Publicação dos Despachos
da Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro
| PÁGINAS 4 e 5 |

WWW.JGN.COM.BR

Câmbio (R$)
Dólar / BC Compra

Venda

Paralelo

1,63

1,73

Comercial

1,563

1,565

Turismo

1,57

1,663

Euro / BC

2,255

2,258

Ouro (R$)
Grama
Variação

77,500
+ 1,31%

Blue Chips
BMF Bovespa
Bradesco
Gerdau
Itaú Unibanco
Petrobras
Sid Nacional
Vale

ON
PN
PN
PN
PN
PN
PNA

2ª FASE
ANO II
EDIÇÃO Nº 385

1ª FASE
1875 A 1942
QUARTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2011

*RYHUQRDGRWDUiQRYDV
PHGLGDVQDiUHDFDPELDO
Mantega reforça que câmbio preocupa e Tombini alerta empresas sobre a exposição ao dólar
Antonio Cruz / ABr
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Economia

O plenário da Câmara
aprovou a medida
provisória que corrige em
4,5% ao ano a tabela do
Imposto de Renda até
2014 e incluiu na proposta
deduções para incentivar
a formalização de
empregados domésticos.
O projeto segue agora
para o Senado. | PÁGINA 2 |

Guido Mantega: “Medida cambial a gente não antecipa, a gente anuncia”
Wilson Dias / ABr

Esporte

O assessor especial do
Ministério do Esporte,
Ricardo Gomide, aﬁrmou,
no 2º Fórum Legislativo das
Cidades-Sede da Copa do
Mundo de Futebol de 2014,
que o evento movimentará
mais de R$ 110 bilhões em
investimentos, impostos,
consumo e turismo.
| PÁGINA 10 |

Pedro Marcos Barbosa

Alexandre Tombini: “É importante que o setor privado esteja atento ao hedge”

Questão
de Justiça $WLYLGDGHGR
Além de certo
“conservadorismo”
na escolha legislativa
das sanções, é
extremamente incomum
a condenação de
acusados pela exigência
– na maioria dos casos –
da comprovação de dolo
ou má-fé.
| PÁGINA 8 |

R$ 1,00

O governo sinalizou com a adoção de novas medidas para conter a desvalorização
do dólar americano. Ontem, após cair 3,18%
nas seis dias anteriores e atingir o menor valor em 12 anos, o dólar fechou com ganho de
0,77%, a R$ 1,565 no balcão.
Em Londres, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, aﬁrmou que existe preocupação
com a valorização do câmbio. Segundo ele, novas medidas podem ser tomadas para segurar
o real. “Medida cambial a gente não antecipa,
a gente anuncia”, disse a jornalistas.
Mantega lembrou que o governo já agiu
no mercado de câmbio à vista (spot) e no
futuro. Para ele, o movimento de valorização do real está ligado à estratégia monetária registrada nos países desenvolvidos. “O
QE2 (sigla em inglês para desaperto quantitativo) acabou, mas ainda existe expansão
monetária”, aﬁrmou.

Empresas podem ter
prejuízos, alerta BC
Em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, alertou as empresas brasileiras para que
elas não se exponham demais ao dólar. Ele
lembrou que o regime cambial no Brasil é
ﬂutuante e que, por isso, não se pode supor
que a moeda norte-americana cairá indeﬁnidamente. “É importante que o setor privado
esteja atento à questão do hedge (proteção)
de suas operações”, disse.
Tombini lembrou que a direção do câmbio pode abruptamente se inverter e causar
prejuízos severos às empresas. Ele disse, porém, que o BC não tem identiﬁcado grandes
exposições de empresas privadas não ﬁnanceiras em “derivativos exóticos”. | PÁGINA 2 |

Dida Sampaio / AE
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Pesquisa divulgada ontem pela Serasa
Experian mostra que a atividade do comércio no País teve desaceleração no ﬁm do
primeiro semestre. O movimento dos consumidores nas lojas cresceu 9,6% no acumulado dos seis primeiros meses deste ano em
relação ao igual período do ano passado. O
resultado, porém, é inferior ao crescimento
de 10,7% do primeiro semestre de 2010 ante
o igual período de 2009 e também é menor
que a alta de 10,7% registrada no segundo
semestre de 2010 contra os primeiros seis
meses de 2009. Na comparação mensal, a atividade ﬁcou estável em junho ante maio.
Com a desaceleração do ritmo da atividade econômica e das vendas do comércio, o
Índice de Conﬁança dos Empresários do Comércio (ICEC) registrou, em junho, recuo de
3,1% ante maio, conforme levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Segundo a entidade, a pesquisa mostra que
comerciantes de todo o País estiveram mais
cautelosos no mês passado. | PÁGINA 3 |

Dilma, Lobão, Confúcio Moura e Marcelo Odebrecht, durante a solenidade

'LOPDGHIHQGHPDLVKLGUHOpWULFDV
Ao participar ontem da cerimônia de
início do processo de desvio do Rio Madeira (RO), uma das etapas da construção
da usina de Santo Antônio, a presidente
Dilma Rousseff defendeu a retomada dos
investimentos na construção de hidrelétricas no País. Segundo Dilma, a explora-

ção do potencial hídrico evitará o uso de
outras fontes de energia mais poluidoras
ou de maior risco para a população. Estiveram presentes o ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão, o governador Confúcio Moura, e o executivo Marcelo Odebrecht, do Grupo Odebrecht. | PÁGINA 5 |
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“Estamos planejando medidas o tempo todo, mas não posso antecipar”, disse
Beto Barata / AE

Daniela Milanese
Correspndente da Agência Estado
em Londres

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, aﬁrmou ontem que
existe preocupação com a valorização do real. Segundo ele, novas
medidas podem ser tomadas para
segurar o câmbio. “Medida cambial a gente não antecipa, a gente anuncia”, disse a jornalistas. O
ministro lembrou que o governo
já agiu no mercado de câmbio à
vista (spot) e no futuro, e poderá
voltar a adotar novas ações.
Para Mantega, o movimento
de valorização do real está ligado à estratégia monetária registrada nos países desenvolvidos.
“O QE2 (sigla em inglês para
desaperto quantitativo) acabou,
mas ainda existe expansão monetária”, aﬁrmou.
O ministro reforçou que o
câmbio é uma preocupação para
o governo ao responder sobre a
necessidade de novas altas dos
juros para conter a economia.
“Estamos planejando medidas o
tempo todo, mas não posso antecipar”, disse, sobre a possibilidade de nova ação no câmbio.
Mantega participou na manhã de ontem, em Londres, de
um seminário fechado à imprensa sobre as oportunidades
de investimentos no Brasil or-

Mantega: “Estamos planejando medidas o tempo todo”
ganizado pelo BTG Pactual. Ele
disse que passou a visão de que
o Brasil segue ritmo de crescimento sustentável, sem superaquecimento, com mercado de
consumo sólido, investimentos
crescentes e resultados positivos

no mercado de trabalho.
Ele também avaliou que a
situação ﬁscal está melhorando
em relação ao período de expansão registrado durante a crise.
Em 2011, o Brasil registrará déﬁcit ﬁscal pequeno, menor do que

a maioria dos países, frisou.
O ministro aﬁrmou que a
economia brasileira está “quente”, e não superaquecida. “São
coisas diferentes, o crescimento
já foi ajustado para uma faixa
entre 4,5% e 5%”. Ele reforçou
que a inﬂação vem caindo.
Para Mantega, o próximo
IPCA virá “baixo e seguirá baixo pelos próximos meses”. Ao
ser questionado sobre se o processo de desaceleração era suﬁciente para impedir novas altas
de juros, o ministro aﬁrmou que
“o BC (Banco Central) fará o que
for necessário para manter a inﬂação sob controle”.
Fusão - Mantega aﬁrmou que
o BNDES tem autonomia para
decidir sobre a participação na
fusão entre o Pão de Açúcar e as
operações do Carrefour no País.
“Cabe ao BNDES julgar se isso
está dentro de seus planos estratégicos.” Mantega disse que não
está acompanhando o assunto e
que o ﬁnanciamento “não seria
do governo” e sim da parte técnica do banco de fomento. O ministro não quis se estender sobre
o tema. “Nem sei se a operação
vai ser conﬁgurada”, aﬁrmou.
O Pão de Açúcar e o Carrefour
enfrentam forte resistência do Casino ao plano de fusão anunciado
recentemente, com participação
do BNDES e do BTG Pactual.

7RPELQLID]DOHUWDVREUHRULVFRFDPELDO
Fabio Graner e
Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

Apenas poucas horas após o
ministro da Fazenda, Guido Mantega, ter retomado as ameaças de
adotar novas medidas para conter
a valorização do real, o presidente
do Banco Central, Alexandre Tombini, fez um alerta às empresas
brasileiras para que elas não se
exponham demais ao dólar.
Tombini lembrou que o regime cambial no Brasil é ﬂutuante
e que, por isso, não se pode supor
que a moeda norte-americana cairá indeﬁnidamente. “É importante que o setor privado esteja atento à questão do hedge (proteção)
de suas operações”, disse Tombini, que participou de audiência
pública na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado.
O presidente do BC lembrou
que a direção do câmbio pode
abruptamente se inverter e causar

prejuízos severos às empresas. Foi
exatamente isso que ocorreu na crise de 2008/9, quando companhias
como a Sadia e a Aracruz Celulose
passaram por grandes apertos, com
prejuízos bilionários causados por
apostas altamente especulativas na
valorização do real.
Tombini destacou que o governo vem tomando medidas para conter os excessos de ﬂuxos de moeda
estrangeira para o Brasil. Segundo
ele, essas ações tiveram por objetivo evitar que um exagerado ingresso de moeda no País de uma hora
para outra se reverta, causando instabilidade econômica e ﬁnanceira.
Além disso, tal situação estimulava
o crescimento intenso do crédito interno, que o governo tenta moderar
para combater a inﬂação.
A partir das medidas tomadas, Tombini destacou que neste
ano há uma melhor composição
dos ﬂuxos, com maior presença
de investimento estrangeiro direto (IED), que são voltados em

tese para o setor produtivo - cerca de 60% do total - do que de
demais ﬂuxos (como investimentos em títulos e ações).
Apesar da advertência para que
as empresas não apostem na valorização eterna do real, Tombini aﬁrmou que a autoridade monetária
não tem identiﬁcado grandes exposições de empresas privadas não
ﬁnanceiras em “derivativos exóticos”, como ocorreu no ﬁm de 2008.
Na meta - Na audiência pública, o presidente do BC tentou
mostrar otimismo com a trajetória da inﬂação. Segundo ele, o
conjunto de ações adotadas (alta
de juros e apertos ﬁscal e creditício) já começou a surtir efeito.
“Temos algumas indicações
de que a demanda vem se moderando, que a economia vem
crescendo em níveis mais compatíveis com a capacidade de oferta. Isto vai ajudar no processo de
convergência da inﬂação para a
meta de 4,5%”, aﬁrmou. “Os re-

sultados já estão aparecendo.”
Tombini destacou que a política monetária (que já fez a taxa
Selic subir 1,5 ponto porcentual
desde o início do ano) atingirá
sua potência máxima neste terceiro trimestre e deve seguir assim
nos três meses ﬁnais deste ano.
Sobre o fato de as projeções do
próprio BC, divulgadas no relatório de inﬂação na semana passada, estarem apontando a inﬂação
acima de 4,5% em 2012, Tombini
preferiu enfatizar que as projeções indicam que o processo de
convergência já está em curso.
“Obviamente, no plano internacional temos um cenário de
grande incerteza. Tem havido revisões do crescimento da economia global para baixo. Isso pode
no futuro próximo ser traduzido
por preços de commodities que
ajude no processo de controle da
inﬂação no País”, disse.
MAIS CÂMBIO NA PÁGINA 6
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Eduardo Bresciani
Da Agência Estado

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que corrige em 4,5% ao ano
a tabela do Imposto de Renda até
2014 e incluiu na proposta deduções para incentivar a formalização de empregados domésticos.
O projeto segue agora para a análise do Senado Federal.
As mudanças para incentivar
a formalização de empregados domésticos foram incluídas pelo relator, Maurício Trindade (PR-BA).
Ele prorroga até 2014 a dedução da
contribuição patronal à Previdência, que acabou em 2010, e permite
ainda uma dedução de até R$ 500
para quem pagar plano de saúde
do funcionário que trabalhar em
sua residência. Trindade estima
que essas medidas podem proporcionar a formalização de 2 milhões
de empregados domésticos.
A discussão no plenário foi
norteada pelo percentual do
reajuste A oposição defendeu
uma correção maior. O líder do

PSDB, Duarte Nogueira (SP),
argumentou que nos 16 anos e
meio de Plano Real a inﬂação foi
de 220% enquanto a correção da
tabela ﬁcou em pouco mais de
80%. “Nós achamos que isso está
muito aquém daquilo que poderia ser classiﬁcado como uma
verdadeira justiça tributária”.
Trindade, porém, defendeu a
proposta do governo, de reajustar a tabela pelo centro da meta
de inﬂação, que é de 4,5%. Ele
argumentou que um porcentual
maior poderia gerar “pressões
inﬂacionárias”.
Isenções - Pelo texto enviado pelo governo e aprovado pela
Câmara, estará isento do IR em
2011, cuja declaração será entregue no ano que vem, quem tiver
renda mensal de até R$ 1.566,61.
Quem recebe entre este valor e R$
2.347,85 entra na alíquota de 7,5%.
As pessoas com rendimento mensal
entre R$ 2.347,85 e R$ 3.130,52 ﬁcam na faixa de 15%. Quem recebe entre R$ 3.130,52 e R$ 3 911,63
pagará 22,5% de IR. Acima deste
valor a alíquota é de 27,5%.
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Sabrina Craide
Da Agência Brasil

O presidente da operadora de
TV a cabo Net, José Antonio Félix,
disse ontem que espera a aprovação do projeto de lei que abre o
mercado de TV por assinatura para
as operadoras de telefonia, acaba
com restrições para o capital estrangeiro no setor e impõe cotas e
horários de exibição de conteúdo
nacional. A proposta, já aprovada
pela Câmara dos Deputados, está
na pauta do Senado Federal, tramitando em regime de urgência, e
pode ser votada ainda esta semana.
“Espero que haja a votação e
que (o projeto) passe. O projeto
vai trazer para nós a possibilidade de acertar a questão do capital
estrangeiro”, disse. No entanto,
Félix criticou o regulamento da
TV a cabo, que foi posto em consulta pública pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
“Estamos bastante preocupados,
mas o fato de haver uma consulta
pública mostra que a Anatel quer

ouvir e nós, com certeza, vamos
dar sugestões. A gente vai ter que
consertar esse regulamento sim,
porque ele tem problemas”.
Entre as propostas criticadas
pela empresa está a que estabelece metas mais rigorosas de cobertura para empresas que têm
maior poder de mercado. “Somos
radicalmente contra essa ideia
que penaliza quem vem trabalhando de forma forte e constante em prol de outras empresas
que terão metas muito mais folgadas”, reclamou o executivo.
Félix também criticou o preço
de R$ 9 mil proposto pela agência
reguladora para novas outorgas
de TV a cabo. “A Net pagou muito
quando entrou nesse mercado. Por
que agora vamos ter uma concorrência quase sem regras?”. Segundo Félix, o regulamento proposto
pela Anatel não pode se sobrepor
à Lei do Cabo, que já estabelece
as regras para o setor. O executivo esteve ontem em Brasília para
participar do lançamento de um
novo produto da operadora.

'HÀDomRQRVSUHoRVDRSURGXWRU 6KHOOGHL[DSURMHWRV
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE), registrou
deﬂação de 0,55% em maio em
relação a abril. Para economistas,
esse resultado deve colaborar
para queda no ritmo de alta do
Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) de junho, o balizador da política de metas de inﬂação. Até maio, o IPP acumula
altas de 1,13% no ano e de 5,6%
nos últimos 12 meses.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na “porta da fábrica”, sem impostos e fretes, de 23
setores da indústria de transformação. Treze das 23 atividades tiveram
alta de preços em maio ante abril.

www.jgn.com.br
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A informação veio colaborar
com a posição do governo, que
tenta amenizar a preocupação
com a inﬂação.
Setores - Segundo o gerente
do IPP na Coordenação de Indústria do IBGE, Alexandre Pessoa
Brandão, as indústrias de reﬁno,
alimentos e químicas foram as
grandes responsáveis pela deﬂação do índice. “Foram os setores
que puxaram o resultado para
baixo”, disse. Em maio, o IBGE
apurou queda de 2,04% de preços no setor de reﬁno de petróleo
e biocombustíveis contra abril, o
primeiro recuo desde agosto de
2010 (-0,21%). Mas o setor ainda
acumula alta de preços de 3,96%
no ano, e nos últimos 12 meses,

elevação de 8,46%.
Brandão informou que houve
recuo de preços do álcool etílico, o
que ajudou a puxar para baixo os
preços do setor. “Começou a safra
de cana, e os preços do álcool caíram”, lembrou. Segundo o IBGE,
somente a soma do impacto de
álcool etílico, óleos lubriﬁcantes
básicos, nafta e óleo diesel e outros óleos combustíveis representou uma contribuição negativa de
-2,08 pontos porcentuais na queda
do setor de reﬁno em maio.
No caso de alimentos, Brandão
informou que os preços registram
desaceleração ou queda desde janeiro deste ano. Em maio, os preços do setor caíram 2,01% contra
abril, e acumulam queda de 3,5%

no ano; mas registram elevação
de 15,85% em 12 meses. “Na verdade, entre os três, a queda de
maio foi mais puxada por reﬁno e
alimentos”, salientou. No caso de
outros produtos químicos, os preços caíram 0,81% em maio contra
abril, o menor resultado desde
julho de 2010 (-1,93%); mas acumulam altas de 7,77% no ano e
de 14,26% em 12 meses.
Serviços - Para o economista-chefe da Austin Rating, Alex
Agostini, essa deﬂação aumentaria as chances de o IPCA entre no
território negativo em junho na
comparação com maio. A questão
que deve impedir a concretização
de declínio no IPCA em junho é o
setor de serviços, avisa o analista.

