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE) acentuam o atual quadro
de retração do setor em 2012.
Em queda há nove meses, o indicador amargou em maio perda
de 4,3% frente ao mesmo período do ano passado. Foi o pior resultado desde setembro de 2009,
quando a produção caiu 7,6%.
Diante desse cenário, consultorias já começam a revisar para
baixo as projeções de crescimento para o Produto Interno Bruto
(PIB) em 2012.
“Infelizmente teremos um
‘pibinho’ este ano”, previu a
sócia-diretora da MB Associados, Tereza Fernandez. Cálculos
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram
que a produção industrial brasileira precisaria crescer 1,6% ao
mês de junho a dezembro para
fechar 2012 no azul. “Ainda não
há indícios de que a aceleração
começou a acontecer, mas esperamos que a defasagem das políticas monetária e ﬁscal tenha
algum efeito no segundo semestre”, aﬁrmou Leonardo Mello,
técnico do Ipea.
Por conta do fraco desempenho da indústria, a consultoria

“Ainda não há indícios de que a aceleração
começou a crescer, mas esperamos que a
defasagem das políticas monetária e ﬁscal
tenha algum efeito no segundo semestre”
MB Associados rebaixou a expectativa de expansão do PIB
de 3,5% para 2%, com viés de
baixo. Já a Rosemberg & Associados trabalha com uma expectativa ainda mais conservadora.
Mesmo sem a revisão concluída, a instituição já considera
a possibilidade de uma queda
dos atuais 2,3% para 1,7%. “De
uma forma geral, diﬁcilmente
veremos melhora na produção
industrial neste ano”, lamentou
a economista-chefe da Rosemberg, Thaís Zara.
No mercado ﬁnanceiro, o
consenso também aponta para
um desempenho mais fraco da
economia este ano. Pela oitava
semana, a pesquisa Focus do
Banco Central cortou projeções
e agora trabalha com uma expansão de 2,05% para o PIB.
“A primeira impressão é que
os dados da indústria jogam
por água a baixo os esforços do
Planalto e da Fazenda em dar
suporte o humor empresarial”,
aﬁrmou em relatório o econo-

mista da Gradual Investimentos, André Perfeito.
Raciocínio semelhante ao do
gerente de coordenação de indústria do IBGE, André Macedo. Segundo ele, as medidas de estímulo
à economia adotadas pelo governo
foram insuﬁcientes para devolver
dinamismo ao setor. Tanto que a
produção caiu 0,9% na passagem
de abril para maio, acumulando no
ano uma perda de 3,4%.
O efeito das medidas, lembrou, foi apenas pontual, com
melhoria de resultado em segmentos como linha branca e
mobiliários, que trabalham
com IPI reduzido a mais tempo.
A produção de maio da linha
branca mostrou uma expansão
de 8,5% na comparação com o
mesmo período do ano passado, enquanto a do mobiliário
subiu 22,3%.
“Os números de maio dizem
que o perﬁl da indústria é de
uma queda generalizada (...)
Há uma predominância de resultados negativos em qualquer

comparação que se faça. Se pegarmos a média móvel, 21 dos
27 setores pesquisados tiveram
queda”, explicou.
Automotivo - O setor automotivo é o que mais sofre com o
atual quadro de retração da indústria. Para Macedo, a redução
do IPI anunciada em 21 de maio
ainda não se reﬂetiu na produção. A resposta mais lenta do setor em relação ao que já ocorreu
no passado se deve ao cenário
de aumento da inadimplência,
de maior comprometimento da
renda das famílias e também de
maior restrição do crédito.
Em maio, a produção do setor
automotivo caiu 5,3% em relação ao mesmo período do ano
passado. Como a redução do IPI
ainda é recente, Macedo aﬁrma
que não dá para prever se o crescimento das vendas informado
pela Fenabrave - o melhor mês
de junho da série histórica - será
suﬁciente para “queimar” estoques e estimular um incremento
da produção.
“O setor de veículos ainda
trabalha com estoques elevados,
tanto que reduziu jornada, cortou horas extras e apresentou algumas paradas”, disse Macedo,
lembrando que o segmento responde por 10% do total da produção industrial.(Colaboraram
Daniela Amorim, Gustavo Porto e
Francisco Carlos de Assis)

Venda de carros aumenta após corte de IPI
O presidente da Federação
Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave), Flávio Meneghetti, aﬁrmou
nesta terça-feira que o desempenho nas vendas de veículos em
junho, considerado o melhor da
série histórica para o mês pela
entidade “só aconteceu por
conta das medidas do governo
(anunciadas em maio), principalmente pela redução do IPI”.
O total de veículos emplacados
em junho foi de 353.201 unidades,
alta de 16,06% em relação a igual
período do ano passado. Sobre o
mês de maio, o número de emplacamentos subiu 22,86%.
Para Meneghetti, “o governo
terá bom senso, olhará o mercado
e, se (o IPI) reverter para números
anteriores, teremos diﬁculdades
de manter as vendas”, disse o executivo, apostando na prorrogação
das medidas, previstas para terminarem em 31 de agosto.
Segundo a Fenabrave, após as
medidas as vendas saíram de uma
média diária de 13.350 unidades,
para 18 mil unidades. Já os estoques nas distribuidoras caíram de
uma média de 39 dias para 27 dias,
praticamente voltando ao nível
considerado normal pela entidade.
Os estoques de caminhões caíram de 55 dias a 35 dias, basicamente por conta do ﬁm dos modelos
Euro 3 - com maior emissão de poluentes sobre os atuais Euro 5 - que
não podem mais ser fabricados.
Meneghetti ressaltou ainda
o aumento na participação de
veículos nacionais no mercado

brasileiro entre o ﬁnal do ano
passado e junho, de 62% para
74%, período em que começaram a ser aplicadas restrições
comerciais aos automóveis trazidos do exterior. “Do ponto de
vista de defesa do mercado, as
medidas tiveram os objetivos
atingidos”, explicou.
Inadimplência - Quanto à
inadimplência do setor, o executivo aﬁrmou que “ﬁnalmente a
curva da inadimplência começa
a ter uma inﬂexão nesse mês de
julho”. Segundo ele, se essa baixa se consolidar pode ocorrer um
impacto positivo no setor, com a
melhoria na concessão do crédito
e, consequentemente, no aumento
das vendas de veículos neste mês.
Em junho, o porcentual de
crédito aprovado em relação ao
pedido para o ﬁnanciamento de
veículos novos chegou a 55%,
ante 35% de maio. No entanto, o
crédito para usados permaneceu
em 30% no mesmo período.
Para o executivo, “o crédito
pujante de 2009 e 2010”, com
ﬁnanciamentos de veículos em
parcelas sem entrada de 60 meses e até 72 meses “não existe
mais”, justamente por conta da
inadimplência dos compradores.
“Agora, para ﬁnanciamentos de
60 meses, só com 30% de entrada”, disse Meneghetti.
Já o crédito para motos ainda
segue restrito, com uma taxa de
aprovação de 16% a 17%. “Estamos trabalhando com o governo,
mas está difícil fazer esse mercado andar mais rápido”, concluiu.

1.0 representam mais
de 44% dos negócios
Os automóveis com motor
1.0 voltaram, em junho, a aumentar sua participação no
total de vendas de veículos,
após cinco meses de queda
contínua e depois de atingir
uma baixa histórica em maio.
De acordo com dados da Fenabrave, foram emplacados
121.921 automóveis com motor
1.0 em junho, o que representa
44,39% do total de unidades
negociadas no mês. Em maio,
a porcentagem era de 39,51%.
Em dezembro de 2011, haviam
sido emplacados 113.729 veículos 1.0, ou 45,23% do total.
De acordo com especialistas do setor, o aumento da participação dos automóveis de
menor cilindrada está ligado à
política de redução tributária
para o setor automotivo estabelecida pelo governo federal no
ﬁnal de maio. O pacote estipulou redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
para automóveis, com isenção
para os veículos com motor 1.0.
Para cilindradas maiores, o
IPI caiu menos. Andre Beer, expresidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea) e consultor da Andre Beer Consult & Associados, diz que o desempenho

do mercado depende do preço. “A
relação entre os preços dos dois
tipos de carro era menor antes
do pacote do IPI. Como o 1.0 teve
isenção e os motores com maior
cilindrada apenas uma redução, a
distância aumentou”, aﬁrma. “O
consumidor reage de imediato à
questão do preço”, diz.
Para o professor de economia
do curso de Administração da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM) Eduardo
Balian, a tendência, cada vez
mais, é os veículos 1.0 perderem espaço no mercado. Além
da concorrência com os carros
importados, o avanço na tecnologia de motores tornou os preços
dos veículos de maior cilindrada
competitivos. “A diferença entre
preços vem caindo e hoje existe
uma maior diversidade de lançamentos”, diz. A tabela de preços
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) - de maio,
antes do IPI reduzido - mostra
que um carro Fox Mi Total Flex,
cinco portas, por exemplo, tem
uma diferença de R$ 3.237 do
modelo com motor 1.6 para o 1.0
- o equivalente a 9,59% no preço. “Com crédito e uma renda
maior, o consumidor opta pagar
um pouquinho mais e comprar
um carro melhor”, aﬁrma.

IPI

Governo prorroga benefícios
para montadoras habilitadas
Renata Veríssimo
Da Agência Estado

O governo prorrogou até 31
de dezembro deste ano o prazo
para que as empresas habilitadas no regime automotivo brasileiro continuem usando o parque fabril de outra companhia
habilitada, com a possibilidade
de redução de até 30 pontos
porcentuais no Imposto sobre
Produtos Industrializados. O benefício venceria no último sába-

do, mas foi postergado no mesmo
decreto (7.770) que estendeu a
redução de IPI para produtos da
linha branca e para móveis.
A prorrogação, entretanto, ﬁcou fora do anúncio do ministro
da Fazenda, Guido Mantega, na
última sexta-feira, ao divulgar a
continuidade do benefício para
outros setores. Segundo a Receita Federal, o governo, em conversas com o setor automotivo, decidiu que seria adequado levar o
prazo para o ﬁnal do ano, quan-

do também acaba o atual regime
automotivo. Com isso, as montadoras que vendem produtos
industrializados sob encomenda
para outra empresa habilitada
poderão utilizar o porcentual de
conteúdo regional da contratada, incluindo os veículos produzidos sob encomenda.
Na sexta-feira, Mantega
anunciou a prorrogação do IPI
para os setores de linha branca
(fogões, geladeiras e máquinas
de lavar) e móveis. Para a linha

branca, a prorrogação vai até
ﬁnal de agosto. Os refrigeradores continuam com redução
de 15% para 5%; fogões, de 4%
para zero; máquinas de lavar,
de 20% para 10%; e tanquinhos, de 10% para zero.
Para os móveis, que estão
com alíquota de IPI zerada, a
prorrogação vale até ﬁm de setembro. Forros de PVC, usados
na construção civil, passaram a
ter deﬁnitivamente a alíquota
reduzida de 5% .