QD%DFLDGH6DQWRV

A Queiroz Galvão Exploração e
Produção (QGEP) e a Barra Energia anunciaram ontem a aquisição, cada uma delas, de 10% da
participação de 20% da Shell
Brasil no bloco BM-S-8, no pré-sal
da Bacia de Santos. O negócio foi
fechado por US$ 350 milhões, divididos entre as compradoras.
Embora o negócio ainda dependa da aprovação da Agência
Nacional do Petróleo (ANP), a
venda de sua parte no bloco marca a saída da Shell de projetos no
pré-sal de Santos. Em nota, ela
comunicou que a decisão de vender a cota no consórcio decorreu

da necessidade de promover uma
revisão do portfólio.
“A Shell revisa constantemente seu portfólio para assegurar o melhor resultado a seus
acionistas. Essa ação rotineira
simplesmente dá continuidade ao processo de priorização,
otimização e ﬁnanciamento do
portfólio dos negócios de exploração e produção da Shell
nas Américas”, informa a empresa na nota.
De acordo com a nota, a venda
“não impacta na visão de crescimento e desenvolvimento” que a
empresa “tem para o Brasil.”
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Serasa aponta desaceleração no ﬁm do primeiro semestre. Na comparação com maio, a atividade ﬁcou estável em junho
A atividade do comércio no
País teve desaceleração no ﬁm do
primeiro semestre, de acordo com
pesquisa divulgada ontem pela
Serasa Experian, empresa especializada em análise de crédito.
O levamento mostra que
o movimento dos consumidores nas lojas cresceu 9,6% no
acumulado dos seis primeiros
meses deste ano em relação ao
igual período do ano passado.
Esse resultado, porém, é inferior ao crescimento de 10,7%
veriﬁcado no primeiro semestre
de 2010 ante o igual período de
2009, e também é menor que a
alta de 10,7% registrada no segundo semestre de 2010 ante os
primeiros seis meses de 2009.
Na comparação mensal, a atividade comercial no País ﬁcou
estável em junho ante maio.
De acordo com os economis-

&RQ¿DQoDGRVHPSUHViULRVUHFXD
Sabrina Valle
Da agência Estado

A percepção da desaceleração do ritmo da atividade econômica e do ritmo de vendas do
comércio ﬁzeram com que o Índice de Conﬁança dos Empresários
do Comércio (ICEC) registrasse,
em junho, um recuo de 3,1%, na
comparação com maio. O levantas da Serasa Experian, o bom
momento vivido pelo mercado
de trabalho conseguiu sustentar
o desempenho favorável para a
atividade varejista no primeiro
semestre, apesar do aumento dos

tamento, mensal, foi divulgado
ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Segundo a CNC, a pesquisa mostra que comerciantes
de todo o País estiveram mais
cautelosos no mês passado e
devem ajustar estoques, embora continuem com perspectivas otimistas para os núme-

ros de 2011. O chefe da Divisão
Econômica da Confederação,
Carlos Thadeu de Freitas,
aﬁrma que o sentimento do
empresário do comércio é de
que o setor continuará apresentando crescimento superior ao da economia brasileira
como um todo.
A queda em junho foi provocada, principalmente, pela me-

juros e das medidas de restrição
ao crédito adotadas pelo governo
desde o ﬁnal do ano passado.
A Serasa avalia que a estabilidade observada no mês de
junho em relação a maio é um

prenúncio de que no segundo semestre de 2011 a desaceleração
da atividade varejista deve se
intensiﬁcar. Segundo a Serasa, a
estimativa se baseia na continuidade do movimento de elevação
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Fernando Scheller
Da Agência Estado

A veemência do presidente do
Casino, Jean-Marie Naouri, em lutar contra o enfraquecimento da
posição do grupo no Pão de Açúcar
tem a estratégia de crescimento da
multinacional na última década
como pano de fundo. Segundo analistas europeus que acompanham o
grupo, 80% do crescimento previsto
para o Casino até 2013 virão dos países emergentes. O Brasil é a “joia da
coroa”: deverá responder por metade da expansão do conglomerado.
De acordo com o analista Laurence Hoffmann, da Oddo Securities, o Casino está colhendo o
fruto de uma aposta nos países
emergentes feita nos últimos 12
anos. A partir de 1999, a rede francesa chegou a países como Brasil,
Colômbia, Tailândia e Vietnã, em
detrimento de mercados maduros
- exatamente a estratégia oposta
do Carrefour, que seguiu bastante
dependente da Europa Ocidental.

A aposta rendeu frutos: hoje,
o Casino tem 54% de participação
na líder de mercado na Colômbia,
a rede Éxito. Mas a consagração
da estratégia “emergente” viria
em 2012, quando o conglomerado
estaria apto a assumir o controle
do maior varejista nacional - o
Grupo Pão de Açúcar -, conforme
acordo ﬁrmado com o empresário
Abilio Diniz em 2005.
A complexa operação armada
por Diniz para a aquisição de metade das operações do Carrefour
no País manteria o Casino como
sócio, mas eliminaria a possibilidade de o grupo francês assumir
o controle da operação. Em relatório, Hoffman diz que “o Casino
deve buscar ações legais para
contestar o negócio com base no
acordo de acionistas do Grupo
Pão de Açúcar”. Pelo que tem
dito até agora, é justamente isso
que Naouri tem em mente.
O analista da Oddo Securities
questiona ainda a opção do Pão
de Açúcar em fazer negócio com

o Carrefour num momento em
que o grupo passa por uma crise
de credibilidade que afeta seus
resultados. Entre 2010 e 2011, a
empresa perdeu 0,6 ponto percentual de participação no mercado
francês, enquanto o Casino ganhou 0,3 ponto no período. Para
Hoffmann, a avaliação para as
ações do Carrefour segue neutra:
“As diﬁculdades para o fechamento do acordo (no Brasil) parecem
muito grandes”, diz Hoffmann.
‘Agua fria’ - A analista-sênior
da consultoria Euromonitor, Antonia Branston, considera a fusão
entre Pão de Açúcar e Carrefour
no Brasil um “balde de água fria”
nos planos do Casino. Segundo
ela, o grupo escolheu deixar vários mercados ao redor do mundo
entre 2005 e 2010- incluindo Lituânia, Holanda, Arábia Saudita,
Taiwan e Venezuela - para escolher o Brasil como ponto nevrálgico de sua expansão. “Para dar
suporte (à estratégia), o Casino
anunciou em maio último que in-

vestiria 2 bilhões de euros ao ano
no País, com planos de abrir 100
novas lojas ao ano.”
Para a analista, caso não surja uma solução amigável para a
disputa, é possível que a imagem
do Grupo Pão de Açúcar possa
ser afetada. “No caso de uma
longa batalha judicial, é pouco
provável que a posição de mercado da empresa se mantenha
inalterada. E isso pode beneﬁciar o Walmart que, sem ser afetado pela confusão, pode buscar
a liderança do setor (no Brasil).”
Saída - É consenso de que a
mudança no Brasil prejudicará o
Casino. Em relatório, o analista
Christopher Hogbin, da Bernstein Research, diz que, caso a fusão Pão de Açúcar-Carrefour seja
mesmo levada a cabo, o grupo tem
a alternativa de negociar sua saída da operação. Ele diz, porém,
que a expectativa é que o grupo
seja um “negociador renitente” conforme já ﬁcou provado pelas
declarações de seu presidente.

3UHVLGHQWHGR&DUUHIRXUYLUiDR3DtV
Na conversa que teve com o
presidente do BNDES, Luciano
Coutinho, no início da noite de
segunda-feira, Jean-Charles Naouri teve a primeira oportunidade de expor a um representante
do governo brasileiro os planos
do Casino para o Pão da Açúcar a
partir de 2012, quando, pelas regras atuais, assumirá o controle.
Após reiterar a posição oﬁcial
do banco de que só apoiará a fusão após acordo entre Naouri e o
presidente do Pão de Açúca, Abílio Diniz, Coutinho praticamente
só ouviu. O francês demonstrou
irritação com Diniz e contou que,
depois de alguns anos de insistência, conseguiu convencê-lo a usar
a experiência do Casino na França
para testar lojas de menor porte
Isso teria contribuído fortemente

A exemplo do presidente do Grupo Casino,
Lars Olofsson também deve ser encontrar com o
presidente do Pão de Açúcar, Abílio Diniz
para o bom desempenho do Pão
de Açúcar nos últimos anos.
Contraste - A informação contrasta com a imagem construída por
Diniz no BNDES, a de um administrador hábil que havia encontrado
agora o ajuste ideal para o negócio
sem a ajuda do sócio francês e que,
por isso, precisava ser preservado à
frente das decisões para manter sua
política de privilegiar fornecedores
nacionais. Diniz nega e diz que o sócio francês mal participava das reu-

niões do Conselho de Administração.
Ontem, o tom no governo já
era de maior afastamento do
assunto. Em Londres, o ministro
da Fazenda, Guido Mantega, disse que não acompanha o tema.
“Cabe ao BNDES julgar se cabe
nos seus planos estratégicos.”
Depois do presidente do Casino, é
a vez do principal executivo do Carrefour, Lars Olofsson, desembarcar
no Brasil. A previsão é de que chegue
amanhã ou na sexta-feira. Segundo

fontes ligadas à empresa, o principal
objetivo da viagem é tranquilizar os
funcionários do Carrefour. O Conselho de Administração do Carrefour aprovou o negócio, o que
gerou manifestação irritada do
Casino, que acusou o Carrefour
de participar de “negócio ilegal”.
Olofsson também deve se encontrar com Diniz e tenta contato com
autoridades como o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. É
provável que seja recebido por Coutinho, mas Pimentel viajou para o
exterior. Assim como Mantega, ele
também não recebeu Naouri. De
forma geral, o governo quer evitar
o caso e deixar a questão aos cuidados do BNDES. (Alexandre Rodrigues, Raquel Landim, Melina Costa e
Daniela Milanesa/ AE)
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Pesquisa Ibope indica que o
brasileiro deve gastar R$ 7,18
bilhões em livros e publicações
impressas neste ano. De acordo
com o estudo, o primeiro do tipo
realizado pelo Ibope, o Sudeste é
o mercado com maior potencial:
a região, sozinha, deve responder
por 57,9% das vendas em todo o
País em 2011, com gasto médio
de R$ 55,08 por habitante.
Em segundo lugar no potencial
de vendas, mas bem atrás do Sudeste, está a Região Sul, com 15,28%
da comercialização de livros e impressos, com consumo per capita
de R$ 46,70. De acordo com o Cen-

so 2010 do Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE), os
sete estados destas duas regiões estão entre os dez mais alfabetizados
do País. A pesquisa inclui todos os
tipos de livro, inclusive os didáticos.
De acordo com a pesquisa
Ibope, o potencial de consumo
de livros e publicações impressas
no Sudeste em 2011 é de R$ 4,16
bilhões, enquanto no Sul é de R$
1,1 bilhão. O Nordeste aparece
como terceiro maior mercado,
com potencial de R$ 1,03 bilhão
e consumo per capita de R$
26,34, seguido pelas regiões Centro-Oeste, com potencial de R$

560 milhões e gasto médio de R$
44,33 por habitante e Norte, com
potencial de R$ 330 milhões e
consumo per capita de R$ 27,43.
O Ibope aponta que na classe B
está o grande ﬁlão do mercado editorial. Mais da metade, ou 51,97%
dos consumidores de livros e impressos em 2011 está nessa faixa,
que corresponde a 23,51% dos domicílios do País. Isso signiﬁca, conforme a pesquisa, um potencial de
consumo de R$ 3,73 bilhões. A classe A deve gastar até R$ 1,52 bilhão
(21,15%). “Juntas, as classes A e B
são responsáveis por 73,12% dos
gastos com livros”, aﬁrma o estudo

A classe C, que se expandiu
nos últimos anos com o crescimento econômico do Brasil, deve
ser responsável por R$ 1,65 bilhão
de vendas (22,94% do potencial
de consumo). “O grande desaﬁo
do setor editorial é fazer o livro
crescer na classe C, que já consome informações pela internet,
mas não investe tanto em livros”,
diz o diretor de Geonegócios do
Ibope Inteligência, Antônio Carlos Ruótolo, no site da instituição.
As editoras devem arrecadar com
as classes D e E R$ 280 milhões
em livros, o que corresponderá a
3,93% das vendas em 2011.

nor satisfação com o nível dos
estoques (-6,3%) dos varejistas,
e pela percepção menos favorável do nível geral da atividade
econômica atual (-5,3%).
O economista destaca que
varejistas de todo o País acreditam na manutenção do emprego
e na queda da inﬂação, o que
deve levar o setor e fechar o ano
com alta de 7,2% nas vendas.
da taxa de juros e na perspectiva de moderação do ritmo de
crescimento econômico.
Indicador - O Indicador de
Atividade do Comércio é composto pelo volume de consultas

mensais realizadas por estabelecimentos comerciais à base
de dados da Serasa Experian.
A amostra é composta de cerca
de 6 mil empresas comerciais. O
indicador, com início em janeiro
de 2000, é segmentado em seis
ramos de atividade comercial.
Segundo a pesquisa, o segmento de material de construção foi o que mais expandiu seu
movimento no primeiro semestre de 2011, com alta de 12,8%
frente aos seis primeiros meses
de 2010. Em seguida vieram os
segmentos de móveis, eletrônicos e informática (9,3%), combustíveis e lubriﬁcantes (8,5%),
supermercados, alimentos e
bebidas (5,5%) e veículos, motos e peças (1,3%). Somente o
segmento de tecidos, vestuário,
calçados e acessórios encerrou o
semestre com queda (-0,9%).
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Rodrigo Petry
Da Agência Estado

As vendas de eletrodomésticos
e eletroeletrônicos devem crescer
este ano cerca de 15% na comparação com 2010, disse ontem o
presidente Associação Nacional
de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Lourival
Kiçula. Dessa forma, o crescimento porcentual das vendas da indústria para o varejo de televisores,
linha branca (geladeiras, fogões e
máquinas de lavar) e de pequenos
eletrodomésticos deve se igualar
ao desempenho do ano passado.
“O avanço tecnológico e a
ascensão ao consumo da classe
C, pelo aumento da renda, vão
puxar as vendas, mesmo com o
cenário de desaceleração da atividade econômica. Embora ocorra a
alta dos juros, o importante para
o consumidor é que a prestação
ﬁque dentro do orçamento”, aﬁrmou Kiçula, durante a abertura
da Eletrolar Show, feira de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e TI.
Segundo a Eletros, entre as
indústrias representadas pela enC

U

tidade, apenas as vendas de televisores recuaram no primeiro semestre frente ao mesmo período
do ano passado, com queda de 6%,
para 6,064 milhões de unidades.
Kiçula justiﬁcou o recuo ao efeito
de antecipação das compras de televisores no primeiro semestre de
2010 em razão da Copa do Mundo.
Para o encerramento de 2011,
porém, a Eletros estima que as vendas de televisores atinjam cerca de
13 milhões de unidades, o que representaria uma alta de 8,3% em comparação a 2010, com destaque para
a comercialização de aparelhos de
led e LCD. “Até o ﬁnal do ano, os televisores de led representarão cerca
de 35% das vendas”, disse.
Outros produtos - De acordo
com a Eletros, no primeiro semestre, as vendas de máquinas de lavar roupa cresceram 20% sobre
o mesmo intervalo de 2010, para
3,572 milhões de unidades. Os refrigeradores tiveram alta de 7%,
para 2,773 milhões. As câmeras digitais avançaram 10%, para 1,202
milhão. Já as vendas de eletroportáteis subiram 18%, para 12,216
milhões de unidades.
R
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Coreanos pedirão adiamento
do leilão do trem-bala por 45 dias
O Consórcio TAV Brasil, conhecido como grupo coreano, formalizará
hoje o pedido para o adiamento por 45 dias do leilão do Trem de
Alta Velocidade (TAV), o trem-bala que ligará Rio de Janeiro, São
Paulo e Campinas (SP). As informações são de Paulo Benites,
representante do consórcio.
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 jV K QD VHGH GD 6RFLHGDGH QD (VWUDGD GR ,WDUDUp 
5DPRVQHVWDFLGDGHGR5LRGH-DQHLUR$FLRQLVWDV3UHVHQWHV2VDFLR
QLVWDVGDVRFLHGDGHUHSUHVHQWDQGRDWRWDOLGDGHGR&DSLWDO6RFLDOFRQIRUPH
VH YHUL¿FD GDV DVVLQDWXUDV ODQoDGDV QR OLYUR SUySULR  3UHVLGHQWH H 6H
FUHWiULRGD$VVHPEOpLD3UHVLGHQWH5REHUWR)UDJDGH)UHLWDV6HFUHWiULR
%HQHGLFWD$SSDUHFLGD%LJKLQ]ROL$Q~QFLRVGH&RQYRFDomR3RUDYLVR
HQWUHJXHSHVVRDOPHQWHDFDGD$FLRQLVWDHGLVSHQVDGDDSXEOLFDomRGDGD
DSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGHOHV$FLRQLVWDV2UGHPGR'LD'HOLEHUDU
VREUH%DODQoR3DWULPRQLDOHDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVFRUUHVSRQGHQ
WHVDRSHUtRGRGHGHMDQHLURDRVTXDLVIRUDPFRQIHULGRV
HH[DPLQDGRVFRQIRUPH5HODWyULRGD'LUHWRULDGHHH
3DUHFHUGR&RQVHOKR)LVFDOGHHGLVSHQVDGDDSXEOL
FDomRGRVPHVPRVFRQIRUPHDUWLJRGD/HLQGHGDV6$
5HHOHJHUSDUDRH[HUFtFLRGHDWpDSUy[LPD$*2DUHDOL]DUVH
HPSDUDPHPEURVHIHWLYRVGR&RQVHOKR)LVFDORVVHQKRUHV*HUDOGR
5LEHLUR3RQWHV&OiXGLR%LJKLQ]ROLH3DXOR5REHUWR&RUUrD)UDJDGH)UHLWDV
HSDUDVXSOHQWHV&OiXGLR/XL])UDJDGH)UHLWDV+HUDOGR&pVDU%DUURVGD
6LOYDH5HJLQD0DULD/LPD0LUDQGDMiTXDOL¿FDGRV0DQWHQGRRVKRQRUi
ULRVGRVPHPEURV(IHWLYRVGR&RQVHOKR)LVFDOHP GH]SRUFHQWR GRV
KRQRUiULRV GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD FRQIRUPH GHWHUPLQD D /HL GDV 6$
'HOLEHUDURDXPHQWRGR&DSLWDO6RFLDOGH5 GX]HQWRVPLO
UHDLV  SDUD 5  VHLVFHQWRV PLO UHDLV  FRP XWLOL]DomR GR VDOGR
DFXPXODGRQDUHVHUYDOHJDOQRYDORUGH5 VHWHQWDHFLQFRPLO
YLQWHGRLVUHDLVHVHVVHQWDHGRLVFHQWDYRV H5 WUH]HQWRVH
YLQWHHTXDWURPLOQRYHFHQWRVHVHWHQWDHVHWHUHDLVHWULQWDHRLWRFHQWDYRV 
GDUHVHUYDGHOXFURV'HOLEHUDQGRDLQGDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVQRYDORU
GH5 GX]HQWRVPLOUHDLV UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGHH5
 WUH]HQWRV PLO UHDLV  UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR GH  SHUPDQH
FHQGRRVVDOGRVUHPDQHVFHQWHVQDFRQWDGHUHVHUYDVGHOXFURVSDUDIXWXUDV
GHOLEHUDo}HV5HHOHJHUD'LUHWRULDSDUDRWULrQLRGHDDVDEHU
'LUHWRU5REHUWR)UDJDGH)UHLWDVH'LUHWRUD%HQHGLFWD$SSDUHFLGD%LJKLQ]ROL
WRGRVMiTXDOL¿FDGRVSHUPDQHFHQGRWDPEpPDUHPXQHUDomRPHQVDOGH5
 FLQFRPLOUHDLV $RUGHPGRGLDHPWRGRVRVVHXVLWHQVD
IRLGLVFXWLGDHDSURYDGDSHORSOHQiULRSRUXQDQLPLGDGH1DGDPDLVKDYHQ
GRDWUDWDUHFRPRQLQJXpPTXLVHVVHID]HUXVRGDSDODYUDR6U3UHVLGHQWH
VXVSHQGHXRVWUDEDOKRVGDUHXQLmRSDUDTXHSXGHVVHVHUODYUDGDDSUHVHQWH
$WDTXHHX%HQHGLFWD$SSDUHFLGD%LJKLQ]ROL¿]ODYUDUHTXHOLGDHPYR]DOWD
GHSRLV GH UHDEHUWRV RV WUDEDOKRV IRL DSURYDGD SRU XQDQLPLGDGH H DVVLQD
GDSRUWRGRVRVDFLRQLVWDVSUHVHQWHV5LRGH-DQHLUR&RQIHUH
FRPRRULJLQDOWUDQVFULWRHP/LYUR3UySULR5REHUWR)UDJDGH)UHLWDV3UHVLG
GD$VVHPEOpLD %HQHGLFWD$SSDUHFLGD %LJKLQ]ROL  6HFUHWiULD $FLRQLVWDV
5REHUWR)UDJDGH)UHLWDV%HQHGLFWD$SSDUHFLGD%LJKLQ]ROL+HUDOGR&pVDU
%DUURVGD6LOYD*HUDOGR7ULQGDGH5HJLQD0DULD/LPDGH0LUDQGD-XFHUMD
QHGDWD9DOpULD*06HUUD6HFUHWiULD*HUDO
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P U B L I C A Ç Ã O D E D E S PA C H O S
Despachos de 5 de julho de 2011
Documentos Deferidos
PROC.
112383165
112383203
112061494
112366791
112366856
112358870
112463150
112463584
112459820
112460615
112427545
112299547
112329195
112329225
112327656
112470548
112469515
112469558
112290663
112290698
112473520
112460321
112347894
112347452
112470769
112467776
112018149
112360742
112464661
112447937
111905206
112412513
112376207
112376231
112391915
112421717
112451586
112451780
112454836
112454810
112327621
112369227
112446680
112383190
112380085
112380107
112412181
112451977
112452027
112467148
112462871
112429530
112429572
112442366
112427405
112427421
111949769
112470530
112437710
112271685
112421385
112454585
112463614
112406670
112406734
112448089
112393233
112467873
112002420
112464092
112452850
112452965
112286968
112286992
112316697
112217354
112445519
112431216
112429653
112194761
112194796
112429386
112471935
112462740
111902240
112448763
112392504
112325696
110880242
110880250
112464009
112454178
112019811
111782244
112442579
112474322
112452159
112452175
112442269
112336370
112251358
112379087
112053050
112359647
112428070
112444873
112375685
112375707
112444040
112275060
112464335
112445659
112445780
112452205
112345395
112409326
112409350
112414354
112198473
112376886
112460860
112454305
112397220
112397263
112462600
112263186
112322727
112460011
112460143
112316930
112316964
112429840
112447058
112460364
112429564
112382428
112454348
112446396
112412114
112260870
112461441
111885388
112451195
112451241
112397344

EMPRESA
2MN EQUIPAMENTOS E SISTEMA LTDA
2MN EQUIPAMENTOS E SISTEMA LTDA
3A RIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA ME
3GR CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
3GR CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
9 MM FILMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
A C SILVEIRA CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM
ME
A COR DO METAL PINTURAS LTDA ME
A L NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS ME
A P O ISAIAS RESTAURANTE
A S R ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
A. M. E. CABRAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS
ABCD CRECHE E ESCOLA
ABCD CRECHE E ESCOLA
ABRAZIL SERVICOS MARITIMOS LTDA EPP
AC RIBEIRO TRANSPORTE E LOCACAO DE AUTOMOVEIS
ME
ACADEMIA OMEGA FITNESS LTDA
ACEDEMIA OMEGA FITNESS LTDA
ACIREX REPRESENTACOES LTDA
ACIREX REPRESENTACOES LTDA
ACN INOVACOES COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS
LTDA ME
AD POLICROM ARTES GRAFICAS LTDA
ADELIAS GASTRONOMIA LTDA
AEROCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
AFLUENTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S A
AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S A
AGA MED COMERCIO REPRESENTACAO E ASSISTENCIA
TECNICA MEDICO HOSPITALAR LTDA
AGANTE & SILVA PNEUS LTDA EPP
AGASSY COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
ALDAGON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME
ALFA CRED PADUA IMOBILIARIA LTDA ME
ALPES RIO COMERCIAL LTDA ME
ALVES EXECUTIVA DE QUADRAS LTDA
ALVES EXECUTIVA DE QUADRAS LTDA
AM PM COMESTIVEIS LTDA
AMBER COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
AMEF TRANSPORTE LTDA
AMEF TRANSPORTE LTDA
AMIGAS DA ARTE LTDA
AMIGAS DA ARTE LTDA
AMOS BRASIL SISTEMAS DE GESTAO DE RECURSOS
E CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA
ANA LUCIA CASA DE FESTAS E EVENTOS LTDA
ANA LUCIA CASA DE FESTAS E EVENTOS LTDA
ANDRE GONCALVES MALVAR
ANODICAXI ANODIZACAO DUQUE DE CAXIAS LTDA
ANODICAXI ANODIZACAO DUQUE DE CAXIAS LTDA
APOIO DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA
ARAGAO E ROSARIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS
NAUTICOS LTDA
ARAGAO E ROSARIO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS
NAUTICOS LTDA
ARCON CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
AREAL TORNADO LTDA ME
AREIA BRANCA BIQUINIS LTDA
AREIA BRANCA BIQUINIS LTDA
ARMZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ARTFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ARTFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ASSISTENCIALAR HOME CARE LTDA
ATE II TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
ATELIER DE SOM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
AUDIOVISUAIS DO BRASIL LTDA
ATIVO PARK ESTACIONAMENTOS LTDA
ATIVO PARK ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO CENTER SILVA COMERCIO LTDA
AUTO SOM E ACESSORIOS CANAA LTDA ME
AUTOMOVEL CLUB DO VILAR AUTO CENTER LTDA
AUTOMOVEL CLUB DO VILAR AUTO CENTER LTDA
B & R GARRIDOS DOCES LTDA ME
B V RIO 254 CONFECCOES E COMERCIO DE TECIDOS
LTDA ME
BAGUARI I GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S/A
BALBOTECO LTDA
BANCO BTG PACTUAL S A
BAR E RESTAURANTE PARADINHA LTDA
BARONESA MONEY PROMOTORA DE SERVICOS
FINANCEIROS LTDA ME
BAZAR SAO JORGE DE CAXIAS LTDA
BAZAR SAO JORGE DE CAXIAS LTDA
BAZAR SONHO BOM TRR LTDA ME
BAZAR TEM TUDO DO IPASE LTDA
BAZAR TEM TUDO DO IPASE LTDA
BEBIDAS DOCES E SALGADINHOS PERTINHO DE CASA
LTDA ME
BECHTEL DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA
BIOSYS LTDA
BIOSYS LTDA
BIQUINIS BERANA MAR LTDA EPP
BLACK STAR BIJUTERIAS LTDA ME
BODY AND SOUL EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS
LTDA ME
BOLSA DE MULHER S/A
BONATI ARAUJO SERVICOS DE EMBELEZAMENTO
LTDA ME
BORD MIL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
BR METALS FUNDICOES LTDA
BRAEMAR STEEGE CONSULTORES LTDA
BRAEMAR STEEGE CONSULTORES LTDA
BRASIL TELECOM S/A
BRASIPLAST ATACADISTA COMERCIAL LTDA
BROOKFIELD BRASIL SHOPPING CENTERS PARTICIPACOES
S/A
BROOKFIELD GESTAO DE ATIVOS LTDA
BVSF MODA LTDA EPP
C A FERREIRA DOS SANTOS AUTO PECAS ME
C DE OLIVEIRA DECORACOES EM GESSO
C DE OLIVEIRA DECORACOES EM GESSO
C G SANTOS AUTO SERVICOS LTDA ME
C H F DA SILVA QUENTINHAS
C J J S RESTAURANTE E BEBIDAS LTDA ME
CAFE E BAR ENCONTRO DOS CEARENSES LTDA ME
CAFE E BAR JASMIM LTDA
CAFE E BAR JASMIM LTDA
CAFETERIA THATHA LTDA ME
CAIUBI ALVES DA SILVA
CAJA COM MEL CEREAIS LIMITADA
CAJA COM MEL CEREAIS LIMITADA
CAMERON MCKENNA SERVICES BRAZIL CONSULTORIA
LTDA
CAMPUS R5 EVENTOS E FORMATURAS LTDA
CAPITAL DYNAMICS INVESTIMENTOS LTDA
CARIOCA CULINARIA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA
CARIOCA CULINARIA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA
CARIOCA OCA CRIACOES E DESIGN DO VESTUARIO
LTDA ME
CARIOCA SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA
CASA ALESSANDRO LTDA
CASA ALESSANDRO LTDA
CASA DO PEAO DE MIRACEMA LTDA ME
CASA DO PETISCO RESTAURANTE DE QUEIMADOS
LTDA
CASA NOBRE DA PALHADA COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA ME
CASTELO DO PAPEL BAZAR E PAPELARIA LTDA ME
CEIG EIV LIVRARIA LTDA ME
CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA LTDA
CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA LTDA
CEU AZUL DO RIO BAR E DISTRIBUIDORA DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
CHAMA FORTE REVENDA DE GAS LTDA
CHL XLIV INCORPORACOES LTDA
CHURRASCARIA ENTRE AMIGOS LTDA
CHURRASCARIA ENTRE AMIGOS LTDA
CI MINI MERCADO E MERCEARIA LTDA
CI MINI MERCADO E MERCEARIA LTDA
CIANES SERVICOS CIRURGICOS E ANESTESICOS
LTDA ME
CIDA FASHION LTDA ME
CINTIA DA SILVA SILVEIRA
CLINICA MEDICA XIMENES LTDA ME
COLHER DE CHA CHALES LTDA ME
COLORTEL LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
COLUNA COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME
COMERCIAL DE PAPEL GOMES E ARAUJO LTDA
COMERCIAL GAMABRAS PRODUTOS LTDA
COMERCIAL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA EPP
COMERCIAL PAPELARIA RHODES LTDA
COMERCIO DE ALIMENTOS KOHAGURA LTDA
COMERCIO DE ALIMENTOS KOHAGURA LTDA
COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS MEIRA DE

PADUA LTDA
112397379 COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS MEIRA DE
PADUA LTDA
112433863 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE
FORA RIO
112358381 COMPRE MAIS AUTO SERVICO LTDA EPP
112455590 CONCEITO ALIMENTACAO COLETIVA LTDA ME
112462782 CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A
112474357 CONCHAS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
ME
112250831 CONSERV LAGOS CONSERVADORA E PRESTADORA DE
SERVICOS LTDA ME
112459005 CONSTRUCERTA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
111849373 CONSTRUTEC QUALITY E ENGENHARIA LTDA
112445268 CONSTRUTORA HABITAR RIO CONSTRUCAO CIVIL LTDA
112423779 COOPATUR COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS
AUTONOMOS DE TAXI E TURISMO DO RIO DE JANEIRO
LTDA
112467385 COPACABANA MAR HOTEL S/A
111974500 COPART 5 PARTICIPACOES S A
112470777 COSTA MATTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
112452795 CPAM BAR E LANCHONETE LTDA
112454844 CRENOR CARBONATOS DO NORDESTE LTDA
112470599 CRISBIJOUX COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME
112452655 CUATRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
112037550 CVA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME
112463118 D L 18 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
112354467 D L TREVISANI
112354475 D L TREVISANI
112427111 DANIEL DE ASSIS RODRIGUES
112427154 DANIEL DE ASSIS RODRIGUES
112454232 DANIELA DE OLIVEIRA ASSIS
112454283 DANIELA DE OLIVEIRA ASSIS
112470602 DENISE DOCES LTDA ME
112431755 DI MARE II RESTAURANTE LTDA
112431763 DI MARE II RESTAURANTE LTDA
112462081 DI PAO COMESTIVEIS LTDA ME
112455050 DIDANI SELF SERVICE E RESTAURANTE LTDA ME
112445110 DIG LARM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
112445136 DIG LARM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
112442323 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINHEIRO LTDA ME
112442390 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PINHEIRO LTDA ME
112455042 DKAP CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA
112451470 DOCE PECADO CONFECCAO LTDA
112464548 DP TOLEDO EVENTOS
112464629 DP TOLEDO EVENTOS
112455026 DRILLSHIP INVESTMENT RIO PARTICIPACOES LTDA
112051332 DROGARIA DO ADALTO LTDA ME
112381219 DROGARIA E PERFUMARIA PRIMOS LTDA
112381243 DROGARIA E PERFUMARIA PRIMOS LTDA
112263399 DYL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
112445470 E P G M E CIA INFORMATICA LTDA ME
112221165 E TATICA PUBLICIDADE & MARKETING DIGITAL LTDA
EPP
112468420 ECOAQUA SOLUCOES S.A
112474462 EDIVALDO ELIAS DA SILVA
112454704 EGO DIVISORIAS E ESQUADRIAS LTDA ME
112459110 ELE E ELA AMIGOS DO BAIRRO BAR LTDA ME
112369316 ELISANGELA ROSA
112365272 ELIZANGELA M S O EGGDORNE
112428576 ELLEGANCE DE PADUA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ME
111970067 EMAX COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
112464300 EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S/A
112453481 EREKOARA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
112445497 ESBERED & MARTINS PROJETOS E CONSULTORIA
LTDA
111632277 ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S A
112298028 ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S A
112401007 ESPACO ALEGRIA FESTAS LTDA
112401023 ESPACO ALEGRIA FESTAS LTDA
112395856 ESTACIONAMENTO DO DINHO DE NOVA IGUACU LTDA
111434394 EUROCOSMETICA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
112410804 F R C FLOR SERVICOS E INFORMATICA ME
112345360 F S LIMA COMUNICACAO VISUAL ME
112462308 FABIO BRUNO CONSTRUCOES LTDA
112472800 FABRICA DE BEBIDAS DRAMA LTDA ME
112298095 FARMA TROL REPRESENTACOES LTDA
112298117 FARMA TROL REPRESENTACOES LTDA
112468110 FARMACIA LANDEVAN LTDA ME
112458726 FARMACIA NOVA REALEZA DE FRIBURGO LTDA ME
112422705 FAST SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
112457894 FAWLELL COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
112470254 FFMR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
112318355 FFP COMERCIO ESPORTIVO LTDA EPP
112467768 FIVE STAR OFFSHORE SERVICOS E LOCACOES LTDA
111797918 FL II SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
112454763 FLAG SERVICOS DE PLANEJAMENTOS LTDA
112452620 FLOR DE LOTUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ME
111431433 FOGAREU E IRMAOS LESSA LTDA
111865026 FOGAREU E IRMAOS LESSA LTDA
110801989 FORSAFETY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
112470653 FRISTBOBBY BAZAR LTDA ME
112418970 FSJ COMERCIO ALIMENTICIO LTDA
112419003 FSJ COMERCIO ALIMENTICIO LTDA
112385630 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A
112427235 FUSION RIO VEICULOS LTDA
112200354 G&G COMPANY TOUR LTDA
112319149 G&G COMPANY TOUR LTDA
112462464 GABARITHO CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
112452590 GASPARIAN & SALOMAO PRODUCOES AUDIOVISUAIS
LTDA ME
112463797 GERDAU ACOS LONGOS S/A
112463851 GERDAU S/A
112463878 GERDAU S/A
112447228 GESTOR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL
LTDA ME
112388930 GLOBAL NUTRI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
112388949 GLOBAL NUTRI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
112366716 GOLIAS CORDAS LTDA ME
112454135 GUERRA TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA ME
112443699 HAIR INSTITUT LAETITIA GUENAOU TREINAMENTO EM
COSMETICA LTDA
112443494 HARGREAVES CONSULT LTDA EPP
112431615 HDMI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
112443745 HEADLIGHT VITAL ENERGIA S A
112443818 HEADLIGHT VITAL ENERGIA S A
112464360 HRT AFRICA PETROLEO S A
112397824 HUMANUS RIO CONSULTORIA EM MEDICINA DO
TRABALHO LTDA ME
112419313 IBIZA INSTALACAO CONSERVACAO MANUTENCAO E
SERVICOS EM GERAL LTDA EPP
112470378 IESA OLEO & GAS S/A
112470432 IESA OLEO & GAS S/A
112433936 IMPORT JET COMERCIO DE VEICULOS LTDA
112463649 IMPRITEC SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO
DIGITAL LTDA ME
112443222 INERIO INSTITUTO DE ENSINO PROFISSIONAL RIO DE
JANEIRO LTDA ME
112313680 INFOVINNE SOFTWARE E SOLUCOES LTDA ME
111756804 INSTITUTO DE ENSINO BIBLICO E TEOLOGICO
APOSTOLO GUILHERME LTDA
111756847 INSTITUTO DE ENSINO BIBLICO E TEOLOGICO
APOSTOLO GUILHERME LTDA
112454275 INTERMOOR DO BRASIL SERVICOS OFFSHORE DE
INSTALACAO LTDA
112391885 IPIRANGA IMOBILIARIA LTDA
112391869 IPIRANGA LOGISTICA LTDA
112346880 IRISANTOS LANCHONETE E PIZZARIA LTDA
112346910 IRISANTOS LANCHONETE E PIZZARIA LTDA
112313612 ISFAHAN INTERNACIONAL IMPORTADORA LTDA
EPP
112442234 IT PRESENTES LTDA EPP
112467849 ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S A
112299997 ITAQUA PRODUCOES PUBLICIDADE E MARKETING
LTDA
111985293 IZABEL CRISTINE S DE OLIVEIRA EPP
112372775 J C SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME
112002242 J L C DE IGUACU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E
TRANSPORTADORA LTDA ME
110268180 J L FERRAZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
112442285 J M MAXWELL PANIFICADORA LTDA ME
112392210 J M R COMERCIO DE MATERIAIS ABRASIVOS LTDA
ME
112461301 J N VIANNA REPRESENTACOES LTDA
112451870 J P PIZZA REI LTDA
112451926 J P PIZZA REI LTDA
112379605 J S L TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA ME
112376290 J. L. F. LACERDA BAR
112459919 JACQUELINE GOULART DO AMARAL
112421636 JADER MARINHO MANOEL
112438571 JALA 2008 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
111619009 JALA 2008 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
112401112 JETT COMERCIO E REPRESENTACOES DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA ME
112345115 JJ AUTO PECAS DE MOTO E BORRACHARIA LTDA
112437419 JNS COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
ALTERNATIVO DE PESSOAL LTDA
112454879 JOSE MARTINS DA SILVA NETO