A produção industrial brasileira precisa crescer, em média, 1,6%
ao mês de junho a dezembro, na
comparação com o mês anterior,
ou a indústria fechará o ano com
taxa negativa, calcula o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). Os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE),
apontam um recuo de 0,9% na
produção em maio ante abril.
“Um crescimento médio abai-

xo disso signiﬁcaria taxa negativa”, disse Leonardo Mello, técnico de Planejamento e Pesquisa do
Ipea. “Queda anual realmente seria um evento raro”, acrescentou.
Embora o cenário descarte
uma recuperação tão vigorosa, o
Ipea espera um reaquecimento
da atividade industrial ao longo
dos próximos meses. “A aceleração demorou a acontecer e ainda
não há indícios de que começou
a acontecer, mas a gente espera
que a defasagem das políticas
monetária e ﬁscal ainda tenham
algum efeito no segundo semestre”, considera Mello.

Ipea: setor público deve
retomar investimentos
A postura de sacriﬁcar investimentos públicos em nome
de fazer superávit primário não
se justiﬁca na situação atual da
economia brasileira, aﬁrmou o
coordenador do Grupo de Análise e Previsões do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Roberto Messenberg. Segundo o economista, o País não
vive um problema de endividamento público, além de ter um
cenário inﬂacionário convergente para o centro da meta estipulada pelo governo.
“Começamos a entrar numa
política de privilegiar o superávit primário. (O governo) começa a pensar em fazer ajuste ﬁscal, e para ter ajuste ﬁscal você
vai cortar investimento, que era
a única possível esperança de
manter a taxa de investimento”,
citou Messenberg. “Mas você
não tem problema, por um lado,
de endividamento público, então não se justiﬁca.”
O pesquisador explica que a
ideia do superávit primário em
um sistema de metas de inﬂação
é não deixar o mercado formar
expectativas elevadas de inﬂação
mais para frente, para viabilizar o
pagamento da dívida pública. Mas
o contexto é de desaceleração no
ritmo de aumento de preços.
“Se você não tem problemas
de demanda agregada na economia, a inﬂação desacelera forte-

mente. Então, não vejo problema
de superávit primário. Isso parece
mais um respeito desnecessário a
uma convenção: estamos em momento de crise e caldo de galinha
não faz mal a ninguém. Fazendo
a melhor coisa possível do modo
preventivo parece a melhor coisa.
Eu não vejo isso como coisa boa
nenhuma”, observou Messenberg,
ressaltando que a inﬂação já está
sob controle e a dívida pública,
em trajetória de queda.
Na avaliação de Messenberg,
a única forma de convencer o
setor privado a retomar os investimentos é aumentar os aportes
do setor público. Para ele, novos
pacotes com medidas pontuais,
como os que foram tomados pela
equipe econômica do governo
recentemente em benefício a
alguns setores, não solucionam
os problemas, apenas postergam
uma solução mais deﬁnitiva.
“(Se forem anunciados novos
pacotes e medidas), aí não tem
ﬁm. Você vai ter sempre o problema, porque não vai resolver o
problema. Você vai multiplicando a pontualidade das medidas,
que vão apagar novos incêndios
gerados pelos problemas que
persistem e que geram outras
distorções na economia. Aí você
toma um rumo que não tem ﬁm,
um processo que não tem ﬁm,
que não resolve”, alertou o economista do Ipea.

BARCLAYS

Diamond renuncia
e escândalo cresce
O escândalo de manipulação
da taxa de crédito interbancário Libor pelo banco britânico Barclays tomou um rumo
inesperado nesta terça-feira,
quando o banco tornou públicas notas de seu então executivo-chefe, Robert Diamond,
que sugerem que um dirigente
do Banco da Inglaterra (BoE),
pressionado pelo governo do
Reino Unido, pode ter dado
início à série de eventos que
levaram o Barclays a rebaixar
artiﬁcialmente suas contribuições ao cálculo diário da taxa.
O Barclays publicou uma série de documentos em seu site na
internet na véspera de uma audiência de inquérito do Parlamento
britânico sobre o assunto. Um deles são as anotações feitas por Diamond em 29 de outubro de 2008
sobre uma conversa telefônica
entre ele e Paul Tucker, funcionário do BoE da área de estabilidade
ﬁnanceira. Segundo a nota, os dois
discutem as taxas relativamente
altas de tomada de empréstimos
do Barclays, um dos dados usados
para o cálculo da taxa Libor.
No auge da crise ﬁnanceira, a
Libor era acompanhada de perto
pelos mercados como um barômetro da saúde dos bancos britânicos. Segundo o relato de Diamond, Tucker lhe disse que “havia
recebido telefonemas de várias
altas ﬁguras de Whitehall sede
do Parlamento, para perguntar
porque o Barclays estava sempre

na faixa superior da formação da
Libor”. Depois de Diamond explicar o método de ﬁxação das taxas
de juro do banco, Tucker reiterou
que os telefonemas que ele estava
recebendo do governo eram “sênior”, e acrescentou que “embora
Tucker estivesse certo de que nós
não precisávamos de aconselhamento, esse não era necessariamente o caso sempre, porque nossas taxas não pareciam tão altas
como recentemente”.
De acordo com os documentos apresentados pelo Barclays
nesta terça, Diamond não acreditava estar recebendo instruções de Paul Tucker, embora essa
tenha sido a conclusão do presidente do banco de investimentos Barclays, Jerry del Missier:
de que o BoE estava instruindo o
banco a não manter uma taxa de
juros tão elevada.
A Agência de Serviços Financeiros britânica (FSA) investigou
a participação de Del Missier no
caso e encerrou seu inquérito sem
tomar nenhuma medida punitiva,
informou o Barclays. Tanto Del
Messier como Diamond renunciaram a seus postos no banco nesta
terça-feira. O chairman do Barclays, Marcus Agius, que também
planeja renunciar, disse em uma
teleconferência que aquele memorando foi um dos motivos pelos
quais Del Messier decidiu deixar
o banco. Consultados, tanto o BoE
como o governo britânico não ﬁzeram declarações sobre o caso.

PAÍS
FATOR PREVIDÊNCIÁRIO

Da Agência Brasil

Sindicalistas, aposentados
e deputados promoveram nesta terça-feira na Câmara um
enterro simbólico do fator previdenciário. Coordenado pelo
presidente da Força Sindical,
deputado Paulo Pereira (PDTSP), o Paulinho da Força, o ato
teve como objetivo pressionar
os parlamentares a aprovarem
o projeto de lei que acaba com
o fator previdenciário para as
aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional de Previdência
Social (INSS).
O mecanismo, que leva em
consideração a idade, o tempo
de contribuição e a expectativa
de vida dos segurados do INNS
na hora de calcular a aposentadoria, na prática, tem provocado
a redução do valor do benefício.
De acordo com o presidente
do Sindicato Nacional dos Aposentados, João Batista Inocentini, a redução é, em média, 26%
no valor das aposentadorias para
os trabalhadores que não atingem a idade de 65 anos, no caso
dos homens e 60, das mulheres.
“Mas em muitos casos a perda salarial pode chegar a 50%”,
alertou Inocentini. Segundo ele,
no caso de uma mulher que começou a trabalhar aos 20 anos
e contribuiu por 30 anos à Previdência, com salário de R$ 1
mil por mês, teria direito, de
acordo com as regras do fator
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ICMS de transações
eletrônicas com regra

Enterro simbólico
para pressionar
os parlamentares
Ivan Richard e Iolando Lourenço
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previdenciário, a uma aposentadoria de pouco mais de R$ 500.
Isso porque, enfatizou, embora
tenha atingido o tempo de contribuição, não alcançou a idade
mínima de 60 anos.
Para Paulinho da Força, a
votação do ﬁm do fator previdenciário deve ocorrer antes do
recesso de julho. “Acho que o governo está nos enrolando. Marcou reunião para o próximo dia
10 e portanto não votaria mais
no mês de julho e ﬁcaria para o
mês de agosto. Em agosto o Congresso tem outras prioridades”.
Mais cedo, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, disse, em encontro com
jornalistas, que a intenção do
governo é votar uma alternativa
para o fator previdenciário apenas em agosto.
Votação - Os líderes partidários da base do governo decidiram ontem adiar para o segundo
semestre as votações dos projetos de lei que tratam da redistribuição dos royalties do petróleo
e do fator previdenciário.
Segundo o líder do governo,
deputado Arlindo Chinaglia
(PT-SP), as duas próximas semanas, antes do recesso parlamentar, servirão para votar apenas
medidas provisórias.
De acordo com ele, é preciso
ainda mais negociações sobre
os projetos da redistribuição
dos royalties e do fator previdenciário para que as matérias
possam ser apreciadas.

Estados de destino das negociações podem ﬁcar com maior parte do imposto
Ricardo Brito
Da Agência Estado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
aprovou na terça-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera as regras
do ICMS para o comércio eletrônico no País. O texto apoiado por todos os senadores da
comissão ﬁcou mais abrangente: as mudanças vão valer para
toda forma de comércio não
presencial que destine bens e
serviços a um consumidor ﬁnal
localizado em outro estado. Na
prática, a proposta reparte entre Estados de origem e de destino o ICMS nas vendas pela

internet e em outros tipos de
vendas não presenciais.
A matéria seguirá para votação em plenário, o que pode ocorrer, caso haja acordo das lideranças partidárias, já na sessão de
hoje. Se aprovado pelo Senado, o
texto será apreciado pela Câmara dos Deputados.
A nova regra faz com que os
estados de destino ﬁquem com a
maior parte do ICMS dessas transações comerciais. Atualmente,
no comércio eletrônico, todo o imposto é recolhido pelo estado de
origem. Os senadores da bancada
de São Paulo, Estado que mais
perde com as alterações, concordaram com as mudanças após vários meses de negociações.