112445284 JUCEMA REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA
ME
112333699 JUDINE UTILIDADES LTDA ME
112454852 K S S RIBEIRO GAS ME
112431500 KANDE SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES
LTDA
112428223 KARINA DIACUI DOS SANTOS
111923573 KIDCOM COMERCIO DE ARTIGOS DE ENTRETENIMENTOS
LTDA
112342116 KLAUS DE COPACABANA COMERCIO VAREJISTA MARMORES
E GRANITOS LTDA
112342132 KLAUS DE COPACABANA COMERCIO VAREJISTA MARMORES
E GRANITOS LTDA
112452876 KLEZIA & RITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ME
112452515 KLOTZLE & LISOT CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
112464483 KRANKENHAUS KLASSE EVENTOS LTDA ME
112468292 KYROS GESTAO DE RECURSOS LTDA
112429165 L C COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
112402801 L P PACHECO BAZAR LTDA ME
112470300 LAB PAR PARTICIPACOES SA
112328938 LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA
112051707 LABORMAQ LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS
LTDA ME
112016979 LAMPREIA CONSULTORES INTERNACIONAIS LTDA
112468721 LAMPREIA CONSULTORES INTERNACIONAIS LTDA
112383670 LANCHONETE E PIZZARIA KIM’S LTDA ME
112325041 LANCHONETE TREVO DO RAUL VEIGA LTDA ME
112410863 LEAL E CUNHA VIDRACARIA LTDA ME
112405959 LENI SERRA PEIXOTO
112446442 LEON DE JUDA BAZAR MAGAZINE E UTILIDADES
LTDA
112446582 LEON DE JUDA BAZAR MAGAZINE E UTILIDADES
LTDA
112454607 LEPLAN CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA
112454615 LEPLAN CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA
112463410 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE
BRICOLAGEM
112464238 LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
112397140 LITORAL DO CABO SERVICOS SUB AQUATICOS LTDA
ME
112432808 LITORAL DO CABO SERVICOS SUB AQUATICOS LTDA
ME
112368964 LLED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
112395880 LOCAL DE MUSICA E MUSICO LTDA
112345654 LOG SUPREMA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE SUCATAS
LTDA
112345662 LOG SUPREMA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE SUCATAS
LTDA
112474179 LOJA LUZ DO RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
112468047 LONJAS BRASIL LTDA
112468063 LONJAS BRASIL LTDA
112454429 LOPES E SILVA COMERCIO E APOIO EM EQUIPAMENTOS
DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA ME
112390684 LORRANA S 3 CENTRO DE ESTETICA & BELEZA LTDA
112454801 LUCKYSTON RESTAURANTES LTDA
112458343 LUIS E LAURINDA 1960 SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA
112392490 LUMIAR COMERCIO E SERVICOS DE FERRAMENTAS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME
112463622 LUSO BRASILEIRA LOCACAO DE LONAS E ESTRUTURAS
LTDA ME
112463681 LUSO BRASILEIRA LOCACAO DE LONAS E ESTRUTURAS
LTDA ME
112364683 M D M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
112452841 M F DE SOUZA COMERCIO DE ROUPAS
112443443 M F S GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS ME
112463029 M J 1 MANUTENCAO E SERVICOS DE LAVANDERIA
LTDA ME
112461166 M P R BORGES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS
ME
112400922 MAGA LINGUAGEM E COMUNICACAO LTDA
112400949 MAGA LINGUAGEM E COMUNICACAO LTDA
112452493 MALKHUT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS
LTDA
112454976 MAN DIESEL & TURBO BRASIL LTDA
112442293 MAR DE BUZIOS MODA LTDA EPP
112434002 MARCA TECNOLOGIA VIRTUAL LTDA
112471137 MARCOS JOSE CORREIA
112397174 MARCOS SUZANO CENTRO EDUCACIONAL ME
112441815 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA
112469566 MARIMAR DROGARIA LTDA ME
112454593 MARINHO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS
LTDA
112433391 MARQUES & PIRES ESTACIONAMENTO LTDA ME
112046401 MARTINS BARD FARMACIA LTDA EPP
112431950 MATHISI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
112389864 MCAM DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA
LTDA EPP
112379214 MEDIDATA INFORMATICA S/A
112464424 MEDIDATA INFORMATICA S/A
112464475 MEDIDATA INFORMATICA S/A
112339131 MEDIDATA INFORMATICA S/A
112382762 MEIER MOBILE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA ME
112454160 MEL DE TERESOPOLIS PRODUTOS NATURAIS E
APICOLAS LTDA ME
112454941 MERCADINHO ADONAI LTDA
112454984 MERCADINHO ADONAI LTDA
112464467 MERCADO TIA SANDRA LTDA
112453180 MERCADO VIEGAS DO CENTENARIO LTDA ME
112454720 MERCEARIA JOIA DE QUINTINO LTDA ME
112410480 MERCEARIA TUDO DE BOM DO VIEGAS LTDA
112410537 MERCEARIA TUDO DE BOM DO VIEGAS LTDA
112418740 METALNOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA
112450067 MF BUREAU DE IMPRESSAO GRAFICA LTDA
112453040 MHB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA EPP
112045294 MINEIRO UAI & GAUCHO TCHE CAFE E BAR LTDA
ME
112453503 MINERACAO TERRA MATER LTDA
112452647 MIRIAN FERNANDES DE SOUZA
112454992 MISTURA SANA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME
112449204 MJ DE ALCANTARA OTICA LTDA ME
112462154 MLA TRUE COMMUNICATIONS PUBLICIDADE LTDA
112452922 MLM TEMAKIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
112417671 MNK PARTICIPACOES LTDA
112365914 MOBIL EXPLORACAO E DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
LTDA
112451896 MONI TRANSPORTES LYDA ME
112372724 MONTECITO SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
110713290 MONTSERV COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E
GRUPO GERADOR LTDA
110713338 MONTSERV COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO E
GRUPO GERADOR LTDA
112057853 MOTIRO SOCIEDADE EMPREENDEDORA LTDA
112427189 MOULIN ROUGE MODAS LTDA ME
107516659 MOVILHA MOVEIS ILHA LTDA
112450059 MRSL PUBLICIDADE LTDA
112359981 MULTIPLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
112360025 MULTIPLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
112348467 MULTIRIO REPRESENTACOES LTDA
112450229 NATURALLI RIO GNV LTDA
112467750 NC ENERGIA S/A
112435335 NELI G M DE FREITAS DISTRIBUIDORA DE BALAS E
EMBALAGENS ME
112467792 NEOENERGIA S/A
112452612 NICE SANTOS ALUGUEL E COMERCIO DE ROUPAS
LTDA
112452868 NICE SANTOS ALUGUEL E COMERCIO DE ROUPAS
LTDA
112445586 NIMA REPRESENTACOES LTDA
111806941 NIZIA COIFFEUR SALAO DE BELEZA LTDA ME
112340032 NOSSO MUNDO DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA
112340474 NOSSO MUNDO DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA
112475060 NOVA BARRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
112181325 NOVA KIOTO SERVICOS E ACESSORIOS LTDA
111861691 NOVATEC LOGISTICA LTDA
112283713 NPVET REPRESENTACOES COMERCIAIS DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA ME
112424600 NVGARCIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
112452787 OBRA TECNICA MANUTENCAO CONSTRUCOES E
REFORMAS PREDIAIS LTDA
112464572 OFFICE MASTER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
112297285 OGS MARKETING E NEGOCIOS LTDA ME
111974585 OI SERVICOS FINANCEIROS S A
112454321 OLIVEIRA DE TRES RIOS COMERCIO DE MERCADORIAS
EM GERAL LTDA ME
111972418 OOG SERVICOS EM OLEO E GAS LTDA
112244297 OOG SERVICOS EM OLEO E GAS LTDA
112455131 OPPORTUNITY MEMBERS PARTICIPACOES LTDA
112443125 OTIMIZAX FORMACAO PROFISSIONAL LTDA
112443141 OTIMIZAX FORMACAO PROFISSIONAL LTDA
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112421016 P R CHAGAS ASSESSORIAS CONTABEIS LTDA
112421032 P R CHAGAS ASSESSORIAS CONTABEIS LTDA
112452990 P R IMENES CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR
LTDA
112452523 PADARIA E CONFEITARIA CAMBURAO LTDA ME
112452540 PADARIA E LANCHONETE HORA CERTA LTDA ME
112442862 PADARIA MIMOSA LTDA
112430813 PADILHA XAVIER COMERCIO E SERVICOS LTDA
111974224 PAGGO EMPREENDIMENTOS S/A
112443648 PAI E FILHO AGUAS DA FAZENDA DE TERESOPOLIS
LTDA
112443672 PAI E FILHO AGUAS DA FAZENDA DE TERESOPOLIS
LTDA
112442315 PAPILLON BOUTIQUE LTDA EPP
112263984 PARAMIS ASSESSORIA FINANCEIRA EM NEGOCIOS
IMOBILIARIOS S/A
112429130 PAULO CESAR SIQUEIRA ABRANTES
112429157 PAULO CESAR SIQUEIRA ABRANTES
112459030 PAULO DE PAULA THOMAZ MERCEARIA
112283586 PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA
112418732 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA
111120195 PEDREIRA BANGU LTDA
110724097 PEDREIRA BANGU LTDA
110724119 PEDREIRA BANGU LTDA
110457200 PERNAS DE FORA CONFECCOES LTDA ME
112237010 PET SAIQUI COMERCIO DE RACOES LTDA ME
112453252 PETIT BICHON PET SHOP LTDA
112445250 PIMENTEL & RANGEL LTDA ME
112301827 PINTANDO O SETE ANIMACOES LTDA
112301878 PINTANDO O SETE ANIMACOES LTDA
112450512 PLANEJAR CONSTRUTORA LTDA
112450598 PLANEJAR CONSTRUTORA LTDA
112399550 PLANET BASIC LTDA ME
111902312 PLASCO COMERCIAL LTDA
111902347 PLASCO COMERCIAL LTDA
112455301 PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA
112327842 PLUS SERVICE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
112327850 PLUS SERVICE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
111894735 POINT CAR DE COSMOS DISTRIBUIDORA DE PECAS
E SERVICOS LTDA ME
112454224 POINT DOS METAIS ATACADISTA COMERCIAL LTDA
112443362 POLAR DE CAMPO GRANDE REFRIGERACAO LTDA
112443389 POLAR DE CAMPO GRANDE REFRIGERACAO LTDA
111961939 PORTFOLIO URBANISMO LTDA
111962234 PORTFOLIO URBANISMO LTDA
112452817 POSES TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
112452728 POSES TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
111852803 POSITIVA CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA
111852870 POSITIVA CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA
112451250 POSTO TREVO LTDA ME
112327796 POUSADA MONTES BRANCOS LTDA
112327729 POUSADA MONTES BRANCOS LTDA ME
112451748 PRIME FOTOLITO DIGITAL E GRAFICA LTDA
112432182 PRIMOR DECORACOES LTDA
112432204 PRIMOR DECORACOES LTDA
112451420 PRIMORDIAL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA
112390463 PRISMA TERRAPLANA TRANSPORTES E SERVICOS
DE CARGAS LTDA
112389643 PRISMA TERRAPLANA TRANSPORTES E SERVICOS
DE CARGAS LTDA
111834139 PRO X REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
E SERVICOS LTDA
111834228 PRO X REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
E SERVICOS LTDA
112430325 PRODUCOES GRAFICAS PAPER GOODS DO BRASIL
LTDA ME
112206085 PROFISSIONET CURSOS LTDA
112458190 PROLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E
REPRESENTACAO LTDA
112463894 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
112463932 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
112463940 PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
112431518 PUFFY SERVICOS DE DECORACOES LTDA
112454771 PURO SUCO DE ITABORAI LTDA ME
112367267 QUALIVAL INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO
INDUSTRIAL LTDA
112432336 QUATRO R DIVISORIAS E COMERCIO LTDA ME
112443885 QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS
SA
112443729 QUEIROZ GALVAO ENGENHARIA S/A
112446930 QUINTAL CARIOCA BAR E RESTAURANTE LTDA ME
112453511 R A RAMPINI JUNIOR LANCHONETE PASTELARIA
112453619 R A RAMPINI JUNIOR LANCHONETE PASTELARIA
112346707 R S BUENO VIDRACARIA E ESQUADRIA DE ALUMINIO
ME
112426867 RABO DE PEIXE TRANSPORTES SERVICOS MARITIMOS
E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
112452060 RAPALAGOS AUTOPECAS LTDA
112452000 RAPALAGOS AUTOPECAS LTDA
112458734 RAPHAEL MELLO DE SOUZA
112409733 REABILITARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
112409768 REABILITARE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
112371299 REAL BRASIL MINERADORA E CONTRUTORA LTDA
112462219 REBRAS REBOCADORES DO BRASIL S/A

112452140 RECLAX RECICLAGEM DE METAIS BRASIL INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA
112462758 REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A
112453090 RESTAURANTE IRMAOS BELLO LTDA ME
112458122 RESTAURANTE MINEIRO DO HUMAITA LTDA EPP
112427561 RESTAURANTE VARANDAO DE PADUA LTDA
112427600 RESTAURANTE VARANDAO DE PADUA LTDA
112440177 RIALA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
112456006 RIBEIRO E MACHADO AUTO MECANICA DE INHAUMA
LTDA
112437826 RICARDO LESSA TISSI ME
112424210 RIO DE JANEIRO COMERCIO DE MOTOS LTDA
112454798 RIO MOTO 10 COMERCIO E SERVICOS LTDA
112454828 RIO MOTO 10 COMERCIO E SERVICOS LTDA
112295193 RIO SQUARE INFORMATICA LTDA ME
112462014 RIO VARZEA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA
112397425 RITA DE CASSIA ANDRADE DE OLIVEIRA GONCALVES
ME
112452930 RNV PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA
112428142 ROBERTO AUGUSTO DA SILVA
112449778 ROCHA E ROGER CARNES LTDA ME
112452582 ROMAMIX INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA ME
112445039 ROZILANIA VIANA ZACARIAS BRAGA
112474802 RPM BAZAR & MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME
112316506 RX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA ME
112176186 SAL DA TERRA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME
112408109 SASKIA CAFE LTDA ME
112446817 SAUDE COMPLETA COMERCIO E REPRESENTACAO
LTDA EPP
112241921 SENA REFEICOES LTDA
112287107 SEPCO 1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA
112287140 SEPCO 1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA
112287026 SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA
112437346 SHALON FIEL COOPERATIVA DE SERVICOS TRANSPORTE
ALTERNATIVO
111907780 SHECHINA CONFECCOES LTDA
111908094 SHECHINA CONFECCOES LTDA
112446191 SIDNEY SIQUEIRA DOS SANTOS
111971918 SIMAB S/A
112464246 SMU ENERGIA E SERVICOS DE UTILIDADES LTDA
112419631 SOCIEDADE TECNICA MONTEIRO ARANHA S A
112373674 SODANGE MATERIAL DE BALLET LTDA ME
112452019 SOL JUPITER ANTIGUIDADES LTDA ME
112359663 SONIA REGINA SOUZA MIRANDA
111782333 SPE AREINHA LTDA
110134885 SPE CHL LXXXVIII INCORPORACOES LTDA
111782376 SPE RENASCENCA BICUDOS LTDA
111247365 SPEED NET FONTOURA LTDA ME
112443060 SPEED SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ME
112463100 SPORT EXTRA TIME AMERICA DO SUL DIREITOS E
PRODUCOES LTDA
112454739 STENA SONANGOL POOL REPRESENTACOES LTDA
112450121 STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS LTDA
112349501 STUDIO PHOENIX ACADEMIA TRAINING LTDA
112244289 SUNELLE CRISTINE SALAO DE BELEZA E COMERCIO
LTDA
112244360 SUNELLE CRISTINE SALAO DE BELEZA E COMERCIO
LTDA
112449522 T R A RIO LOCACAO E MANUTENCAO DE CHOPEIRAS
LTDA ME
112445373 TAMIRES & ROBSON CORREA TURISMO LTDA
112454119 TARGET SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
112454143 TARGET SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
112424619 TATIANE FARIA SILVA
112466656 TCI BPO TECNOLOGIA CONHECIMENTO E INFORMACAO
S/A
112368824 TECHNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E SOLUCAO
PARA BEM ESTAR LTDA
112368859 TECHNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E SOLUCAO
PARA BEM ESTAR LTDA
112368662 TECHNOGYM FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE
GINASTICA LTDA
112368778 TECHNOGYM FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE
GINASTICA LTDA
112464041 TELEMAR NORTE LESTE S/A
112454577 TELEPHONE MODAS LTDA ME
112467806 TERMOPERNAMBUCO S/A
112217273 TERRA FORTE REPRESENTACOES LTDA ME
112349374 TIA DENISE DE JACAREPAGUA TRANSPORTE ESCOLAR
LTDA
112349404 TIA DENISE DE JACAREPAGUA TRANSPORTE ESCOLAR
LTDA
112225152 TIGRINHO LANCHONETE E PIZZARIA LTDA
112225233 TIGRINHO LANCHONETE E PIZZARIA LTDA
111974704 TNL EXCHANGE S/A
111974623 TNL TRADING S/A
112311776 TOP FIVE CLUBE E ENTRETENIMENTO LTDA
112311741 TOP FIVE CLUBE ENTRETENIMENTO LTDA
112440070 TOP RIO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS
LTDA
112454186 TORONTO COMERCIO ATACADISTA DE METAIS LTDA
112452779 TRAJANO S BRASIL CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
112452809 TRAJANO S BRASIL CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
112424554 TRANSFORFASHION DOG LTDA ME

112464203
112469523
112444296
112444369
112461840
112453007
112453058
112412203
112465080
112399673
111947278

112451772
111884225

TRANSPORTADORA BRASIL 2000 LTDA ME
TRANSROLL NAVEGACAO S/A
TRES AMIGOS DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
TRES AMIGOS DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
TRIAGEM REFRIGERACAO LTDA ME
TRICO SERVICOS MARITIMOS LTDA
TRICO SERVICOS MARITIMOS LTDA
TRUCKAWAY TRANSPORTES LTDA
UGA CONSERTOS LTDA ME
UNICARROS PADUA PROPAGANDA LTDA
URX ADMINISTRACAO E SERVICOS DE ESCRITORIO
LIMITADA
URX ADMINISTRACAO E SERVICOS DE ESCRITORIO
LIMITADA
V SEVERIANO DE LIMA DURAES
V SEVERIANO DE LIMA DURAES
VAN OORD DRAGAGENS DO BRASIL LTDA
VELHA BAHIA MOVEIS LTDA
VERSEFA ELETRO MECANICA LTDA ME
VIA BARRA COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA
VIA BARRA COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA
LTDA
VISAO MIDIA EXTERNA EM OUTDOOR LTDA
VULKANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
W R COMERCIO DE SUCOS E LANCHES LTDA ME
WALKAM CLIMATIZACAO LTDA EPP
WAUNEI & ANA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA
WAUNEI & ANA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA
YDENNEK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
ZACCA SOM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

PROC.
110467191

EMPRESA
JOAO DE BARROS 161 INCORPORACOES LTDA

111947294
112299679
112299784
112454240
111860857
112439594
112424252
112424236
112450148
112368573
112447015
112463886
111982227
111982286

Documento Indeferido

DOCUMENTOS EM EXIGÊNCIA
112459358
112433731
112362168
112362184
112466419
112442897
112385680
112385737
112454470
112454097
111285992
112223230
112464637
112464696
111881412
111970660
112217257
112462804
112456340
112459439
112430678
112473920
112392245
112392261
112351050
112436374
112436455
112447708
112417361
112417388
112452396
112452469
112463533
112441572
112462235
107731843
112451861
112469230
112006256
112428495
112433430
112428398
112428452
112463428
112177220
112461549
112452191
112380336
112380344
111931959
112036422
112227325

112447422
111969344
111969387
112466800
112452370
112452442
112456170
112454666
112444300
112444393
111975484
112326560
111834171
112425941
112452485
111976375
112428975
112288650
112288693
112415431
112470882
112422322
111752280
112328741
111976790
111976758
112308619
112308643
112464734
112464742
112009832
112464254
112349951
112457452
112457460
112433340
112433405
112372805
112469167
112362249
112470688
111922542
112452167
111925690
102908427
112464602
112457215
112457231
112472745
112451934
112413846
112413897

111048435
112463819
112474578
111974445
111912989
112464670
112464688
112464777
112412327
112469175
112467016
112333680
112333540
112470327
112467571
112261809
112332730
112461697
112442021
111944422
112466680
112449751
112432980
112471889
112454569
112328016
112426727
112445853
112425402
112424546
112452272
112428606
112469876
111945968
112183883
112447651
112447716
112304583
112304648
112413340
112413307
112452329
112463258
111803306
111803330
112356400
112340067
112359671
111831474
112397182
111831369
111640997

111944511
112472630
112472664
111923190
112424759
112424791
112447180
112447210
112459420
111973570
112456502
112456766
111960134
112427103
112463657
112462880
112462928
112473946
112390544
112390587
112470980
112420184
112469264
112374107
112374026
112374042
112410731
112028098
112457770
112426310
112250866
112250939
112346049
112453783
112453546
112461000
112474713
112433464
112444113
112444164
112286054
112382673
112466486
112462375
112444458
112469183
112463525
112416810
112429114
112429777
112429823
112418201

112454895
112463339
112183107
112183140
112381944
111752264
111752272
112376622
112037410
112037461
112431020
112271545
112474586
112444237
112463703
112277055
112277080
111959144
112470416
112426794
112374069
112446531
112351913
112455158
112455182
112455271
112449115
112462200
112342051
112399592
112464084
112261434
112451853
111970725
111970563
112422292
112449395
112449441
112465021
112440037
112360920
112361021
112202713
112439497
112439527
112471307
112454216
112454461
112466931
112466915
111574820
111641551

112472842
112473113
112464505
112464530
111957770
112443508
111912938
112469469
112470807
112413579
112466290
112466559
112466567
112452299
112471340
112469213
112475108
112475167
112374204
112459668
112443931
112443974
112261370
112464106
112464521
111976170
112469329
112469337
112469256
112469302
111126983
112452949
112452981
112451799
112417248
112417094
112027733
112457380
112022413
112022472
112463207
112450172
112453872
112368140
112432328
111656168
112452353
112433588
112467687
112452302
112018076
112465030

112469272
112040250
112298362
111991307
112467610
112464610
112462979
111973848
111976057
112456677
112451810
112467288
112452574
112374824
111937787
112467202
111575168
111575265
111842239
112037356
111976243
111901626
112467121
112466214
112472877
112376657
112413447
112298761
112467946
112467970
111974356
112463959
112464408
112055427
111945909
111743320
112369618
112428657
112468934
112449000
112003273
112003303
112469426
112469434
111590507
112402500
112452507
112338895
112467040
112467067
112442439
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'LOPDGHIHQGHLQYHVWLPHQWRV
QDFRQVWUXomRGHKLGUHOpWULFDV
Para a presidente, exploração do potencial hídrico evitará o uso de fontes de energia mais poluidoras
Renato Andrade
Enviado especial da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff
defendeu ontem a retomada dos
investimentos para construção
de hidrelétricas no País. Segundo
ela, a exploração do potencial hídrico evitará o uso de outras fontes de energia mais poluidoras ou
de maior risco para a população.
“Quando você não tem usina
hidrelétrica, o que se usa no lugar é
energia nuclear ou energia térmica.
Isso signiﬁca que você está poluindo
de uma forma inimaginável a natureza ou colocando em risco a própria

vida da sua população”, disse a presidente durante o início do processo
de desvio do Rio Madeira (RO), uma
das etapas da construção da usina
de Santo Antônio, que entrará em
operação a partir de dezembro.Também participaram da solenidade o
ministro de Minas e Energia, Edison
Lobão, o governador Confúcio Moura, e o executivo Marcelo Odebrecht,
do Grupo Odebrecht.
Marco - Na avaliação da presidente, a construção de Santo Antônio, que junto com a usina de Jirau forma o complexo hidrelétrico
do Rio Madeira, pode ser considerada como um marco na retoma-

da dos investimentos em grandes
projetos de geração de energia a
partir de fontes hídricas.
“Esse é um momento histórico
porque estamos vendo se concretizar um projeto estratégico para
o Brasil que é a volta do investimento em usinas hidrelétricas.
Nós paramos de investir em usinas de grande porte e só recentemente retomamos”, aﬁrmou.
A usina de Santo Antônio terá
capacidade instalada para gerar
até 3.150 megawatts (MW) de
energia. A empresa responsável
pela hidrelétrica negocia com o governo a possibilidade de ampliar o

número de turbinas no empreendimento. Os sócios da hidrelétrica de
Jirau também querem aumentar a
potência da usina. Se as propostas
forem aprovadas pelo Ministério
de Minas e Energia, os dois empreendimentos poderão garantir um
volume extra de energia de aproximadamente 400 MW médios.
Para a presidente, a construção
das usinas no Rio Madeira reﬂete
uma mudança na forma de pensar
o desenvolvimento econômico do
Brasil, que segundo ela, não está
voltado apenas para a expansão do
Produto Interno Bruto (PIB), mas
para gerar empregos e melhorar a

distribuição de renda. A presidente reconheceu que o País cresceu
no passado, mas de forma desigual.
“Muitas pessoas ﬁcaram muito
pobres e poucas pessoas ﬁcaram
muito ricas. Nós queremos um desenvolvimento diferente”, disse.
Dilma salientou ainda que
a expansão da economia junto
com uma melhor distribuição da
renda é um dos elementos que
diferenciam o País em relação a
outras nações como Índia, China
e Rússia, que juntas com o Brasil
formam o chamado Brics.
MAIS DILMA NA PÁGINA 7
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$13GHÀDJUDRSHUDomRFRQWUDVRQHJDomR
Em parceria com as secretarias de Fazenda de dez estados,
a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) deﬂagrou ontem operação
de combate à sonegação ﬁscal em
negociações com etanol. Foram
vasculhadas as ﬁliais e matrizes
de 13 distribuidoras do produto.

A ANP não informou em
quanto os fraudadores podem
ter lesado os cofres públicos. O
montante só deverá ser conhecido em cerca de três dias, quando
os agentes esperam ter analisado a documentação apreendida.
Como a ação foi ﬁscal, não houve
a participação de policiais nem

a detenção de envolvidos no suposto esquema fraudulento.
Segundo o diretor da ANP,
Allan Kardec Duailibe, as empresas foram selecionadas a partir da análise e do histórico das
220 distribuidoras autorizadas.
“Há um ano iniciamos este trabalho de combate à sonegação

decorrente da comercialização
do etanol no país”, disse o executivo, para quem há “uma sonegação ﬁscal muito grande”.
Oito das 13 empresas suspeitas, cujos nomes não foram revelados, têm sede em São Paulo e
ﬁliais nos demais estados visitados pela ﬁscalização: Rio, Mato

Grosso, Maranhão, Bahia, Espírito
Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul.
Batizado de Comitê de
Combate à Sonegação Fiscal
na Comercialização de Etanol
Combustível, o grupo tem a participação da Receita Federal e
do Ministério da Agricultura.

TECNOLOGIA

&KLQD
LQYHVWH
86EL
QR%UDVLO
A China investirá US$ 4,5
bilhões no setor de tecnologia
brasileiro neste ano, reportou o
jornal estatal “China Daily”, citando o secretário-executivo do
Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
Alessandro Teixeira.
O investimento chinês no Brasil deverá alcançar US$ 9 bilhões
neste ano, com metade da quantia sendo destinada para empresas de alta tecnologia, aﬁrmou
Teixeira, segundo o jornal.
O Brasil tem instado as empresas chinesas a investirem
em setores que não sejam os
de matérias-primas, para ajudar a equilibrar sua economia.
Atualmente, o investimento
chinês no País se inclina fortemente para as indústrias de
agricultura e mineração, destacou o jornal.
Cerca de 70% do comércio entre os dois países são de
commodities, mas o Brasil está
empenhado em melhorar as relações comerciais no setor de
alta e média tecnologias, disse
Teixeira.
O investimento da China no
Brasil subiu rapidamente para
US$ 17 bilhões em 2010, de US$
300 milhões em 2009, tornando o
gigante asiático o maior investidor estrangeiro no País, de acordo com o “China Daily”.
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Resultado seria 7% acima dos prêmios registrados pelas duas empresas em 2010
Altamiro Silva Junior
Da Agência Estado

O Grupo BB & Mapfre, que começou a operar formalmente em
conjunto no dia 1º de julho, deve fechar 2011 com prêmios totais de R$
9,2 bilhões, 7% acima dos prêmios
das duas empresas registrados em
2010. Nos primeiros cinco meses
do ano, o faturamento foi de R$ 3,8
bilhões. A partir de 2012, o Banco
Postal deve ser mais um canal de
venda para as apólices do grupo,
segundo disse Roberto Barroso,
presidente de uma das holdings,
que participou ontem de entrevista
coletiva para anunciar o início das
operações. O BB venceu a licitação
dos Correios e terá o direito de operar a rede a partir de janeiro.

O acordo que criou a BB &
Mapfre, segunda maior seguradora do Brasil, teve reorganização
societária e o número de seguradoras de cada grupo foi reduzido
de 14 para seis empresas, todas
controladas pelas duas holdings.
A Mapfre tinha 11 seguradoras e
o BB outras três, operações que
foram consolidadas em seis empresas, três sob o guarda chuva de
uma holding e as outras três na
outra holding. Essas seis empresas
podem ainda ser reduzidas para
quatro companhias nos próximos
meses, decisão que ainda está sendo avaliada, segundo Barroso.
“A consolidação das seguradoras foi uma forma de simpliﬁcar a operação e ainda reduzir
a necessidade de capital extra”,

disse Barroso. Pelas novas regras
da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), quanto mais
seguradoras e ramos de atuação
um grupo tem, mais capital precisa para fazer face ao risco.
Reestruturação - O acordo foi
assinado em maio do ano passado,
dentro da estratégia do BB de reestruturar todas as suas operações
de seguro para aumentar as receitas e os ganhos com o segmento.
“Já estamos trabalhando há 12
meses em conjunto, estruturando
sistemas, processos e tecnologia”,
disse Barroso. O balanço do primeiro semestre já vai mostrar as
operações consolidadas.
A BB & Mapfre descartou expandir atuação em um primeiro
momento e não vai trabalhar na

área de saúde, segundo Marcos
Eduardo Ferreira, presidente da
holding que cuida das áreas de
automóveis, seguros gerais e parcerias. No processo de reestruturação, o BB vendeu sua seguradora de saúde para a SulAmérica.
As decisões estratégicas serão
tomadas em conjunto. O conselho de administração terá oito
pessoas, quatro do BB e quatro
da Mapfre. A presidência será
da Mapfre quando o conselho
for avaliar operações de uma das
holdings. Já quando for avaliadas
as estratégias na outra holding,
a presidência será indicada pelo
banco. “É como se tivéssemos dois
conselhos, uma para cada holding,
mas na prática muda apenas o presidente”, disse Barroso.