No seu voto, o líder do PMDB
e relator da PEC, Renan Calheiros (PMDB-AL), acolheu emendas apresentadas pelos senadores Cyro Miranda (PSDB-GO),
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e
Lídice da Mata (PSB-BA). Foram
essas propostas que aumentaram
as possibilidades de comércio
não presencial e incluíram as
expressões “pessoas físicas” e
“pessoas jurídicas” de forma a
garantir que não haja diferenças
de tributação entre ambas.
“A justiﬁcativa de não se
diferenciar a pessoa física da
jurídica, contida em todas as
emendas acima, é a de que não
há sentido em fazer tal distinção, pois isso deixaria o ônus aos

Estados consumidores”, aﬁrmou
Renan, em seu parecer.
A CCJ também acolheu uma
mudança, em que haverá duas
formas para o recolhimento do
imposto. A arrecadação corresponde à diferença entre a alíquota interna e a interestadual
do ICMS. Na primeira hipótese,
caberá ao destinatário recolher
o imposto quando este for o contribuinte. Pela segunda forma,
caberá ao remetente, quando o
destinatário não for o responsável pelo recolhimento.
A PEC tinha sido enviada ao
plenário no início de junho, mas,
como recebeu emendas, teve de
voltar obrigatoriamente para a
CCJ para ser apreciada.

PLANO DE SAÚDE

40 operadoras na mira da ANS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) avalia a
suspensão da venda de planos
de saúde de 40 operadoras que
receberam reclamações de usuários por descumprirem o prazo
máximo de atendimento. A informação foi anunciada nesta terçafeira pela agência reguladora.
De 19 de março a 18 de junho, a
ANS recebeu 4.682 queixas de usuários por causa do não cumprimen-

to dos prazos pelas operadoras, que
variam de três a 21 dias dependendo da especialidade médica.
Segundo a ANS, das 1.016
operadoras de plano de saúde
no país, 162 receberam ao menos uma reclamação no período
avaliado por desrespeitarem os
prazos para a realização de consultas, exames e cirurgias, estabelecidos em uma norma vigente desde dezembro de 2011.

O levantamento trimestral
também constatou que do total de operadoras, 105 receberam queixas nos dois balanços
feitos em 2012, sendo que no
caso de 40 empresas, as reclamações justiﬁcam a suspensão
de produtos, como a venda dos
planos de saúde.
“Quarenta (operadoras médico-hospitalares) se encaixam
no critério para a suspensão da

comercialização dos produtos,
o que já está sendo analisado
pela ANS. Assim que efetivadas, as medidas administrativas serão divulgadas para as
operadoras e, em seguida, para
a sociedade”, diz nota.
De acordo com a ANS, mais
82 operadoras ﬁcaram acima da
média aceitável de reclamações
e dos 370 planos odontológicos
apenas dois receberam queixas.
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Comitiva chinesa está
em busca de parcerias

Título aumenta
responsabilidade
na área ambiental
Alana Gandra
Da Agência Brasil

O título inédito de Patrimônio Mundial da Humanidade,
na categoria Paisagem Cultural
Urbana, para a capital ﬂuminense, “traz muita alegria, mas também, muita responsabilidade”,
disse nesta terça-feira o secretário estadual do Ambiente do Rio
de Janeiro, Carlos Minc.
O título foi concedido no
último ﬁnal de semana pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (Unesco), em votação
realizada na cidade de São Petersburgo, na Rússia.
Minc ressaltou que o estado
do Rio já reúne dois títulos importantes. É o estado que mais
preserva a Mata Atlântica, com
menos de 1 quilômetro quadrado de desmatamento. “O Rio
está próximo do desmatamento
zero. E a gente quer dobrar a
Mata Atlântica. Um título como
este (da Unesco) só reforça esse
impulso, essa disposição”.
O Rio é também o primeiro
estado da Federação que acabou

com os lixões, entre os quais os
de Itaoca, em São Gonçalo, de
Babi, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e o de Gramacho, maior lixão a céu aberto
da América Latina, em Caxias,
além dos situados nos municípios de Cachoeiras de Macacu,
Guapimirim e Miguel Pereira.
“Fechamos todos os lixões no
entorno da Baía de Guanabara”.
O secretário destacou, entretanto, que o título inédito traz
desaﬁos que terão de ser vencidos por todos: governo e sociedade. Limpeza das praias, saneamento nas favelas e reciclagem
são alguns problemas a serem
superados, lembrou.
O Programa Cena Limpa
lançado recentemente, segundo Minc, tem por objetivo de
limpar seis praias do município
do Rio de Janeiro (Leme, São
Conrado, Leblon, Ipanema, Urca
e Praia da Bica). No ﬁnal deste
ano, “até impulsionados por esse
título, vamos lançar o Cena Limpa 2”, anunciou. A meta é limpar
mais seis praias, entre elas as de
Copacabana, Paquetá e parte da
Praia da Barra da Tijuca.

Chineses mostram interesse nos projetos de energia solar e mudas de cana-de açúcar
O secretário de Ciência e Tecnologia, Luiz Edmundo da Costa
Leite, participou nesta terça-feira
de uma reunião com representantes de instituições de ciência e
tecnologia ligadas à prefeitura de
Xangai, que estão em missão no
Rio de Janeiro para realizar parcerias e acordos de cooperação
com pesquisadores brasileiros.
O secretário abriu a reunião,
apresentando aos chineses um
panorama das ações do estado no
setor. Luiz Edmundo deu destaque
às unidades de ensino proﬁssionalizante mantidas pela Faetec, ao
ensino a distância da Fundação

Cecierj e ao fomento à pesquisa
realizado pela Faperj. Ele ainda falou sobre as instituições de ciência
e tecnologia sediadas no estado, assim como o parque tecnológico do
Fundão, e prometeu entregar ao
chineses o Mapa da Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro, que está sendo preparado pela
Secretaria de Ciência e Tecnologia.
“São tantas instituições de ciência e tecnologia no estado que ﬁca
difícil enumerar todas elas sem um
documento atualizado. Esse material já está sendo produzido, e será
entregue aos pesquisadores chineses assim que estiver pronto”, disse.
C
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A comitiva também assistiu a
uma apresentação sobre o cenário de investimentos no campo
da ciência e tecnologia que se
desenvolve na cidade.
Ao ﬁm das apresentações, o
chefe da comitiva chinesa, Fang
Zhaoping, se mostrou entusiasmado com tudo o que viu, e disse
que, com certeza, Xangai e Rio de
Janeiro poderão trocar muitas experiências e se tornarão parceiros
no campo da ciência e tecnologia.
Luiz Edmundo disse que se
interessou por duas áreas especíﬁcas que são bem desenvolvidas pelos chineses: o aquecimen-
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to solar e a produção de mudas
de cana-de-açúcar.
“Não temos no Rio nenhuma
indústria para a produção de
equipamentos de energia solar.
Isso seria importante, pois estamos com um projeto de construção de moradias populares que
precisam de fontes de energia
alternativas. Da mesma forma,
a atividade de produção de cana
de açúcar está renascendo no estado. Temos uma biofábrica em
Campos, que foi desenvolvida
com tecnologia cubana, e que
pretendemos fazer funcionar”,
explicou o secretário.

S

20 ambulâncias do Samu beneﬁciarão Turistas reclamam do trânsito
12 municípios no Sul Fluminense
e preços altos durante a Rio+20
Cerca de 900 mil pessoas dos 12 municípios da região do
Médio Paraíba, no Sul Fluminense, serão beneﬁciadas por 20
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu). A sede regional da unidade foi inaugurada nesta terçafeira, no município de Volta Redonda. A iniciativa é uma parceria
entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde.

Uma cidade com péssimo trânsito, acesso à internet ruim, preços altos,
e onde um estrangeiro tem diﬁculdades em se comunicar. Esse é o
retrato do Rio de Janeiro traçado pelos participantes de outros países
que estiveram na Conferência Rio+20 segundo pesquisa da Embratur.
Apesar dos pontos negativos, a avaliação de 55% é que o Brasil está
preparado para receber megaeventos, enquanto 31% acham que não.

COMPANHIA HOTÉIS TROCADERO
CNPJ/MF nº 33.200.098/0001-80

Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Banco Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Valores a Receber
Impostos e Contribuições a Recuperar
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos e Valores
Títulos a Receber a Longo Prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo
Companhias Associadas
Permanente
Investimento
Controladas e Coligadas
Investimos em Outras Empresas
Total Geral do Ativo

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2011
2011 Passivo
2011
Passivo Circulante
138.846,56
786.675,59
Exigível a Curto Prazo
138.846,56
776.281,68
Fornecedores de Serviços
9.031,05
9.177,47
Obrigações Fiscais
29.164,88
767.104,21
Dividendos a Pagar
100.650,63
10.393,91
922.992,77
Exigível a Longo Prazo
10.393,91
Empréstimos Sócios
344.707,27
862.640,23
Empréstimos Sócios
344.707,27
862.640,23
Contas com Pessoas Ligadas
578.285,50
687.943,49
Hosa - Depósitos Judiciais IPTU
578.285,50
10.108,20
1.102.609,00
Patrimônio Líquido
164.588,54
Capital Social
1.102.609,00
515.132,51
1.102.609,00
Capital Social Subscrito
515.132,51
2.164.448,33
508.367,72 Total Geral do Passivo
6.764,79
Rubens Berardo Carneiro da Cunha Júnior - Presidente
2.164.448,33
Maria Luzia Raphael - Contadora - CRC 062.046/O-2-RJ

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
2011
(110.233,99)
(110.233,99)
(110.233,99)
(110.233,99)
(129.159,56)
(6.655,66)
(115.250,00)
(7.253,90)
76.674,70
287.055,00
363.729,70
Lucro Operacional Líquido
124.336,15
Despesas Financeiras
(297,69)
Resultados não Operacionais
281.657,93
Outras Receitas não Operacionais
281.657,93
Lucro Operacional
405.696,39
Lucro Líquido do Exercício
405.696,39
Deduções da Receita Bruta
Impostos e Contribuições
Receita Líquida
Prejuízo Bruto
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas Gerais
Serviços Prestados
Impostos e Taxas
Receitas Financeiras
Lucro e Prejuízo Participações Outras Empresas
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JUSTIÇA

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Pedro Marcos Barbosa
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Pleito será com aplicação total da lei, mas falta jurisprudência para guiar aplicação
Gilberto Costa
Da Agência Brasil

O pleito municipal desse ano é
considerado histórico pela Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
por ser o primeiro com aplicação
integral da Lei da Ficha Limpa
(Lei Complementar 135/2010).
Essa novidade, entretanto, preocupa tanto os advogados quanto o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), porque falta jurisprudência para guiar sua aplicação.
Apesar do entusiasmo provocado pela lei, que é resultado de
mobilização popular, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministra Carmem Lúcia,
prevê que poderá haver interpretações diferentes da norma entre
os juízes eleitorais de todo o País.
“Sempre que uma nova lei
aparece, ela permite interpretações diferentes, porque ainda não
está consolidada uma jurisprudência”, disse a ministra. A jurisprudência se forma após decisões

reiteradas dos tribunais sobre determinada interpretação da lei.
“A Ficha Limpa vai ser experimentada de forma efetiva
nessas eleições”, assinala Ophir
Cavalcante, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No entanto, ele lembra que a falta de
jurisprudência pode aumentar o
número de processos em análise
na Justiça Eleitoral e causar “insegurança jurídica”.
Para Ophir Cavalcante, a situação “efetivamente é preocupante”. Ele sugere que “se faça
um mutirão e que seja dedicado mais tempo do que tem sido
para limpar toda essa pauta,
para se chegar às eleições mais
ou menos em tempo real entre as
impugnações e os julgamentos”.
Conforme Carmem Lúcia, a celeridade do julgamento de processos “é o maior desaﬁo que a Justiça no mundo inteiro tem” e, em
especial, a Justiça Eleitoral, “porque os prazos são muito curtos”.

Os juizes eleitorais, por exemplo,
têm somente o período que separa
a eleição e a posse dos vencedores
para tomar decisões que podem
modiﬁcar o resultado das urnas.
Julgamentos - A ministra também se mostrou preocupada com a
demora nos julgamentos. “Quanto
mais rápido nós andarmos melhor,
este é o nosso desaﬁo. É nisso que
eu estou empenhada até a alma,
para dar celeridade, porque eu sei
que, quando o cidadão e a imprensa falam que ainda há processos,
sinto que eu ainda não ﬁz o que
precisava fazer, embora tenha feito tudo que eu podia”.
Além do passivo do pleito passado e das dúvidas sobre a Lei da
Ficha Limpa, a prestação de contas dos prefeitos também poderá
gerar processos na Justiça Eleitoral. Na semana passada, o TSE decidiu que apenas a apresentação
das contas (não necessariamente
a aprovação pelos tribunais de
contas) é suﬁciente para os atuais
prefeitos participarem da eleição.

A ministra Carmem Lúcia,
que foi voto vencido na decisão
do TSE sobre a prestação de
contas, lembra que “não signiﬁca todo mundo que apresente a
conta desaprovada (no futuro)”.
No entanto, caso os prefeitos liberados para concorrer a eleição
tiverem, posteriormente, suas
contas consideradas sujas, terão
a posse comprometida, causando
insegurança jurídica.
Já Ophir Cavalcante criticou
a decisão do TSE. Segundo o
presidente, o problema está na
interpretação. “Houve um equivoco na reinterpretação dessa
questão. O entendimento anterior atendia muito mais aos anseios da sociedade”, aﬁrmou.
Carmem Lúcia e Ophir Cavalcante assinaram ontem em Brasília um protocolo entre o TSE e a
OAB para que a Ordem atue em
campanhas de esclarecimento da
população sobre as eleições e ajude a coibir irregularidades, como
o abuso do poder econômico.

3URPRWRUHVYmR¿VFDOL]DUFRWDVIHPLQLQDV
Mariana Jungmann
e Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Os partidos que descumprirem a exigência legal de preencher pelo menos 30% das vagas
nas eleições municipais de outubro com mulheres enfrentarão
uma dura campanha contrária
no pleito. Os procuradores eleitorais de todo o país irão pedir a
impugnação das chapas que não
preencherem as cotas femininas.
“Estamos tentando fazer um
movimento em todo o Brasil para
acabar com o machismo eleitoral”, explicou à Agência Brasil um
dos idealizadores da ação, o pro-

motor eleitoral Francisco Dirceu
de Barros. Ele já acionou mais
1,2 mil promotores eleitorais para
formar um grupo nacional que
ﬁscalize o cumprimento da Lei
da Ficha Limpa, que estabelece
o preenchimento mínimo de 30%
das vagas para um dos sexos. Isso
signiﬁca que nenhum dos dois
sexos pode ocupar mais que 70%
das vagas em uma chapa.
O promotor explica que uma
mudança na lei passou a obrigar
os partidos ou coligações a preencherem 30% das vagas de candidatos para as mulheres – ou para
os homens, caso 70% dos candidatos tenham sido do sexo feminino.
Antes, segundo ele, os partidos só

eram obrigados a reservar as vagas. Com isso, eles burlavam a legislação não preenchendo o espaço destinado às cotas e lançando
apenas candidatos homens.
A campanha liderada por
Barros quer agora fazer com que
a lei seja cumprida ou os partidos, punidos. “A Lei da Ficha
Limpa mudou a expressão de reservar para preencher. Do número de vagas resultantes da coligação, cada partido ou coligação
obrigatoriamente preencherá o
mínimo de 30% e o máximo de
70% para candidatos de cada
sexo. É uma cláusula compulsória de obrigatoriedade para registrabilidade. Se o partido não

preencher, a consequência vai
ser o indeferimento geral de todos os registros”, explica Barros.
Sobre o argumento de que
não há mulheres suﬁcientes interessadas em se candidatar, o
promotor diz que o que falta é
vontade política dos partidos.
“Estive com todo os partidos
(das cidades de Correntes e Lagoa do Ouro, em Pernambuco,
onde é promotor eleitoral) e
ouvi deles que não tinham mulheres suﬁcientes para o preenchimento do percentual. Quando
eu alertei que iria pedir a impugnação em duas horas, eles conseguiram as mulheres para serem
candidatas”, conta Barros.

ELEIÇÃO
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Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Preocupado com a possibilidade de paralisação dos servidores
da Justiça Eleitoral, que reivindicam a revisão do plano de cargos e salários, o desembargador
Marco Villas Boas, que preside o
Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs),
se reuniu nesta terça-feira com o
presidente do Senado, José Sar-

ney (PMDB-AP). Ele pediu que
Sarney atue como interlocutor
na busca de uma solução rápida
para a demanda dos servidores. A
proposta orçamentária do Judiciário enviada ao Congresso preveria os recursos para o atendimento da reivindicação.
O desembargador teme que a
greve, prevista para hoje e amanhã, últimos dias de registro dos
candidatos às eleições municipais, atrapalhe o processo de re-

RUMISA S.A.
CNPJ/MF nº 42.515.650/0001-10 - NIRE nº 33.200.081.567
Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Rumisa S.A., realizada
às 10 horas do dia 28 de maio de 2012, lavrada em forma de sumário: 1. Data,
hora e local: No dia 28 de maio de 2012, às 10 horas, na sede da Companhia, na
Av. Borges de Medeiros, 633 sala 202 (parte), Rio de Janeiro, RJ. 2. Convocação
e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei
nº 6.404/76, face a presença de acionistas detentores da totalidade das ações
de emissão da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Dirk Herman Mitteldorf;
Secretário: Karin Rüger de Antunes Maciel Müssnich. 4. Deliberações: tomadas
por unanimidade dos acionistas da Companhia: 4.1. Aprovar, sem reservas,
após examinados e discutidos, a gestão e as contas dos Diretores, o Relatório
da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a proposta de destinação do lucro líquido
e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social ¿ndo em 31 de
dezembro de 2011, publicadas no Diário O¿cial do Estado do Rio de Janeiro
e na Gazeta de Notícias do mesmo local, ambos do dia 18 de maio de 2012.
4.2. Aprovar, segundo proposta da administração da Companhia, que do lucro
líquido do exercício de 2011, no montante de R$ 22.765.152,64 (Vinte e dois
milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cento e cinqüenta e dois reais,
sessenta e quatro centavos) sejam destinados a conta de Reserva de Lucros a
Realizar o valor de R$ 11.871.459,28 (onze milhões, oitocentos e setenta e um
mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais, vinte e oito centavos) provenientes
de lucros do exercício não realizados ¿nanceiramente, assim como a reversão
para a conta de Lucros Acumulados, no valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões
e quinhentos mil reais), provenientes de dividendos recebidos de exercícios
anteriores. 4.3. Não instalar o Conselho Fiscal. 4.4. Rati¿car as distribuições de
dividendos pagos aos senhores acionistas, em 30/06/2011, no montante de R$
7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), tendo sido observadas todas as
disposições legais e estatutárias aplicáveis. 4.5. Autorizar a lavratura da ata a que
se refere esta Assembléia Geral Ordinária em forma de sumário, nos termos do
parágrafo 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. 5. Documentos Arquivados: Ficaram
arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa da
Assembléia, os demais documentos submetidos à apreciação nesta Assembléia.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da ata a que se refere esta assembléia geral.
Reaberta a sessão, foi a ata lida, conferida, aprovada e assinada pelos membros
da Mesa e por todos os acionistas da Companhia. 7. Assinaturas: Presidente
da Assembléia: Dirk Herman Mitteldorf; Secretário da Assembléia: Karin Rüger
de Antunes Maciel Müssnich; Acionistas: Klaus Werner Mitteldorf, Hans Juergen
Mitteldorf, Martin Mitteldorf, Alexander Mitteldorf. lsadora Mitteldorf,· Nina Rüger,
Karin Rüger de Antunes Maciel Müssnich e Bettina Rüger. Confere com o original
lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2012. Dirk Herman
Mitteldorf - Presidente; Karin Rüger de Antunes Maciel Müssnich - Secretário.
JUCERJA, nº 2346318 em 29/06/12. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

querimento de candidaturas para
as eleições de outubro deste ano.
“Temos conversado com os
servidores para que evitem qualquer paralisação ou qualquer
greve e que isso não resulte em
prejuízo para os registros de candidatura e início do processo eleitoral, porque o que está em jogo
é a soberania e a representação
popular e, enﬁm, a democracia,
que precisa ser fortalecida neste
país”, disse Villas Boas, que tam-

bém estava acompanhado de vários presidentes de TREs.
Apesar da preocupação, o desembargador disse que o Judiciário está preparado para “evitar
que haja dano ao processo democrático”. “Nós estamos estudando
várias estratégias para que isso
não resulte em prejuízos aos registros de candidaturas, nem que
tenhamos que fazer sacrifícios nas
cortes eleitorais, como requisitar
servidores estaduais”, declarou.