-RLQWYHQWXUHSDUDRSHUDUFRPJUDQGHVULVFRV
O Banco do Brasil e a Mapfre estudam parceria externa
para operar na área de grandes
riscos, seguros voltados para
obras de infraestrutura e proteção de navios, plataformas de
petróleo e aeronaves. Uma das
opções em análise é fazer uma
joint venture com uma seguradora estrangeira especializada
no segmento, segundo Roberto
Barroso, presidente de uma das
duas holdings do grupo.
Ontem, o Grupo BB & Ma-

pfre anunciou o início das operações conjuntas na área, após
mais de um ano de integração. O
segmento de grandes riscos foi
apontado como um dos principais focos. Mas ao contrário de
outras áreas, como automóveis e
seguros de vida, nas quais o grupo é um dos líderes de mercado,
em grandes riscos a atuação é tímida. No seguro garantia (apólices que garantem que uma obra
vai ﬁcar pronta dentro do prazo
previsto em contrato), ocupa a

sétima posição no ranking nacional, liderado pela J.Malucelli.
Barroso disse que a atuação
com mais força em grandes riscos deve começar em 2012. Por
isso, não dá mais detalhes da
possível joint venture com uma
seguradora estrangeira.
Na área de automóveis, e executivo aﬁrmou que a meta do
grupo é reduzir a distância com
a Porto Seguro, a primeira do
ranking com mais de 30% do mercado, praticamente o dobro da fa-

'Ë9,'$

tia do BB & Mapfre (de 15,6%).
“A liderança é impossível neste
momento, mas queremos encurtar essa distância”, disse.
Barroso avalia que o mercado
de seguros no Brasil tem condições de continuar crescendo a
taxas de dois dígitos, embalado
pela expansão da economia. Para
este ano, a previsão dos especialistas é de crescimento de 13%.
“Vamos perseguir a meta de crescer mais que o mercado”, disse
Barroso, sem revelar números.

RECURSOS

0RRG\¶VUHEDL[DUDWLQJ -DSmRDSURYD
QRYRSDFRWH
GH3RUWXJDOSDUD%D RUoDPHQWiULR
A Moody’s Investors Service
rebaixou o rating da dívida soberana de longo prazo de Portugal
para Ba2, de Baa1, e atribuiu perspectiva negativa ao novo rating. A
classiﬁcação da dívida de curto
prazo de Portugal foi rebaixada
para “(P) Not Prime”, de “(P) Prime-2, informou a Dow Jones.
Segundo a Moody’s, os fatores
que levaram ao rebaixamento com
perspectiva negativa são “o risco
crescente de que Portugal vá requerer uma segunda rodada de ﬁnanciamento oﬁcial antes que possa
voltar ao mercado privado e possibilidade crescente de que a participação de credores do setor privado

seja requerida como precondição”.
Além disso, a Moody’s apontou “as preocupações elevadas
de que Portugal não seja cumprir
totalmente as metas de redução e
de estabilização de dívida estabelecidas em seu acordo de crédito
com a União Europeia e o FMI,
devido aos desaﬁos formidáveis
que o país enfrenta na redução
dos gastos, na redução da evasão de impostos, na recuperação
do crescimento econômico e no
apoio ao sistema bancário”.
A Moody’s também disse que
“embora o rating Ba2 de Portugal
indique um risco muito menor de
reestruturação do que o rating

Caa1 da Grécia, a evolução da
postura da União Europeia na direção de prover apoio oﬁcial é um
fator importante para Portugal,
porque implica um risco crescente de que a participação do setor
privado possa se tornar uma precondição para rodadas adicionais
de empréstimos oﬁciais para Portugal, também no futuro.
Seguno a agência. “essa mudança é signiﬁcativa não só porque poderá desencorajar novos
créditos do setor privado no futuro, como reduzir a probabilidade
de Portugal seja capaz de reconquistar, em breve, o acesso ao mercado em termos sustentáveis”.

0LQLVWURSRUWXJXrVFULWLFDDJrQFLD
Gustavo Nicoletta
Da Agência Estado

O gabinete do ministro de
Finanças de Portugal, Vítor Gaspar, disse em um comunicado
que a Moody’s, ao rebaixar o
rating de crédito do país para
o território especulativo (junk),
ignora algumas das medidas
adotadas pelo governo para reduzir o déﬁcit orçamentário.
Segundo o texto, a decisão
da Moody’s não leva em conta os

potenciais efeitos de um imposto
que repassará aos cofres públicos
o equivalente a 50% do décimo
terceiro salário dos portugueses
neste ano. “Esta medida constitui a prova da determinação do
governo em garantir os objetivos
do déﬁcit para este ano, incluindo
medidas que não estejam previstas nos memorandos de entendimento”, informou o comunicado.
O gabinete do ministro disse
também que o rebaixamento no
rating ignora “o amplo consenso

político que suporta a execução
das medidas acordadas com a
troica”, grupo formado pelo
Fundo Monetário Internacional,
pela Comissão Europeia e pelo
Banco Central Europeu, e que
“o resultado das eleições de 5 de
junho passado propicia inegavelmente condições favoráveis
para o cumprimento integral
dos objetivos macroeconômicos
e das reformas estruturais acordadas com os nossos parceiros
europeus e internacionais”.
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O Tribunal de Recursos do 2º
Circuito da Justiça Federal dos
Estados Unidos decidiu que os
credores da Argentina não podem tomar posse de cerca de US$
100 milhões mantidos pelo Banco
Central da Argentina nos EUA.
Segundo informações da Dow Jones, a decisão reverte outra, de
um tribunal de instância inferior,
que havia determinado que a Argentina entregasse esses recursos
para atender a parte da demanda

dos investidores que detêm bônus
sobre os quais o país havia declarado moratória em 2001.
Esses investidores haviam
se recusado a aceitar a troca de
bônus proposta pelo governo da
Argentina em 2005; até o momento, investidores aceitaram
trocar cerca de 93% da dívida
sobre a qual foi declarada moratória. Entre os investidores que
recusaram a proposta estavam
o fundo EM Ltd., de Kenneth

Dart, e a NML Capital Ltd., ligada à Elliott Management Corp.
Em 2006, o juiz federal norteamericano Thomas Griesa congelou cerca de US$ 100 milhões
que o Banco Central da Argentina mantinha depositados no
Federal Reserve Bank de Nova
York. Na decisão de ontem, o Tribunal de Recursos disse que os
recursos da Argentina estão protegidos pela Lei de Imunidades
Soberanas Estrangeiras (FSIA).

O governo do Japão aprovou
ontem orçamento extra de 2 trilhões de ienes, como resposta ao
desastre provocado pelo terremoto e a tsunami em 11 de março,
seguidos de uma crise nuclear.
O foco do pacote na resposta aos
desastres, porém, signiﬁca que
a injeção de dinheiro não deve
fazer muito para fortalecer a economia do país mais amplamente.
Analistas esperam que o orçamento seja aprovado sem diﬁculdades pelo Parlamento, após
a oposição indicar que o apoiará. Porém, impasses políticos em
torno de outras medidas econômicas cruciais, incluindo uma
emissão de títulos e um terceiro
orçamento extra que poderia
chegar a 10 trilhões de ienes,
geram preocupações sobre se o
governo será capaz de continuar a apoiar a frágil recuperação
econômica nacional.
Oposição - O ministro das Finanças, Yoshihiko Noda, disse ontem que os partidos da oposição
continuam a bloquear a aprovação da lei sobre emissão de títulos
- um ponto crucial para ﬁnanciar
40% do orçamento principal para
o ano ﬁscal iniciado em abril.
Caso o impasse persista, o governo pode ter de começar a cortar
seus gastos já em setembro.
Foi aprovado em maio um
primeiro pacote extra para lidar
com os desastres, de 4 trilhões
de ienes. O novo orçamento inclui 275,4 bilhões em compensação para os afetados pela crise na usina nuclear Daiichi, em
Fukushima, bem como 545,5
bilhões de ienes em isenção ﬁscal para governos locais e 800 bilhões de ienes em fundos emergenciais para futuras medidas
de reconstrução. Esse pacote,
que não envolve a emissão de novas dívidas, será ﬁnanciado com
quase todos os 2,011 trilhões de
ienes que sobraram do orçamento ﬁscal do ano anterior.
“Este orçamento deve signiﬁcar muito para aqueles que foram
vítimas do desastre, mas para as
perspectivas macroeconômicas
seu impacto na economia será
limitado”, aﬁrmou Toshihiro Nagahama, economista chefe do Instituto de Pesquisas Dai-ichi Life.
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Claudia Violante, Silvana Rocha
e Márcio Rodrigues
Da Agência Estado

A alta de quase 5% acumulada
nos seis pregões anteriores já dava
indícios de que o pregão de ontem
seria de realização de lucros. E o
dia até começou assim, mas não
foi só isso. A agência de classiﬁcação de risco Moody’s rebaixou de
uma só vez quatro graus da nota
de Portugal e deixou os investidores mal humorados no meio da tarde. As bolsas que estavam abertas
renovaram as mínimas, mas a Bovespa ainda conseguiu se segurar
nos 63 mil pontos.
O Ibovespa encerrou a terçafeira com perda de 1,33%, aos
63.038,81 pontos. Na mínima, registrou 63.030 pontos (-1,35%) e, na
máxima, o 63.886 pontos (-0,01%).
No mês, acumula ganho de 1,02%
e, no ano, queda de 9,04%. O giro
totalizou R$ 4,979 bilhões.
EUA - As bolsas renovaram
as mínimas logo após o anúncio, mas o tombo da Bovespa foi
maior. As bolsas norte-americanas operaram próximas da estabilidade e fecharam assim. Dow
Jones caiu 0,10%, aos 12.569,79
pontos, S&P perdeu 0,13%, aos
1.337,88 pontos, e Nasdaq avançou 0,35%, aos 2.825,77 pontos.
As bolsas da Europa fecharam antes do rebaixamento
e terminaram com oscilações
pequenas, sem uniformidade,
pressionados pela China e pela
expectativa com os dados do
mercado de trabalho nos EUA.
Na Nymex, o contrato do petróleo com vencimento em agosto
subiu 2,05%, para US$ 96,89. Os
metais também fecharam em alta,
apesar de a China voltar ao radar
dos investidores diante das preocupações de que novas altas de
juros sejam praticadas pelo país.
Os receios com um novo aperto monetário na China prejudicaram os papéis de empresas do
setor de mineração pelo mundo.

No Brasil, Vale devolveu parte
dos ganhos das últimas sessões
ao cair 2,01% na ON e 1,53% na
PNA. O setor siderúrgico também teve perda forte: Gerdau
PN, -2,28%, Metalúrgica Gerdau PN, -1,40%, Usiminas ONA,
-1,69%, e CSN ON, -1,02. Petrobras ON terminou em baixa de
0,91% e PN, de 1,01%.
Câmbio - Após cair 3,18%
nas seis sessões anteriores e
atingir o menor valor em 12
anos, o dólar à vista oscilou o
dia todo com sinal positivo e
fechou com ganho de 0,77%, a
R$ 1,5650 no balcão. Na BM&F,
o dólar pronto terminou em alta
de 0,71%, cotado a R$ 1,5645. O
giro ﬁnanceiro registrado na clearing de câmbio até 16h34 somava US$ 2,164 bilhões, dos quais
US$ 1,711 bilhão em D+2.
No mercado futuro, no mesmo horário acima, o dólar para
agosto de 2011 subia 0,7%, para
R$ 1,5720, com um volume ﬁnanceiro de US$ 15,559 bilhões.
O Banco Central fez somente um
leilão de compra de moeda à vista hoje e deﬁniu a taxa de corte
em R$ 1,5644, levemente acima
da cotação à vista do dólar durante a operação, de R$ 1,5640.
Em Nova York, às 16h44, o
euro recuava a US$ 1,4425, de
US$ 1,4541 ontem. O dólar subia
a 81,07 ienes, de 80,77 ienes na
véspera, e valia 0,8409 franco suíço, de 0,8475 franco suíço ontem.
Juros - Ao término na negociação normal na BM&F, o DI
para outubro (91.045 contratos)
marcava 12,38%, de 12,37% no
ajuste. O DI janeiro de 2012, com
giro de 161.495 contratos, estava
em 12,47%, ante 12,46%. O janeiro de 2013 (157.285 contratos)
subia de 12,64% para 12,68%.
Nos longos, o DI janeiro de 2017
(21.090 contratos) tinha taxa de
12,32% (máxima), ante 12,26%
na véspera, enquanto o janeiro
de 2021 (2.285 contratos) subia a
12,19% (máxima), de 12,13%.
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Christine Lagarde, a nova
diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), terá
um salário anual de cerca de US$
468 mil mais um subsídio de US$
84 mil, informou a agência Dow
Jones. O FMI divulgou o contrato de Lagarde da ex-ministra das
Finanças da França, que iniciou
ontem seu primeiro dia oﬁcial no
comando da instituição.
De acordo com os termos do contrato, o FMI também cobrirá as despesas diárias de Lagarde no exercício das suas funções oﬁciais e seus
planos de pensão e aposentadoria.
Lagarde também concordou em “observar os mais altos padrões de conduta ética,
consistentes com os valores de

integridade, imparcialidade e
discrição”, evitando “até mesmo
a aparência de impropriedade”.
Nos termos do contrato, Lagarde
terá uma exclusiva lealdade ao
fundo “e deve evitar qualquer
conﬂito de interesse ou a aparência de tal conﬂito.”
Alguns economistas, incluindo o
ex-presidente do Banco Central do
México, Agustín Carstens - ex-concorrente na corrida para o cargo -,
aﬁrmaram que Lagarde poderia
representar um conﬂito de interesse na negociação dos programas de
empréstimos para a Grécia, tendo
em vista que a França é um dos
maiores credores do país. Ela negou essa ideia, no entanto, na entrevista com o conselho do FMI.
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Silvia Araújo
Da Agência Estado

O Santander ﬁrmou um acordo de investimento para a compra de participação acionária minoritária na Greenvana, empresa
do segmento de consumo sustentável, por meio de uma operação
proprietária de private equity.
A plataforma de negócios da
Greenvana abrange comércio eletrônico de produtos sustentáveis,
geração de conteúdo e site de busca especializado. Os próximos projetos envolverão comercialização
de crédito de carbono para pesso-

as físicas, além de atuação nos setores de construção e de cultura.
Os resultados desta sociedade vão impactar grande parte
dos 10 milhões de clientes pessoas físicas e mais de 500 mil
empresas clientes do Santander. O banco cita como exemplo
as linhas de ﬁnanciamento para
consumidores e para empresas
fornecedoras da Greenvana. O
banco vai oferecer linhas de
CDC sustentável e capital de
giro sustentável que já estão
disponíveis para clientes Santander, além de cartão de crédito e outros serviços.
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Dilma já fala em 2º mandato
Discrição da presidente até agora é vista por assessores do governo como um “respeito” à liderança de seu antecessor
Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr

Renato Andrade
Enviado especial da Agência Estado

Com apenas seis meses e
cinco dias à frente do governo,
a presidente Dilma Rousseff levantou ontem pela primeira vez
a possibilidade de disputar um
segundo mandato em 2014. O
comentário foi feito durante entrevista concedida para duas rádios de Porto Velho (RO), cidade
onde Dilma esteve para visitar
as obras da usina hidrelétrica de
Santo Antônio, no Rio Madeira.
Um dos jornalistas perguntou se poderia “sonhar” com a
construção da ferrovia ligando
a cidade de Vilhena à capital
de Rondônia ainda durante o
governo da presidente. Dilma
respondeu: “Você pode sonhar.
Agora, eu não vou ser, assim,
demagógica de te dizer que
sai amanhã. Não sai, não”. Antes de completar a resposta, o
jornalista interveio: “Segundo mandato...”, no que Dilma
completou: “Estamos fazendo
Uruaçu... se tiver segundo mandato. Nós estamos fazendo Uruaçu-Lucas do Rio Verde”. “Perfeito”, encerrou o jornalista.
A receita política de antecipar o jogo eleitoral foi uma
marca do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2010), padrinho e sombra da atual governante. Embora sempre ressalte em
entrevistas que não pretende
disputar a Presidência em 2014,
Lula e aliados mais próximos

Dilma fez o comentário em entrevista em duas rádios de Porto Velho (RO), durante viagem presidencial
nunca deixaram de dar demonstrações da vontade de um terceiro mandato. A discrição de
Dilma até aqui é vista por assessores do governo como um “respeito” à liderança do antecessor.

As entrevistas a rádios durante viagens presidenciais são
estratégias da Secretaria de
Imprensa do Planalto implantadas desde o início do segundo
governo Lula, em 2007. O então

presidente sempre ressaltou
que as rádios não podiam “interpretar” suas palavras, diferentemente dos jornais, revistas e TVs. Há um entendimento
no governo de que os radialistas

TRANSPORTE

Nascimento e Pagot
devem explicar denúncia
Da redação, com agências
O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, vai amanhã à
Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle do Senado. A data foi deﬁnida ontem. O ministro foi convidado para explicar as denúncias da
revista Veja, sobre um suposto esquema de corrupção no Ministério.
A Comissão também aprovou requerimento dos senadores Pedro Taques (PDT-MT) e
Randolfe Rodrigues (Psol-AP)
convidando o diretor afastado

do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(Dnit), Luiz Antonio Pagot.
De acordo com denúncia da
revista Veja, Pagot, o presidente
afastado da Valec, José Francisco
Neves, e dois assessores diretos
do ministro Nascimento (Mauro
Barbosa e Luiz Tito) integram
suposto esquema de cobrança de
propinas na concessão de obras
de rodovias e ferrovias a empreiteiras e empresas de consultoria.
Segundo o senador Blairo Maggi (PR-MT), que integra o mesmo partido do ministro, o compa-

recimento do ministro no Senado
foi previamente acordado. Aos
senadores, Alfredo Nascimento
deverá defender que não houve
qualquer superfaturamento nos
contratos de obras do Dnit como
foi apresentado pela revista Veja
na edição desta semana. Na reunião com parlamentares na terça
o ministro disse que houve um
“aumento das obras que estavam
programadas para serem feitas e
com o passar do tempo, durante o
período da eleição, foram colocadas novas obras e novos viadutos
dentro da mesma obra”.