STF
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O acidente com as vidraças
externas do Supremo Tribunal
Federal (STF), que se quebraram durante voo rasante de um
caça da Força Aérea Brasileira
(FAB) no último domingo, pode
acelerar o projeto de uma grande reforma na Corte. Desde que
foi construído, na década de
1950, o prédio projetado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer nunca
passou por obras signiﬁcativas.
No ano passado, o STF chegou a pedir orçamento de R$ 4
milhões para reformar a estrutura externa do prédio. A proposta
previa a instalação de vidros
blindados no gabinete da presidência e nas laterais do plenário, reforçando a segurança. O
projeto não foi adiante porque
os técnicos concluíram que a
troca dos vidros, que ﬁcariam
mais pesados, poderia comprometer a estrutura do prédio.

De acordo com a assessoria
do STF, a reforma deve ganhar
corpo na gestão de Joaquim Barbosa, que assume a presidência
do tribunal em dezembro com a
aposentadoria de Carlos Ayres
Britto. Há expectativa de que as
obras durem pelo menos um ano
e meio, mas o tribunal não deixará de funcionar nem terá sua
estrutura transferida no período
– placas de gesso seriam instaladas para vedar as salas, que têm
pelo menos uma das laterais inteira de vidro. Ainda não há estimativa do custo total da reforma.
Além do edifício-sede - que
abriga o plenário e setores ligados à administração do tribunal
-, o STF é formado por mais dois
anexos. Construído na década
de 1970, o primeiro anexo tem
grande parte de suas salas ocupadas pelo Conselho Nacional
de Justiça desde 2005.

Questão
de Justiça
pedromarcos@nbb.com.br
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moda do Law and Economics é certamente menos
passageira do que muitos gostariam. Desenvolvida
a partir dos anos 60, esse método analítico, com
vertentes doutrinárias rígidas e moderadas, tem como
seu foco predominante a interpretação dos instrumentos
normativos pela racionalidade econômica. Como qualquer perspectiva, ou viés, a qualidade (e êxito) na sua
aplicação dependerá do ambiente/nicho ser compatível
com a modalidade interpretativa, pois, por óbvio, não é
dotada de receptividade universal.
Por outro lado, tão infeliz quanto sua imposição imoderada, é a contestação por parte de muitos juristas que,
sequer, se deram ao trabalho de entender a metodologia.
Como numa visão maniqueísta, exagerada e simplista,
para alguns, o Law and Economics é a “salvação” do direito para que este não se torne socialmente (e economicamente) ineﬁcaz; e, para outros, é a deturpação do
senso do mundo jurídico tendente à justiça.
O extremismo de ambas as posições é, nitidamente,
mais afeito a predileções políticas do que propriamente
a uma ponderada avaliação das benesses e malefícios advindos de sua utilização. Ambas as inﬂexíveis correntes,
a de rejeição ou a de aceitação no ambiente apriorístico,
contudo, merecem a crítica de George Orwell, para quem
“Ortodoxia signiﬁca não pensar, não ter necessidade de
pensar. Ortodoxia é inconsciência”.
O conservadorismo da maioria daqueles que temem
que o predomínio ﬁlosóﬁco do Law and Economics é dissonante das máximas de Sun Tzu, para quem o conhecimento
do “inimigo” era o postulado básico para a vitória numa batalha. Desconhecem, ignoram, e odeiam tudo o que venha
de seus defensores: aplica-se o conhecido ditado popular
do “não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem saiba”.
Por muito tempo, aliás, esse jornalista-por-hobby que
lhes escreve era integrante de carteirinha, do gruPara alguns o Law
po que repudiava todo e
qualquer uso da releitura
and Economics é a
do direito no prestígio
único de sua eﬁciência.
“salvação” do direito
Contudo, nada como um
pouco de estudo, e uma
para que não se torne
reﬂexão pormenorizada
ao longo do tempo para
socialmente ineﬁcaz.
abrir mão de velhos preconceitos ideológicos.
Para outros é a
No âmbito do direito tributário, por sinal,
deturpação do senso
o Estado brasileiro tem
feito uso, a torto e a dido mundo jurídico
reito, de exegeses da
Law and Economics para
tendente à justiça
estimular a economia.
Explica-se. Em recentes
decretos a presidência
da República reduziu as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de modo a catalisar a aquisição de bens móveis. Como uma boa parte dos preços é
composta por tributos, a minoração da “fatia” devida ao
estado maximiza o número de consumidores que pode,
então, entrar no público alvo daquele mercado.
Mas, se de um lado é factualmente comprovável que
o Estado “perderia” uma quantia razoável na arrecadação tributária imediata, em outra ótica, a maximização
da quantidade de vendas aquece a economia mediatamente, e, no atacado, pode importar em acréscimo arrecadatório. Tal uso paraﬁscal do sistema tributário não é
nenhuma novidade, e reﬂete exatamente parte das boas
premissas da eﬁciência alocativa do mundo jurídico em
prol da economia e do desenvolvimento nacional.
Entretanto, nem toda aplicação da lógica econômica
traz soluções jurídicas compatíveis com a Constituição.
Na mais renomada destas resta a corriqueira defesa dos
entes federativos em pleitos judiciais nos quais cidadãos
buscam acesso aos medicamentos que lhe são devidos.
Em quase todas as instâncias, sem negar sua obrigação
de cumprir a garantia dos direitos fundamentais individuais e sociais à saúde, tais entes têm como máxima fetichista a cognominada “reserva do possível”.
Para quem não vive o dia-a-dia das Varas de Fazenda
Pública, isso signiﬁca que o estado, o município, o Distrito
Federal e/ou a União utilizam do argumento das limitações
orçamentárias para obstaculizar o cumprimento constitucional. Além de reiteradamente ser descartada pelo Supremo Tribunal Federal, tal falaciosa premissa acaba por erodir a consciência constitucional, ignorar qualquer conceito
sobre cidadania, bem como contrariar os avanços dos quais
Norberto Bobbio narrava como uma “Era dos Direitos”.
Consigne-se que nenhuma das duas facetas – a bem
sucedida, e a desastrosa – encerra, per se, a aplicação da
Law and Economics. Assim, apenas com uma minuciosa
separação do joio e do trigo é que tal eﬁciência poderá inaugurar uma fase virtuosa da evolução jurídica em
prol do desenvolvimento social.
Certo é que num tempo de “soluções mágicas” autocêntricas, a “solidão” dos fatores “eﬁciência” ou “bemestar” quase sempre restará no binômio antropofágico
do pragmatismo censurável, ou, na segunda hipótese, da
utopia irrealizável. Dessa forma, melhor seria a adição
dos coeﬁcientes de modo a realizar uma produção jurídica complexa e interdisciplinar, mas, nunca, desprezar as
conquistas teóricas de cada seara.

A

Pedro Marcos Barbosa é mestre em Direito Civil, epecialista em Propriedade Intelectual, professor da Graduação e Pós-Graduação em Direito
da PUC-RIO, sócio de Denis Borges Barbosa Advogados, eleito Diretor
Cultural do IAB para o biênio 2012-2014.
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Síria tem rede de
centros de tortura,
D¿UPD+5:
As forças de segurança da
Síria mantêm 27 de centros de
tortura pelo país, disse nesta
terça-feira o Human Rights Watch (HRW), grupo internacional
de defesa de direitos humanos.
Nesses locais, carcereiros grampeiam a pele dos detidos, arrancam as unhas, os espancam com
pedaços de madeira e administram choques elétricos no genitais e em outras partes do corpo.
“O padrão sistemático de tratamento desumano e tortura que o
Human Rights Watch documentou claramente aponta para um
estado policial de tortura que
constitui um crime contra a humanidade”, aﬁrma a ONG com
sede em Nova Iorque.
A organização divulgou as
conclusões em um relatório de
78 páginas baseado em entrevistas com mais de 200 soldados desertores e detentos. O grupo aﬁrma que cada um dos centros e
técnicas de interrogatório foram
mencionados por diversos entrevistados, e que provavelmente
existem outras instalações que
não foram identiﬁcadas.
O Human Rights Watch pediu que o Conselho de Segurança da Organização das Nações
Unidas (ONU) encaminhe a situação na Síria para o Tribunal
Penal Internacional (TPI) em
Haia e imponha sanções contra
aqueles que praticam o supervisionem os atos de tortura.
Muitos ex-detentos contaram
que foram presos em locais superlotados, onde tortura era comum. Foram reportados mais de
20 métodos de tortura, incluindo
espancamentos, esmagamento
de dedos com alicates, ataques
com ácido, abusos sexuais e humilhações. O governo sírio ainda
não comentou as acusações.
Tropas sírias bombardearam
ordem várias áreas dominadas
por rebeldes na cidade central
de Homs nesta terça-feira, ampliando a matança de civis e militares por todo o país, segundo
o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

No total, 38 pessoas foram mortas ontem na Síria, aumentando
para 110 o número de mortos dos
dois últimos dias, informou o grupo ativista, com sede em Londres.
Segundo o Observatório, houve
a conﬁrmação de pelo menos 78
mortos na Síria na segunda-feira,
dos quais 44 eram civis.
Mais de 16,5 mil pessoas foram mortas na Síria desde março do ano passado, quando teve
início o levante popular contra
o presidente Bashar Assad, cuja
família domina o país há mais
de quatro décadas, de acordo
com o Observatório. Não há
como conﬁrmar o número e a
ONU desistiu de publicar suas
próprias estimativas.
Amigos da Síria - A secretária de Estado norte-americana,
Hillary Clinton, vai liderar a
delegação do país no encontro
sobre o conﬂito sírio que o governo francês promoverá em
Paris na sexta-feira.
A conﬁrmação veio depois de
a França, que será anﬁtriã do terceiro encontro do grupo “Amigos
da Síria”, anunciar que a Rússia
recusou convite para participar
da reunião. O grupo, que reúne
mais de 60 países, tem como objetivo coordenar os esforços das
nações ocidentais e árabes para
conter a violência na Síria.
O encontro em Paris ocorrerá
menos de uma semana depois de
uma reunião em Genebra endossar um plano preliminar para a
transição política na Síria, que
há 16 meses convive com ferozes
combates entre tropas do governo e grupos de oposição.
Refugiados - O representante
da agência de refugiados da ONU
para a Jordânia, Andrew Harper, sugeriu que a Jordânia abra
um campo de refugiados para os
milhares de sírios que fogem da
onda de violência em seu país.
Cerca de 140 mil sírios já cruzaram a fronteira para a Jordânia.
A Jordânia tem um novo campo que permanece inativo devido ao temor de Amã de contrariar o governo sírio.