RELATÓRIO

Tribunal de Contas
faz auditoria no SUS
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
mostra que o governo federal, por
meio do Sistema Único de Saúde
(SUS), gastou R$ 14,4 milhões
para custear tratamentos ambulatoriais de alta complexidade e
internações de pessoas mortas.
De acordo com o relatório,
foram encontrados nomes de
5.353 pessoas que morreram antes da data registrada do início
dos tratamentos ambulatoriais,
que custaram R$ 5,48 milhões

ao contribuinte. O TCU identiﬁcou ainda 3.481 casos em que a
data da morte é anterior ao período de internação hospitalar
e em 890 casos a morte ocorreu
durante o período de internação
e que deram um prejuízo de R$
8,92 milhões aos cofres públicos.
Dados do Ministério da Saúde indicam que, mensalmente, são produzidos cerca de 1,8
milhão de documentos que autorizam o pagamento de procedimentos ambulatoriais de alta
complexidade e internações.
O TCU determinou à pasta que
oriente os gestores de Saúde a coiC
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bir a prática da inserção de datas
de procedimentos que não correspondam às reais datas de atendimento dos pacientes. O tribunal
alertou ainda que os proﬁssionais
poderão ser responsabilizados. O
ministério tem 120 dias para apresentar informações sobre as providênvias que estãos endo adotadas.
A auditoria foi feita entre junho de 2007 e abril do ano passado nas secretarias municipais
de Saúde de Fortaleza (CE),
Aparecida de Goiânia (GO),
Belém (PA) e Campina Grande
(PB) e na Secretaria Estadual
de Saúde de Pernambuco.
T
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O presidente do Senado, José
Sarney (PMDB-AP), aﬁrmou que
as denúncias “são graves”, mas
não se pode tirar qualquer conclusão com base em denúncias
publicadas na imprensa. Ele considerou positiva a iniciativa de
Nascimento de comparecer ao
Congresso e o fato de a presidente Dilma Rousseff ter delegado
ao ministro dar as explicações
sobre as denúncias de superfaturamento em obras do Dnit.
Sarney destacou ainda que a ﬁscalização de atos do Executivo é
uma prerrogativa do Parlamento.

LISTA TRÍPLICE

Gurgel será
reconduzido
à PGR
A presidente Dilma Rousseff
vai manter Roberto Gurgel no comando da Procuradoria Geral da
República (PGR). A recondução
deve ser feita ainda nesta semana. Gurgel está na cheﬁa da PGR
desde julho de 2009.
Na consulta feita pela Associação Nacional do Procuradores
da República (ANPR), Gurgel
foi o mais votado, seguido dos
nomes dos subprocuradores Rodrigo Janot Monteiro de Barros
e Ela Wiecko Volkmer de Castilo. Os nomes mais votados pela
categoria foram levados ao Planalto pelo presidente da ANPR,
Antonio Carlos Bigonha.

S

Petrobras e Ministério da
Cultura anunciam investimento

Fundo Amazônia apoia ações
de proteção de terras indígenas

A Petrobras e o Ministério da Cultura anunciaram ontem as áreas
que receberão investimentos da ordem de R$ 14,5 milhões. Seis
projetos serão escolhidos em editais públicos e outros quatro, de
relevância comprovada, como a Revista de História da Biblioteca
Nacional e as obras de recuperação do Museu Nacional de Belas Artes,
já têm recursos garantidos. O gerente executivo de Comunicação
Institucional, Wilson Santarosa, admitiu que o MinC teve de insistir
com a empresa para conseguir a quantia. “Em 2020, quando estivermos
produzindo seis milhões de barris de óleo por dia, vamos ter bastante
dinheiro para investir na cultura brasileira”, disse.

O Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), apoiará ações de proteção de terras
indígenas distribuídas em cinco áreas no sul do Pará e norte de
Mato Grosso onde vivem 7 mil índios Kayapós com R$ 16,9 milhões
em recursos não reembolsáveis. O BNDES informou em nota que
o apoio ﬁnanceiro será feito por meio do Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (Funbio) para apoiar e constituirá um mecanismo
operacional e ﬁnanceiro de longo prazo denominado Fundo Kayapó
para apoiar projetos formulados por organizações indígena voltados
para ações como controle e monitoramento ambiental.

não colocam “cascas de banana” para os presidentes nas entrevistas. Foi em conversas nas
rádios do interior, porém, que
Lula acabou sendo obrigado a
explicar alianças e medidas po-

lêmicas e, muitas vezes, caiu em
contradição e foi contestado pelos entrevistadores.
Futebol - Em seu dia de Lula,
Dilma arriscou durante a entrevista para as rádios de Porto Velho fazer citações futebolísticas.
Ao comentar a possibilidade de
construir uma usina hidrelétrica em conjunto com a Bolívia,
num aﬂuente do Rio Madeira, a
presidente disse que era preciso
combinar antes com os “russos”.
“Aquilo que o Garrincha,
uma vez, perguntou para o Feola: ‘Vocês combinaram com
os russos?’. Nós, nesse caso aí,
vamos ter de combinar com
os ‘russos’, no caso, os bolivianos”, afirmou Dilma, numa
referência ao jogador Mané
Garrincha e ao técnico Vicente
Feola. “É um processo que demanda muita negociação.”
Na entrevista às rádios de
Porto Velho, Dilma recebeu um
“conselho” de um dos jornalistas
para não ﬁcar escondida dentro
do Palácio do Planalto. “Eu, sinceramente, se posso lhe dar um
conselho, com a minha idade, é
que a senhora faça mais dessas
reuniões nos Estados. É muito
bom para todos e a senhora mostra alguma coisa, pois ﬁca muito
escondida lá dentro do Planalto,
que é essa sua simpatia.” Dilma
respondeu que iria acatar o “conselho”. “Agradeço e vou seguir
seu conselho, viu. Vou seguir
mesmo”, disse a presidente. * colaborou Leonencio Nossa

VIOLÊNCIA NO CAMPO

Programa incluirá
131 ameaçados
Carolina Pimentel
Da Agência Brasil

Maria do Rosário diz

Depois das mortes de ativistas ambientais e trabalhadores
rurais no Norte do país este ano,
131 pessoas ameaçadas passaram a receber proteção policial
por meio de programas do governo federal na região. A informação foi dada ontem pela ministra
da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário.
O grupo foi identiﬁcado a
partir do cruzamento de dados
fornecidos pela Comissão Pastoral da Terra (CPT, ligada à Igreja
Católica) e por movimentos de
trabalhadores rurais com registros das ouvidorias Agrária Nacional e a da própria secretaria.
Um levantamento feito pela
CPT contabiliza 641 casos de violência no campo, com 918 mortes,
em estados da Amazônia Legal, de
1985 a abril deste ano. Do total,
somente 27 casos foram a julgamento, menos de 5%. Nesse período, 18 mandantes de crimes e 22
executores foram condenados e 17
executores absolvidos. O Pará têm
o maior número de vítimas dos
conﬂitos, com 621 pessoas assassinadas. Em todo o país, ocorreram
1.580 mortes no campo nos últimos
26 anos, de acordo com a entidade.
No ﬁm de maio, quatro ambientalistas foram assassinados no Norte, três no Pará e um em Rondônia.
A morte do casal de extrativistas
José Cláudio Ribeiro da Silva e
Maria do Espírito Santo na zona
rural de Nova Ipixuna (PA) ganhou
repercussão nacional. Na época, a
presidenta Dilma Rousseff determinou o envio de equipe da Força

que tem buscado
formas de colaborar
com as autoridades
para o andamento dos
inquéritos e processos
Nacional para conter a violência
no campo. E a CPT apresentou ao
governo uma lista de 165 pessoas que foram ameaçadas mais de
uma vez. Destas, 30 tinham sofrido
tentativa de assassinato.
Maria do Rosário disse que,
junto com outros ministérios,
tem buscado formas de colaborar com autoridades responsáveis para que inquéritos policiais e processos judiciais sobre
mortes no campo tenha andamento. “O mais importante é garantir que aqueles que ameaçam
sejam identiﬁcados, responsabilizados e punidos. Entre os que
ameaçam hoje, estão também alguns que já mataram em outros
momentos e ﬁcaram impunes”,
reforçou a ministra.
Na reunião, foi aprovado o envio de uma comissão para pedir
ao governo de São Paulo a reabertura das investigações sobre
as mortes de quase 500 pessoas no estado em maio de 2006,
conhecidas como “crimes de
maio”, em decorrência de conﬂitos entre a polícia e a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos
autos da ação proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DOS
PASSARINHOS em face de COHARIO – COOPERATIVA HABITACIONAL
DO RIO DE JANEIRO (2005.001.143965-6): A Dra. DANIELLA SANTOS
BOTELHO, Juíza de Direito, FAZ SABER a COHARIO – COOPERATIVA
HABITACIONAL DO RIO DE JANEIRO, através de seu representante
legal, de que no dia 11/07/2011, às 13h, no Átrio do Fórum da Capital, na
Av. Erasmo Braga, nº 155 – térreo (hall dos elevadores) - Castelo/RJ, pelo
Leiloeiro Público Rodrigo da Silva Costa, será apregoado e vendido
a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 21/07/2011, no mesmo
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel:
Apto 112, bl. 03, Est. Santa Maura, 900, Jacarepaguá/RJ; avaliado em
R$ 85.000,00. Registrado no 9º RI onde consta: Hipoteca a favor da CEF;
SHQKRUD GHWHUPLQDGD SHOD  9)35- H[HFXomR ¿VFDO +i GpELWRV GH
IPTU, no valor de R$ 2.064,61 mais acréscimos legais. Arrematação à vista
ou em até quinze dias mediante caução, acrescido de 5% de comissão ao
Leiloeiro, 0,25% de ISS, e custas de cartório de 1% até o máximo permitido
HPOHL5-(X6{QLD0DULD7RUUDFDGH6LTXHLUDHVFULYmR¿]
GDWLORJUDIDUHVXEVFUHYR'U'DQLHOOD6DQWRV%RWHOKR±-Xt]DGH'LUHLWR
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JUSTIÇA

ACESSIBILIDADE

Pedro Marcos Barbosa

Ônibus têm 45 dias
para adaptar frota nova
Já o prazo para reforma dos veículos atuais vai até dezembro de 2014
A juíza Maria Paula Gouvêa
Galhardo, da 4ª Vara da Fazenda
Pública da Capital, condenou
duas empresas de ônibus a adaptarem, em 45 dias, a sua frota
nova e, até o dia 2 de dezembro
de 2014, os veículos atuais, de
forma a garantir o acesso aos
portadores de deﬁciência física.
Na mesma decisão, ela condenou
o município do Rio a ﬁscalizar e
cobrar a adaptação, sob pena de
multa mensal no valor de cinco

cadeiras de rodas da Marca Ortobras, modelo Activa Ultra Lite
X, a ser destinada ao Instituto
Brasileiro dos Direitos da Pessoa
com Deﬁciência (IBDD), autora
da ação civil pública.
Além do município do Rio, a
decisão judicial atinge as empresas Viação Top Rio e Transurb. A
primeira terá que adaptar, por ano,
30% da frota atual e a segunda,
8%, até a data limite, quando todos
os ônibus deverão estar adaptados.

A juíza disse que os administradores públicos devem atender
às necessidades da coletividade.
“Administrar, por seu turno, é um
processo permanente de escolhas,
as quais, como já se disse, não ﬁcam mais ao critério exclusivo do
Administrador. Já não se concebe
mais a velha máxima da conveniência e oportunidade da Administração. A sociedade atual impõe
que as escolhas sejam tomadas
em seu proveito, em atenção às

necessidades da coletividade, necessidades estas já deﬁnidas, no
próprio corpo da Constituição no
capítulo dos direitos e garantias
fundamentais”, aﬁrmou.
Ainda segundo ela, o parágrafo
2º, do artigo 227, da Constituição
da República, “elegeu o direito à
acessibilidade do deﬁciente físico
como escolha primária, de tal sorte
que a ela estão vinculados os Administradores Públicos de todos os
entes federativos”, destacou.

ADIN

362/FRQWHVWDPRGL¿FDomR
QDOHJLVODomRVREUH'39$7
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux é o
relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin 4627), com
pedido liminar, ajuizada pelo
Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL) contra duas Medidas Provisórias que, convertidas em leis,
alteraram artigos da legislação
que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Via Terrestre (DPVAT).
Os dispositivos questionados
são o artigo 8º da Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei

11.482/2007 e os artigos 19, 20 e
21 da Medida Provisória 451/2008,
convertida na Lei 11.945/09. Tais
dispositivos alteraram os artigos 3º
e 5º da Lei nº 6.194/74 c/c 8.441/92,
que dispõe sobre o DPVAT.
Alega o PSOL que em dezembro de 2006, a MP 340 por meio
do seu artigo 8º, convertida na Lei
11.482/2007, “sem qualquer técnica e organização jurídica”, reduziu
o valor da indenização dos familiares das vítimas fatais e das vítimas de invalidez permanente de
acidente de trânsito em todo o território nacional, não importando

de quem seja a culpa do acidente
(responsabilidade objetiva), garantindo assim, um mínimo de “reparação necessária e essencial”.
A indenização, que antes era de
40 salários mínimos, foi reduzida
para R$ 13.500,00, “prejudicando
substancialmente o direito das vítimas sequeladas em virtude de
Acidente de Trânsito”, sustenta o
partido. Segundo o PSOL, também
foram feitas novas alterações no
seguro obrigatório em 2008, uma
vez que foram inseridos os artigos
19, 20 e 21 na MP 451, introduzindo mudanças na Tabela de Alíquo-

PERNAMBUCO

Supremo discute
imunidade tributária
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal
(STF), negou liminar pedida pela
Companhia Estadual de Habitação
Popular (CEHAP), de Pernambuco,
que pretendia suspender a exigência de impostos devidos à União.
A decisão ocorreu na ação
cível originária (ACO 1690) em
que se discute a imunidade tributária para empresas públicas
e sociedades de economia mista
que prestem serviço público.
Inicialmente, a CEHAP recorreu à Justiça Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco contra
ato do superintendente regional
da Receita Federal naquela região
que não reconheceu a imunidade
tributária à companhia estadual.

O juiz de primeiro grau declinou
da competência sob o argumento
de que cabe ao STF decidir causas
que versem sobre imunidade tributária recíproca, considerando a potencialidade do conﬂito federativo.
No STF, a companhia requereu
a antecipação dos efeitos do provimento de mérito para suspender a
exigência dos impostos devidos à
União. Sustentou que uma eventual demora na decisão judicial poderia causar transtornos, uma vez
que corre o risco de não ser reembolsada dos valores irregularmente recolhidos, considerando que o
prazo para cobrar do Poder Público
tributos indevidos é de cinco anos.
Decisão - O ministro negou
a liminar por considerar que

não há urgência para tomar a
decisão. Em sua opinião, “as
sociedades de economia mista
ostentam personalidade jurídica de direito privado, o que, em
princípio, seria incompatível
com a imunidade pretendida”.
Destacou ainda entendimento de que, embora pertencendo
à Administração indireta, a sociedade de economia mista ostenta estrutura e funcionamento das empresas particulares.
Por ﬁm, destacou que a companhia existe desde 1965 e que
somente em 2010 requereu administrativamente o reconhecimento do alegado direito à imunidade recíproca estabelecida
na Constituição Federal de 1988.

CONDENAÇÃO

Luciano Huck deve
retirar cerco de boias
Marcela Gonsalves
Da Agência Estado

O apresentador Luciano
Huck foi condenado pela Justiça Federal após o Ministério
Público Federal (MPF) mover
uma ação civil pública contra
a colocação de boias em frente à sua residência na Ilha das
Palmeiras, em Angra dos Reis
(RJ). A decisão da juíza Maria

de Lourdes Coutinho Tavares foi
emitida no mês passado.
Huck foi condenado a retirar
a estrutura do cerco de boias e
a pagar uma indenização no
valor de R$ 40 mil por danos
materiais e imateriais. Caso
seja instalada qualquer outra
estrutura com características
semelhantes no mesmo local,
o apresentador terá de pagar
multa diária de R$ 1 mil.

C

U

R

Segundo a denúncia, a estrutura teria sido colocada para realização de atividade de maricultura
sem autorização das autoridades
competentes. Huck teria informado ao órgão não possuir licença
do Ministério da Pesca e Aquicultura para manter a atividade no
local e aﬁrmado que as boias sinalizadoras seriam mantidas para
as futuras instalações e para a
preservação dos bentos marinhos.

T

A

ta de Imposto de Renda e incluiu
uma Tabela para Cálculo de Indenização do Seguro Obrigatório.
Segundo o PSOL, “faz-se necessário que a indenização do
Seguro Obrigatório garanta patamares mínimos de dignidade,
respeitando a pessoa humana,
e assim, dando condições se que
supere as diﬁculdades da deﬁciência/invalidez física”. O partido
aﬁrma ainda que “por todos os
lados que se analise, a lei padece de grave inconstitucionalidade, por violar o fundamento da
dignidade da pessoa humana”.