EUA: projeto para
investigação internacional
Roberta Lopes
Da Agência Brasil

Os Estados Unidos apresentaram nesta terça-feira ao Conselho de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas
(ONU) um projeto de resolução
em que insiste na necessidade de
uma investigação internacional
na Síria. No projeto, que deverá
ser votado na sexta, os norteamericanos também lamentam
a ausência da aplicação do plano
de paz do enviado especial para
a Síria da ONU, Koﬁ Annan.

O texto condena as violações
de direitos humanos na Síria e
apela para a aplicação do plano
de paz de Annan sem condições
prévias. O texto pede ainda que
as violações sejam investigadas
para se chegar aos responsáveis,
que poderão ser acusados de
“crimes contra a humanidade”.
Desde o início da revolta na
Síria, em meados de março de
2011, os 47 Estados-membros do
Conselho dos Direitos Humanos
já aprovaram várias resoluções
denunciando as violações dos
direitos humanos no país árabe.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/11 E 2010 (Em R$)
31/12/2011 31/12/2010
22.262.477 32.741.716
2.897
3.892.608
1.761
2.668.408
1.136
200
1.224.000
22.259.580 28.849.108
865.888
22.259.580 25.021.117
2.962.103
22.262.477 32.741.716
4.276
4.993.193
4.276
4.993.181
12
22.258.200 27.748.523
27.941.586 13.904.294
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Comércio bilateral
começa a ser destravado
Barreiras da Argentina e represálias do Brasil provocaram queda anual de 32%
Argentina e Brasil começaram
a destravar o comércio bilateral
de produtos chamados sensíveis:
carros, azeitonas, azeite de oliva,
e outros alimentos argentinos;
e as carnes suína e de frango e
outros itens brasileiros, segundo
informações de despachantes da
aduana, da indústria e de autoridades locais. “As Declarações
Juramentadas Antecipadas de
Importação (DJAI) começaram a
ser autorizadas para a entrada de
suínos e derivados processados
de frango do Brasil”, disse um
dos despachantes ouvidos.
“O que estava bloqueado pela
Argentina está entrando, mas é
preciso ir monitorando para ver se
continua assim”, disse uma fonte
da indústria. “No que diz respeito
às carnes brasileiras, já liberaram
50% do que estava travado e isso é
um bom sinal. Inclusive, a Argentina autorizou a entrada de suínos e
frangos industrializados, o que havia sido proibido desde fevereiro”,
detalhou. O Brasil, por sua vez,
também já liberou licenças pendentes de vinhos, polpa de maçã e
de pera, pêssego em lata, queijos

e outros alimentos, segundo o secretário de Agroindústria da província de Mendoza, Marcelo Barg.
“O que foi negociado com a
secretária Tatiana Prazeres, de
Comércio Exterior do MDIC está
sendo cumprido e estamos muito
satisfeitos”, disse ele. Fonte da
indústria automobilística revelou à AE que “praticamente todos os carros que estavam parados na fronteira foram liberados
pelo Brasil”. “Estão destravando
e não poderia ser diferente, porque somos o principal mercado
de exportação de carros um do
outro. A indústria está integrada
e os dois países sempre terão que
chegar a um acordo”, aﬁrmou o
executivo de uma das montadoras instaladas na Argentina.
A fonte informou que a Anfavea e sua equivalente argentina, a Adefa, vão se reunir nos
próximos dias 26 e 27 de julho
para elaborar uma proposta
do setor que será entregue aos
seus respectivos governos. Na
última sexta-feira, o ministro
de Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Fernando

AHMADINEJAD

MERCOSUL

O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad aﬁrmou
nesta terça-feira que as últimas
sanções da União Europeia (UE)
contra o petróleo do país são as
“mais fortes” medidas já impostas. O embargo, que vem após
mais uma rodada de sanções dos
Estados Unidos, é o mais recente
movimento no impasse entre as
nações ocidentais e Teerã acerca
do programa nuclear iraniano.
Nos seus primeiros comentários desde que a proibição
de comprar petróleo do país
começou a valer, Ahmadinejad
disse que “as sanções impostas
são as mais fortes já aplicadas
contra qualquer país”.
Ahmadinejad disse que o
Irã deve ver a proibição como
“uma oportunidade de afastar
a dependência das receitas de
petróleo que o orçamento do
país possui”, aﬁrmando também que isto iria “remover a
arma do petróleo das mãos do
inimigo para sempre.”
Nesta semana, o vice-presidente Mohammad Reza Rahimi
disse que autoridades estão armazenando produtos importados e divisas para ajudar a suavizar o impacto na economia.

O vice-presidente do Uruguai, Danilo Astori, classiﬁcou
como “uma ferida institucional”
a adesão da Venezuela como sócio pleno do bloco regional. “Não
compartilho a decisão de autorizar a entrada da Venezuela como
membro pleno porque se trata de
uma agressão institucional muito
importante ao Mercosul, talvez a
mais grave dos 21 anos do Mercosul”, disse Astori ao jornal uruguaio El Observador, em sua edição publicada nesta terça-feira.
Para Astori, as decisões de
suspender o Paraguai e aprovar
a entrada da Venezuela signiﬁcaram “ir ao coração do Tratado de
Assunção e ignorar uma de suas
normas mais importantes, que
diz que a entrada de um membro
pleno deve ser aprovada por todos
os membros plenos já existentes”.
O vice-presidente alertou que, depois desta medida, “poderia acontecer qualquer coisa” no âmbito
do Mercosul, porque “já não resta
nenhuma norma importante que
não seja violada”. A situação, segundo ele, pode debilitar a institucionalização do Mercosul a ponto
de que “já não sirva para nada”.
O vice-presidente também
disse ter esperanças de que a decisão possa ser revertida. “Se há

Irã: embargo
deve ajudar
a afastar
dependência

Pimentel, anunciou que, em meados de julho, os dois governos
vão iniciar as conversas sobre
um regime comum para o setor
automotivo, com base no programa brasileiro, que entrará em
vigor em janeiro de 2013.
Autopeças - “As indústrias
operam de maneira integrada
e será difícil mudar isso. Nesse
sentido, vão discutir e apresentar uma proposta que se enquadre aos interesses do governo e
do setor”, aﬁrmou a fonte. Um
dos maiores interesses da Argentina no setor é o de equilibrar o
comércio de autopeças, principal
responsável pelo déﬁcit comercial bilateral. No ano passado, a
Argentina teve um déﬁcit de US$
6,9 bilhões com autopeças, segundo dados do Ministério de Indústria argentino. O país quer que o
novo acordo automotriz seja um
verdadeiro “toma lá dá cá”, como
o que começou a ser concretizado
nesta semana, com os alimentos.
As barreiras argentinas ao comércio em geral e as represálias
brasileiras, somadas aos reﬂexos
do contexto internacional acirra-

do, provocaram uma queda anual
de 32% do comércio bilateral em
junho. O déﬁcit argentino com o
Brasil foi de apenas US$ 262 milhões, 46,6% menor ao veriﬁcado
em igual mês de 2011, segundo
análise da consultoria Abeceb.
No acumulado do primeiro semestre, o déﬁcit da Argentina é
de US$ 1,474 bilhão, bem abaixo
do veriﬁcado em igual período
de 2011, de US$ 2,447 bilhões.
“Esta queda no comércio bilateral não se registrava desde
2009”, alertou a consultoria.
A consultoria destacou que,
em consequência da contração
de suas exportações ao mercado
brasileiro, a Argentina passou
do terceiro ao quarto lugar no
ranking dos principais fornecedores do Brasil e foi substituída pela
Alemanha: EUA (US$ 2,734 bilhões); China (US$ 2,650 bilhões);
Alemanha (US$ 1,110 bilhão) e
Argentina (US$ 1,049 bilhão).
Na mão contrária, a Argentina se
manteve como terceiro comprador dos produtos brasileiros, atrás
da China (US$ 3,945 bilhões) e
EUA (US$ 2,009 bilhões).

Uruguai critica
adesão da Venezuela

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31/12/11 E 2010 (Em R$)
Despesas operacionais
31/12/2011 31/12/2010
Gerais e administrativas
(5.933)
(16.091)
Resultado Líquido Financeiro
(448)
(2.761.537) (1.765.950)
Resultado de equivalência patrimonial
(2.767.918) (1.782.042)
Resultado do exercício (período)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em R$)
Capital
Resultados
Eventos
social
AFAC acumulados
Total
13.904.294
(1.138.427) 12.765.867
Saldos em 31/12/09
Adiantamentos futuro
aumento capital - Bolt
- 16.764.697
- 16.764.697
(1.782.042) (1.782.042)
Prejuízo do período
Saldos em 31/12/10
13.904.294 16.764.697
(2.920.468) 27.748.523
Aumento de Capital
16.764.697 (16.764.697)
Cisão parcial do capital (2.727.405)
- (2.727.405)
Adiantamento futuro
aumento capital - Difpar
5.000
5.000
Adiantamento para futuro aumento de capital
5.000 16.764.697 Prejuízo do período
(2.767.918) (2.767.918)
Prejuízos acumulados
(5.688.386) (2.920.468) Saldos em 31/12/11
27.941.586
5.000
(5.688.386) 22.258.200
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em R$)
1. Contexto Operacional. A Linhares Energia S.A., constituída em 09/01/08, tem RSHUDomRQR¿QDOGHDOJXQVGLDVDQWHVGRSUD]RGHHVWDEHOHFLGR
por objeto social a realização de projetos e estudos para construção, instalação, no edital do Leilão de Energia Nova A-3 de 2008. Em novembro de 2010 a Bolt
operação e exploração de empreendimentos de geração de energia elétrica e a Energias S.A. adquiriu o direito de subscrever a quantidade de ações necessárias
participação de outras sociedades ou empreendimentos na qualidade de sócia, para representar 50% do capital social da Linhares Energia S.A. A integralização
acionista ou consorciada. Em 2009, a Cia participa diretamente da Linhares Brasil das ações foi feita 2011 e representou metade da participação de 21,75% do capiEnergia Participações S.A que é controladora da Linhares Geração S.A.. A primei- tal social da Linhares Brasil Energia Participações S.A. Em Julho/2011 foi aprovada
ra foi constituída em 18/08/2008 e tem como objeto social a atividade preponde- em AGE a Cisão Parcial da Linhares Energia S/A, cindida em nova sociedade derante de gestão de participação em outras sociedades (Holding). Já a Linhares Ge- nominada Rio Monsarás Participações S/A. Em 19/12/2011 foi aprovado em AGE
ração S.A. é uma sociedade constituída em 24/10/08, com o propósito de conduzir o aumento de capital da Companhia, com conversão do AFAC da Bolt Energia S/A.
projeto de implantação de Unidade Termelétrica (UTE) no município de Linhares. O 2. Bases de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.Em
projeto compreende a implantação e operação de uma usina termelétrica movida 31/12/2011 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
a gás natural com capacidade instalada de 204 MW, cujo fornecimento de energia Brasil que compreendem as disposições da legislação societária e as normas da
elétrica para o Sistema Interligado Nacional (SIN) iniciou em janeiro/2011. A em- Comissão de Valores Mobiliários. 3. Principais práticas contábeis. As demonsSUHVDSRVVXLFRQWUDWRVGHYHQGDGHHQHUJLDSRUGLVSRQLELOLGDGH¿UPDGDMXQWR trações contábeis foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis
DGLVWULEXLGRUDVGHHQHUJLDTXHJDUDQWHPXPDUHFHLWDDQXDO¿[DGHDSUR[LPDGD- adotadas no Brasil tomando-se por base a Lei das S.A., e as normas e pronunciamente R$ 50 milhões durante o período de 2011 a 2025. A UTE Linhares entrou em mentos estabelecidos pela CVM e pelo Instituto dos Auditores Independentes do
ATIVO
Circulante
Disponibilidades
Adiantamentos
Direitos contratuais
Não circulante
Créditos com partes relacionadas
Investimentos
Imobilizado
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Impostos e contribuições a recolher
Patrimônio líquido
Capital social
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PRODUTOS SENSÍVEIS

Aumentando a polêmica,
vice-presidente do
Uruguai, Danilo Astori,
disse ter esperanças
de que a decisão
possa ser revertida
esta possibilidade, deveria ser explorada”, aﬁrmou. As declarações
do vice-presidente reforçam a polêmica sobre o assunto causada
pelo alerta feito ontem pelo chanceler uruguaio, Luis Almagro, que
se manifestou contrário à decisão
tomada pelos presidentes Cristina Kirchner (Argentina), Dilma
Rousseff (Brasil) e José “Pepe”
Mujica (Uruguai), na última sexta-feira, em Mendoza. O governo
do Uruguai não estava de acordo
com a posição do Brasil e da Argentina de aproveitar a suspensão
do Paraguai para aprovar a entrada da Venezuela, segundo deixou
claro o chanceler.
Em entrevista à rádio El Espectador, Almagro opinou que o
presidente Mujica tomou a “deci-

são política” correta, mas revelou
que, durante a reunião de chanceleres optou por não exercer o
direito a veto para evitar fraturas
no Mercosul. Ele acrescentou
que seus assessores vão estudar
o caso e insinuou que poderia
apresentar algum protesto. “Foi
o Uruguai que propôs a data de
31 de julho para tomar a decisão ﬁnal. Teremos que avaliar se
há possibilidades de reverter o
anúncio”, aﬁrmou, em referência
à data marcada para a formalização da entrada da Venezuela.
Anteontem, o chanceler argentino, Héctor Timerman, divulgou
uma nota aﬁrmando que “a entrada da Venezuela foi uma decisão
unânime dos presidentes da Argentina, Brasil e Uruguai, durante
a Cúpula de Mendoza”. Na nota,
Timerman ressaltou que os três
presidentes escutaram as posições de seus respectivos chanceleres e assessores jurídicos do Brasil
e da Argentina, e depois os presidentes decidiram em reunião a
portas fechadas. “A análise dos assessores legais presentes também
foi unânime de que a entrada da
Venezuela cumpre estritamente
com os Tratados do Mercosul e as
legislações nacionais dos países
partes”, rebate a nota argentina.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
31/12/2011 31/12/2010
(Em R$)
Atividades Operacionais
1.220.948 (1.258.387)
Resultado do exercício (período)
(2.767.918) (1.782.042)
Ajustes dos itens que não afetam o caixa:
Resultado de equivalência patrimonial
2.761.537
1.782.042
(Aumento) redução no ativo circulante
Adiantamentos
(936)
15.823
Outros créditos a receber
1.224.000 (1.224.000)
Aumento (redução) no passivo circulante
Fornecedores
4.276
(49.251)
Impostos e contribuições a recolher
(12)
(960)
Atividades de investimentos
2.962.103 (17.017.746)
Aquisição de investimentos
(0) (15.241.085)
$TXLVLomRGHDWLYR¿[R
2.962.103 (1.776.661)
$WLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
(6.849.699) 20.941.991
Aumento (redução) no passivo circulante
e não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
(4.993.181)
4.993.181
Débitos com partes relacionadas
865.888
(815.888)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(2.722.405) 16.764.697
Aumento (diminuição) nas disponibilidades
(2.666.648)
2.665.858
Disponibilidades no início do exercício
2.668.408
2.551
'LVSRQLELOLGDGHVQR¿QDOGRH[HUFtFLR
1.761
2.668.408
Aumento (diminuição) nas disponibilidades
durante o exercício (período)
(2.666.647)
2.665.858
Brasil - IBRACON. As práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Sociedade
são as seguintes: a) Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12
PHVHVGDGDWDGREDODQoRVmRFODVVL¿FDGRVQRDWLYRHSDVVLYRFLUFXODQWHVUHVSHFtivamente. b) O imobilizado é demonstrado ao custo. A depreciação é registrada
pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens. c) O regime de apuração do resultado é o de competência. d) Os ativos e passivos são demonstrados
pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias ou cambiais, bem como os rendimentos e encargos auferidos
ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base "pro rata temporis".
Quando aplicável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de
mercado ou provável de realização.
DIRETORIA: Sergio Hideo Nomura e Fernando V Caula Soares;
Contadora: Flavia Cardoso de Oliveira Matos - CRC 095531/0-RJ.
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PARATY

João Marcos Cavalcanti

Flip é considerada o
evento literário mais caro
Feira começa hoje com homenagens a Drummond e show do Lenine
Marcos de Paula / AE

Da redação, com agências
A Festa Literária Internacional de Paraty de hoje faz lembrar muito pouco o evento que
levou 6 mil pessoas e autores do
porte de Eric Hobsbawm e Julian Barnes à cidade ﬂuminense
em 2003. O número de visitantes saltou para 20 mil e o clima
intimista se perdeu. Mas a lista
de escritores cultuados e premiados que Liz Calder, a idealizadora, conseguiu trazer nos primeiros anos e que os curadores
vêm se esforçando para manter,
segue o padrão e é um dos maiores atrativos da festa.
Na edição que começa hoje à
noite com uma fala de Luis Fernando Verissimo sobre os 10 anos
da festa, conferência dos críticos
Silviano Santiago e Antonio Cicero sobre Drummond e show do
Lenine e Ciranda de Tarituba, estarão Ian McEwan, Hanif Kureish
e Enrique Vila-Matas, que já
participaram de outras edições,
e ainda Adonis, James Shapiro,
Stephen Greenblatt, Jonathan
Franzen, Dulce Maria Cardoso,
Rubens Figueiredo, Zuenir Ventura, Francisco Dantas e outros.
Valores - E isso custa. A Flip,
orçada em R$ 8,4 milhões, é um
dos eventos literários mais caros
do Brasil. Uma pequena parte
desse valor, R$ 1,4 milhão, é destinada às ações da Flipinha e da
Flipzona, que envolvem crianças
e adolescentes de Paraty e região.
É também um dos eventos
mais charmosos do País, e serve
de inspiração para tantos outros,
como a Fliporto, de Olinda.
O boom das festas literárias,
aliás, será debatido pelo Itaú
Cultural no Museu do Forte na
tarde de hoje.
Fotos - Presente em todas as
edições da Flip, o fotógrafo Walter Craveiro reuniu um belo e valioso material iconográﬁco sobre
todos os encontros, alimentando
a história do principal encontro
literário do País. Uma parcela
desse arquivo estará na exposição “Leitores - 10 Anos de Flip”.
São 46 fotos em preto e branco garimpadas em uma vasta
coleção. Ali estão nomes que

Edição comemora os 10 anos de existência da feira literária em Paraty
marcaram a festa literária, como
Paul Auster, Chico Buarque,
António Lobo Antunes, Robert
Crumb, entre outros. “Fotografar o ato da leitura é uma busca
pela expressão do corpo ausente, cuja alma segue vagando nas
fronteiras de mundos desconhecidos”, aﬁrma Craveiro.
Mauro Munhoz, da equipe organizadora da Flip, reconhece a
importância da exposição. “Em
um preto e branco atemporal, as
imagens dessa mostra compõem
uma seleção afetiva de retratos
cujas expressões traduzem a essência de uma festa literária.”
Paralelos - A Off-Flip já é
tradição e organiza conversas
com escritores, exposições e
shows. A Casa Sesc receberá
os vencedores de seu prêmio
literário para conversas com o
público. Na Casa do Instituto
Moreira Salles, serão gravados
programas da Rádio Batuta com
os escritores convidados. Há
muitas outras casas espalhadas
pela cidade, sempre com alguma
programação cultural, tentando
pegar carona na Flip, recebendo
bem seus autores, no caso das
editoras, e entretendo o público
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que não conseguiu ingresso para
os debates - a tenda dos autores
comporta 800 pessoas.
A Casa de Cultura hospeda
a programação paralela oﬁcial. Lá, João Ubaldo Ribeiro
e Walcyr Carrasco falam sobre
Jorge Amado. Haverá ainda, entre outras atividades, uma exposição sobre Carlos Drummond
de Andrade, o escritor homenageado desta edição.
Estreia - Este é o primeiro
ano de Miguel Conde à frente
da curadoria da Flip e ele conseguiu um time de bons autores estrangeiros e de também bons - e
não previsíveis - escritores brasileiros. E ele só teve duas baixas
até agora: Richard Sennett, logo
que a programação foi anunciada, e o Nobel J.M.G. Le Clézio,
que cancelou a vinda na sexta
e será substituído pelo catalão
Enrique Vila-Matas, que subirá,
assim, duas vezes ao palco.
“O grupo de escritores reunidos nesta Flip dá um panorama da ﬁcção contemporânea
em contraponto a uma ideia da
literatura atual excessivamente autocentrada. A maior parte dos autores desta Flip, pelo

contrário, faz da literatura um
espaço também de discussão
de temas da nossa época e faz a
aproximação da literatura com
outros tipos de discurso, como
o histórico e o autobiográﬁco,
mas sempre apostando no que a
literatura tem de mais próprio e
potente”, avalia.
Duas mesas o deixaram especialmente feliz. Uma delas
é sobre autoritarismo na sociedade brasileira, com Fernando
Gabeira e Luiz Eduardo Soares.
A outra, de Ian McEwan e Jennifer Egan. “Ele é um exemplo
desses escritores que fazem da
literatura um espaço de pensamento sobre o mundo sem com
isso deixarem de investir no que
a literatura tem de mais próprio. Escrevendo sobre uma história que se passa na 2.ª Guerra
ou sobre o aquecimento global,
assuntos a respeito dos quais a
gente acha que sabe o que as
pessoas vão falar, e, apostando
na perspectiva individual, ele
traz algo de novo”, diz.
Quem não conseguiu ingresso
para a festa, que termina no domingo, pode acompanhar os debates pelo site do evento.

Lateral-direito Fagner sofre
contusão em ligamento
de tornozelo e preocupa o
Vasco para domingo

MPB & outras

histórias

João Marcos Cavalcanti de Albuquerque é
advogado formado pela PUC, ex-secretário chefe
do gabinete de Cesar Maia, escritor bissexto e estudioso da MPB. jmarcosa@uol.com.br

O dia da caça

T

oca o telefone na casa
de Mario. Nosso personagem atende
— Alô.
— Alô, poderia falar com
o responsável pela linha?
— Pois não, sou eu mesmo.
— Quem fala, por favor?
— Mario.
— Sr. Mario, aqui é da
empresa de seu celular.Estamos ligando para oferecer
a promoção de uma linha
adicional, onde o senhor
tem direito...
— Desculpe interromper,
mas quem está falando?
— Aqui é Rosicleide funcionária da empresa, e estamos ligando...
— Rosicleide, me desculpe, mas para nossa segurança,
gostaria de conferir alguns
dados antes de continuar a
conversa, com você posso?
— Claro que pode.
— De que telefone você
fala? Meu bina não identiﬁcou.
— 0800999
— Você trabalha em que
área da empresa?
— Telemarketing Pro Ativo.
— Você tem número de
matrícula?
— Senhor, desculpe, mas
não creio que essa informação seja necessária.
— Então terei que desligar, pois não posso ter segurança que falo com uma funcionária da companhia. E
no mais, eu sou sempre obrigado a fornecer meus dados
quando falo com vocês.
— Ok. Minha matrícula
é 34591212, respondeu Rosicleide.
— Só um momento enquanto veriﬁco a veracidade da informação.
(Dois minutos depois)
— Só mais um momento.
(cinco minutos depois)
— Senhor?
— Só mais um momento,
por favor, meu computador
está muito lento hoje.
— Mas senhor...
— Pronto, Rosicleide,

Atacante Herrera se
despediu ontem do Botafogo.
O argentino acertou
transferência para o Emirates

LARANJEIRAS

obrigado por ter aguardado.
Qual é o assunto?
— O assunto é que estamos
ligando para oferecer uma
promoção, onde o senhor tem
direito a uma linha adicional.
O senhor está interessado?
— Rosicleide, vou ter que
transferir você para a minha
esposa, porque é ela que decide sobre alteração e aquisição
de planos de telefones, ok?
— Por favor, não desligue, pois essa ligação é muito importante para mim.
Mario coloca o telefone
em frente ao aparelho de
som, deixando uma música
suave tocando no repeat.
Depois de repetir a música
por 5 minutos, a mulher de
Mario atende e diz:
— Obrigado por ter
aguardado. Pode me dizer
seu telefone, pois meu bina
não identiﬁcou.
— De novo, sussurrou Rosiclene, já impaciente.
— Com quem estou falando, por favor.
— Rosicleide
— Rosicleide de que?
— Rosicleide Judite (já
demonstrando certa irritação na voz).
— Qual sua identiﬁcação
na empresa?
— 34591212 (mais irritada agora).
— Obrigada pelas suas
informações, em que posso
ajudá-la?
— Aqui é da empresa de
seu celular e estamos oferecendo uma promoção, onde
a senhora tem direito a uma
linha adicional. A senhora
está interessada?
— Vou pensar, conversar com meu marido e em
alguns dias entraremos em
contato com você para dar
nosso parecer. Pode anotar o
protocolo por favor... alô, alô!
TUTUTUTUTU...
— Desligou. Nossa, que
moça impaciente.
Mario estava vingado.
Fôra o dia da caça. Amanhã eu volto.

Cáceres se diz pronto
para jogar pelo Flamengo.
Se aprovado nos exames,
contrato será de 4 anos

VÔLEI

Brasil enfrenta
Fluminense admite
&XEDQDIDVH¿QDO
tentar o retorno de Conca da Liga Mundial
Clube foi eleito melhor equipe do mundo em junho, mas liderança geral é do Barça
O presidente do Fluminense,
Peter Siemsen, admitiu que tenta o retorno do meia Conca para
o clube. O argentino confessou o
desejo de deixar a China, onde defende o Guangzhou Evergrande, e
dá prioridade ao clube das Laranjeiras, mas quer pressa na negociação. No entanto, Siemsen frisa
que trata-se de um acerto complicado. Conca tem contrato por mais
um ano com os chineses e só pode
deixar o país sob o pagamento de
pesada multa rescisória. Dinheiro
que o Fluminense tenta viabilizar.
“É um assunto que estamos
discutindo internamente e também com o Conca, mas sabemos
que as coisas não são assim tão
fáceis”, destacou o presidente.
“Ele manifestou a vontade, mas
existe o clube chinês também,
que pagou caro para tê-lo. Vamos
avaliar como isso é possível”.
Siemsen participou da cerimônia de inauguração da nova

sala de troféus das Laranjeiras.
O espaço foi reformado em parceria com a Ambev e utiliza muita
interatividade para contar a história do clube e de suas conquistas. Também estavam presentes
o presidente do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB), Carlos Arthur
Nuzman, ilustre torcedor tricolor,
e o atacante Fred.
“A história fortalece os laços,
cria o respeito e engrandece a paixão. Deixou de ser apenas um espaço para a exibição das conquistas do clube para contar também
a sua história”, vibrou Siemsen.
Eleição - O clube foi eleito
a melhor equipe do mundo em
junho, segundo a classiﬁcação
elaborada pela Federação Internacional de História e Estatística
do Futebol. O Barcelona se manteve na liderança geral, seguido da
Universidad de Chile, Real Madrid, Atlético de Madri, Bayern de
Munique e Boca Junior.
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Argentino Conca confessou que deseja deixar a China

Alessandro Lucchetti
Da Agência Estado

O Brasil estreia hoje contra
uma jovem, forte e aguerrida
seleção de Cuba na fase ﬁnal da
Liga Mundial, em Sóﬁa, na Bulgária. Mas Cuba é o menor dos
problemas do técnico Bernardinho, que padece com um time
envelhecido e que se ressente
de várias lesões. E o mais grave
é que, às vésperas da Olimpíada
de Londres, ninguém pode dizer
ao certo quem é o levantador titular da seleção.
Depois de cinco anos de afastamento e polêmica, Ricardinho
voltou. E não disse a que veio.
O levantador que revolucionou
o vôlei com a sua velocidade retornou mais gordo e lento. Para
abrir espaço ao genioso e exgenial jogador de 36 anos, Bernardinho cortou Marlon, que,
aos seus olhos, estava em pé de
igualdade com Bruninho e que
se revezava com ele como titular.

Quando precisou de pontos
para reagir na fase classiﬁcatória da Liga Mundial, o treinador
colocou no banco Ricardinho, o
mesmo jogador que dissera que
não voltaria para ser reserva,
mas que depois voltou atrás para
poder ser convocado.
Mas os problemas não se restringem a essa posição. Giba, de
35 anos, passou por cirurgia na tíbia no início deste ano e não está
plenamente recuperado. Dante e
Murilo também sofreram lesões
e não apresentaram desempenho
consistente na primeira fase.
O oposto Wallace salvou a pátria, frequentemente se destacando como o maior pontuador da
primeira fase. Ainda assim, o Brasil perdeu três dos quatro jogos
que disputou contra a Polônia,
adversário de amanhã. Contra
esse time rodado, a arma cubana
mais uma vez será Wilfredo León,
de 18 anos e uma das maiores revelações do esporte. A partida começa às 11h30 (de Brasília).