PRISÃO PROVISÓRIA

$OWHUDomR
de lei causa
polêmica
O Brasil não tem formas eﬁcazes de ﬁscalizar a liberação de
presos provisórios que cometeram
crimes leves, o que pode provocar
insegurança para a sociedade. O
alerta é do juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Luciano Losekann. Desde terçafeira, uma alteração na lei penal
permite que autores de crimes
com pena menor de quatro anos
ﬁquem soltos enquanto aguardam
o julgamento deﬁnitivo.
Losekann fala com a experiência de quem fez carreira na
área criminal e coordena desde o
ano passado o Departamento de
Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário do CNJ,
promovendo mutirões e conferindo de perto a realidade carcerária em todo o país. Segundo
ele, as novas medidas cautelares
são boas, mas o país está despreparado para ﬁscalizá-las. “Quem
vai ﬁscalizar o cumprimento das
medidas? Quem acompanha é
o Poder Executivo nos estados,
que não tem estrutura hoje para
fazer esse papel extra.”
De acordo com o juiz, mesmo os estados que têm mais
recursos humanos e ﬁnanceiros, como São Paulo, não estão
preparados para cumprirem a
lei. “A polícia já tem uma gama
enorme de atribuições. Não há
gente no Poder Executivo para
fazer isso [o acompanhamento das medidas cautelares]. Se
eu determinar que o acusado
ﬁque distante da vítima, quem
ﬁscaliza? Corre-se o risco muito
grande de o sistema ser ineﬁcaz
e aumentar a insegurança”.

S

Passagens de ônibus podem ser
remarcadas após a data da viagem

Dívida com PC Gusmão quase impede
negociação de Conca para a China

O Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/MG) investiga o
cumprimento, pelas empresas de transporte rodoviário, de uma nova
lei que mudou as regras que dizem respeito à devolução e reembolso
de passagens. Desde julho de 2009, quando entrou em vigor a Lei
11.975/2009, não existe mais a obrigação de se devolver ou remarcar
as passagens antes da data da viagem marcada no bilhete. Contudo,
na prática, no entanto, a lei ainda não pegou.

Dívida do Fluminense com o técnico Paulo César Gusmão complicou
a negociação de Darío Conca para o futebol chinês. A juíza
Áurea Sampaio, da 34.ª Vara do Trabalho, bloqueou os valores da
transferência até que sejam pagos R$ 400 mil ao ex-treinador do clube.
“Há uma dívida de R$ 400 mil referentes a salário, multas e um acordo
que não foi pago na época. Mas o Fluminense já nos procurou e acho
que não vai ter problema”, disse Paulo Reis, advogado de PC Gusmão.

Questão
de Justiça
pedromarcos@nbb.com.br

Semelhanças e
coincidências
nício de julho de 2011, uma curta viagem de férias
para uma capital do Centro Oeste. O olhar atento
da virgindade cognitiva de quem visita uma municipalidade pela primeira vez, Campo Grande, realmente faz jus ao nome: uma enorme planície com interessantíssima mistura populacional de várias origens
(índios, paraguaios etc), construtoras a todo vapor, e
um “boom” imobiliário que resulta numa cidade que
se expande rapidamente.
Por outro lado, convive-se com uma paradoxal impressão simultânea de se estar numa capital (ﬂuxo urbano, edifícios, shoppings), com toques de vida rural
(hábitos predominantemente diurnos, vida tranquila
nos bairros, muitas casas, jacarés e pacas em reservas
ambientais por toda a cidade).
No que toca o sentimento de “urbe”, avenidas larguíssimas com poucos veículos transitando e parques
megalomaníacos com baixa densidade populacional
chamam certa atenção de qualquer desavisado “en
passant”. A novidade municipal é a construção de um
colossal aquário, que constituirá o Centro de Pesquisa e Reabilitação da Ictiofauna, tendo sido estimado
(conforme dados publicados num grande periódico
nacional) em oitenta milhões de reais.
Entretanto, a poucos quilômetros de distância, um
hospital (Santa Casa de Campo Grande) sob intervenção
municipal continua sofrendo das mazelas que originaram a medida interventora, mas sem grandes perspectivas de melhoria. Para os pacientes que necessitam de
atendimento, certamente a “ﬁna ironia” das escolhas
políticas reﬂete uma enorme piada de mau gosto. Talvez
não se sintam muito consolados em visitarem – para os
políticos – o “abrasileirado” Jardim Suspenso da Babilônia (moderno), mas
recordem-se da funcioAlém de certo
nalidade de uma das outras sete maravilhas do
“conservadorismo”
mundo antigo: o Mausoléu de Halicarnasso.
na escolha legislativa
No âmbito da ótica
que constata a sensação
das sanções, é
“campestre” da capital
sul matogrossense, neextremamente
nhuma surpresa advém
do fato de que a admiincomum a
nistração do Poder Executivo municipal é novacondenação de
mente exercida por uma
ﬁgurinha carimbada da
acusados pela
política local.
A pouca rotatividade
exigência – na
real do exercício do poder, factualmente não
maioria dos casos –
coincide com periódicas, eventuais, e espoda comprovação de
rádicas transições nominais. Como nos livros de
dolo ou má-fé
história do Brasil que
narravam à época colonial e imperial, meia
dúzia de famílias de “sangue azul” ditam as vontades
populares, num coronelismo travestido de democracia.
Não é à toa que uma das características marcantes de
Campo Grande seja, no primeiro diálogo com qualquer
interlocutor, a pergunta – ou clichê na forma de indagação – “de que família você é?”.
No entanto, a parte mais desagradável da pueril análise, feita por um turista carioca de meio expediente, é o rígido sentimento de um “déjà vu”. O
aquário de Campo Grande é o espelho de uma outra
“escolha política curiosa”, agora de outra administração municipal na Cidade Maravilhosa: a edificação –
inacabada – da Cidade da Música.
Tal como sua “irmã” no Centro-Oeste do País, há poucos quilômetros de distância também convive com um
hospital (Lourenço Jorge) com sérios problemas estruturais que vem vitimando diversos pacientes.
A “isonomia” geográﬁca dos chefes do Poder Executivo Brasil afora, para a construção de “grandes elefantes brancos”, continua, assim, a multiplicar verdadeiras
“manadas” inúteis, bancadas pelo bolso do contribuinte carente de políticas públicas sérias voltadas às áreas
mais sensíveis (saúde, educação e segurança pública).
Como leniente das práticas centenárias de “curiosas escolhas políticas”, a norma que regula os Atos de
Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), apesar de
bem intencionada, contém disposições que dão grande
margem para que muitos dos condenáveis atos ﬁquem
sem responsabilidade efetiva.
Mas além de certo “conservadorismo” na escolha legislativa das sanções, é extremamente incomum a condenação de acusados pela exigência – na maioria dos casos
– da comprovação de dolo ou má-fé.
Enquanto uma reforma legislativa não é feita (e, nesse sentido, por alguma razão “oculta”, tal deve demorar),
pelo menos no âmbito da interpretação sobre as sanções,
nada veda que o Poder Judiciário venha, num exercício
de mutação hermenêutica, ou de mera observância dos
princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal (em especial o da Probidade, Moralidade e Eﬁciência), servir de empecilho para a reprodução (contagiosa)
de outros mamíferos – inúteis – de grande porte.

I

Pedro Marcos Barbosa é mestre em Direito Civil, especialista em Propriedade Intelectual, professor da Graduação em Direito da PUC-RIO, e sócio
de Denis Borges Barbosa Advogados.

RIO
CONCESSIONÁRIA

Mais dois bueiros
explodem e Light
pode ser multada
Explosões de bueiros voltaram
a estremecer, ontem, Copacabana e o Centro do Rio de Janeiro.
Ninguém saiu ferido, mas houve
pânico nos locais. Em 24 horas, seis
tampas da Light, concessionária de
energia elétrica que atende a cidade, voaram após explosões. Desde
que a empresa foi privatizada, em
1996, foram 44 ocorrências similares. A Light nunca foi obrigada a
pagar uma multa por esses casos.
O prefeito do Rio, Eduardo
Paes (PMDB), reclamou que as
explosões dos bueiros da empresa estão provocando um clima
de pânico na capital carioca. “Só
cabe agora uma ação criminal
contra a direção da Light, contra
a Light”, aﬁrmou o prefeito.

A explosão de ontem em Copacabana ocorreu na esquina
das ruas Dias da Rocha e Barata
Ribeiro. No Centro, foram ouvidos três estrondos seguidos por
chamas em um bueiro localizado
na Rua Sete de Setembro.
O Ministério Público do Estado do Rio anunciou ontem
que a Light enfim concordou
com Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) proposto
pela Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor. O documento prevê pagamento de
multa de R$ 100 mil para cada
explosão de bueiro da empresa que resulte em morte, lesão
corporal e dano ao patrimônio
público ou privado.

GREVE

Professores pedem
26% de reajuste
Centenas de professores e
funcionários das escolas da rede
estadual do Rio de Janeiro, em
greve desde o dia 7 de junho, ﬁzeram ontem uma manifestação
no Largo do Machado. Eles foram em direção ao Palácio Guanabara, sede do governo, para serem recebidos por autoridades.
De acordo com o diretor do
Sindicato Estadual dos Proﬁssionais de Educação, Tarcísio
Carvalho, a greve tem a adesão
de 60% dos professores e funcionários do estado, deixando
cerca de 600 mil alunos sem aulas. Carvalho informou que a categoria pede um índice de reajuste salarial de 26%, enquanto

a oferta do governo, divulgada
ontem, foi a de antecipar a incorporação prevista para 2012,
o que representa na prática cerca de R$ 36 de aumento.
“Reconhecemos que é um
avanço, mas muito pequeno. Nós
queremos a antecipação completa
do Nova Escola e o índice de reajuste salarial”, disse Carvalho.
O diretor do sindicato acrescentou que existe uma ação no
Tribunal de Justiça do Rio, que
será julgada em dois dias, para
impedir o desconto no salário
dos proﬁssionais pelos dias de
greve. “Cortar o ponto dos professores e funcionários é impedir
que o ano letivo se complete”.

Quarta-feira, 6 de julho de 2011

9

ITATIAIA

Hyundai instalará a
1ª fábrica fora da Ásia
Unidade produzirá, por ano, até 5 mil máquinas para construção pesada
A Hyundai Heavy Industries
vai instalar em Itatiaia, no Sul Fluminense, sua primeira fábrica fora
da Ásia. Questões como o grande
investimento em infraestrutura,
logística favorável e a visibilidade
conferida pela Copa de 2014 e os
Jogos Olímpicos de 2016 favoreceram a escolha da empresa pelo
Rio de Janeiro, que saiu à frente
de Minas Gerais e Espírito Santo.
A unidade, instalada numa
área de 550 mil metros quadrados próximo ao quilômetro 316
da Rodovia Presidente Dutra,
produzirá, por ano, até cinco mil
máquinas para construção pesada
e contará ainda com um centro de
treinamento de mão-de-obra. A
previsão é que a fábrica seja concluída no ﬁm de 2012 e gere 1.500
empregos diretos até 2015, quando atingirá o pico de operação. A
Hyundai negocia a instalação de
fornecedores coreanos na região.
No empreendimento, que conta com o apoio da Companhia de
Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) e

Divulgação / Governo do Estado

Serão investidos US$ 150 milhões no projeto
terá a Brasil Máquinas como sócia
minoritária, serão investidos US$
150 milhões. Com a parceria, a
parcela brasileira na receita total
do grupo saltará de 6% para 20%.
Apesar de o Brasil representar o
quarto mercado consumidor da
Hyundai – atrás de China, Rússia e
Estados Unidos – 40% do total da
produção serão exportados, principalmente para países das Américas Central, do Norte e do Sul.

Segundo o vice-governador e
secretário de obras, Luiz Fernando
Pezão, que articulou a negociação,
o alinhamento político entre as três
esferas de governo possibilita a implementação de diversos projetos e
investimentos, além de melhorar a
eﬁciência da gestão pública.
“Nosso governo trabalha diuturnamente para promover negócios e desenvolver a economia
do Estado. Vivemos um momento

histórico, de transformação. Essa
conjuntura é reﬂexo da desburocratização e do esforço da administração estadual em dar mais
eﬁcácia e transparência à gestão.
Conseguimos racionalizar e diminuir o tempo para a abertura de
empresas, além de descentralizar
o processo para o interior, aumentando signiﬁcativamente o número de empresas abertas no Rio nos
últimos anos. A Hyundai é uma
delas”, aﬁrma Pezão.
Para Alexandre Germano, do
Conselho de Administração da Brasil Máquinas, a localização estratégica do Rio foi fundamental para a
instalação da unidade no Estado.
“Os empresários estrangeiros
têm uma visão muito positiva
sobre o Rio de Janeiro e perceberam que o cenário é favorável
para grandes investimentos. A
Hyundai já está presente no Estado na construção de estaleiros
no Porto do Açu, em parceria
com Eike Batista, e tem grande
interesse em expandir seus negócios”, aﬁrma Germano.

NORMAS

Código de conduta é instaurado
Depois das revelações de viagens com a família em um avião
emprestado pelo empresário
Eike Batista e da amizade com
o empreiteiro Fernando Cavendish, o governador do Rio, Sérgio
Cabral (PMDB), instituiu ontem
o Código de Conduta e o Sistema
de Gestão Ética do Poder Executivo Estadual, inspirados em regras federais. As novas condutas

proíbem presentes, transporte,
hospedagens e convites para
eventos sociais, além de limitar
ao valor de R$ 400 os brindes
entregues aos agentes públicos.
Na composição da Comissão
de Ética da Alta Administração, responsável por fiscalizar
o primeiro escalão, o governador contará com três secretários de Estado, o procurador

geral e o representante da Defensoria Pública do Estado. Todos indicados por ele.
“Com esta composição da comissão, o código perde a respeitabilidade. Os integrantes não
podem fazer parte do governo,
pois precisam de isenção para
avaliar as situações de conﬂitos de interesses ou empecilhos
legais”, aﬁrmou o diretor exe-

cutivo da ONG Transparência
Brasil, Claudio Abramo.
O novo código destina-se ao
governador, ao vice-governador
e a secretários e subsecretários,
presidentes, vice-presidentes,
diretores e conselheiros de
agências estaduais, autarquias,
inclusive as especiais, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

MUNDO
IRAQUE

Atentados
coordenados
matam 37
Pelo menos 37 pessoas morreram e 54 ﬁcaram feridas, ontem,
em ataques coordenados com
bombas perto do prédio de um
conselho distrital ao norte de Bagdá, informaram a polícia iraquiana e um médico de um hospital.
A dupla explosão ocorreu em
Taji, localizada a 20 quilômetros
ao norte da capital do país. Um
médico do Hospital Kazimiyah,
nas proximidades de Bagdá,
conﬁrmou o número de vítimas.
Ele pediu anonimato, pois não
tinha autorização para falar com

a imprensa. Já um porta-voz do
comando das operações militares do Iraque, o general Qassim
al-Moussawi, citou 27 mortes e
50 feridos. Os relatos conﬂitantes
sobre o número de vítimas são
comuns após grandes atentados.
O vice-presidente iraquiano, o sunita Tariq al-Hashemi,
exigiu que o primeiro-ministro
sunita, Nouri al-Maliki, nomeie
rapidamente ministros para a
Defesa e o Interior, a ﬁm de ajudar a controlar o crescente caos
entre as forças de segurança.

TEMPESTADE TROPICAL

Sobe número de
mortos no México
Subiu para 22 o número de pessoas mortas pelos efeitos da passagem da tempestade tropical Arlene pelo México, informou ontem a
defesa civil do país americano.
Os estados mexicanos de Hidalgo e San Luis Potosí registraram o maior número de óbitos
até o momento: cinco cada. Também houve mortes nos estados
de Veracruz, Guerrero, Oaxaca,
Tamaulipas, Chiapas e Puebla.
Arlene é a primeira tempestade
tropical batizada da temporada de
furacões do Atlântico de 2011. Arlene chegou ao território mexicano
como tempestade tropical e per-

deu força, porém lançou uma grande quantidade de chuvas sobre as
montanhas do centro do México.
Não havia detalhes sobre a
maior parte das mortes. Mais
cedo, autoridades locais informaram que um campesino e seu ﬁlho
faleceram quando tentaram passar de carro por uma ponte inundada na localidade de Zentla, no
estado de Veracruz, leste do país.
Um familiar que estava no automóvel conseguiu escapar e avisou as autoridades. No estado de
Tamaulipas, autoridades informaram que duas pessoas se afogaram
em El Mante e outra morreu.

INDEPENDÊNCIA

Chávez comanda festa
da sede do governo
Presidente se recupera de retirada de tumor cancerígeno, realizada em Cuba

Em tratamento contra câncer, o presidente Hugo Chávez
comandou ontem, da sede do
governo, a festa do Bicentenário
da Independência da Venezuela. Mensagem do presidente à
população, transmitida ao vivo
em rede de emissoras de televisão e rádio, abriu as comemorações e o desﬁle de militares e

estudantes na Praça Os Heróis,
em Caracas, capital do país.
Na ausência de Chávez, o vicepresidente, Elías Jaua, foi o encarregado de liderar os atos comemorativos nesta terça-feira. A parada
em Caracas, que reúne cerca de 6
mil soldados. Participam da festa
os presidentes do Uruguai, José
Pepe Mujica, da Bolívia, Evo Morales, e do Paraguai, Fernando Lugo.
“Não teríamos melhor maneira de comemorar, camara-

EGITO

SOMÁLIA

Um tribunal egípcio absolveu
ontem três ex-ministros do governo de Hosni Mubarak das acusações de corrupção e condenou
um quarto à revelia. A decisão
deve atiçar a ira dos manifestantes, que querem que integrantes
do regime deposto sejam responsabilizados por crimes ocorridos
durante o governo.
O veredito foi anunciado depois de dez policiais, acusados
de matar manifestantes, terem
sido libertados sob ﬁança, o
que fez com que centenas de cidadãos atacassem o prédio de
um tribunal no Cairo.

Milhares de crianças somalis
estão morrendo por causa da extenuante jornada que suas famílias fazem para chegar aos campos de refugiados no Quênia e na
Etiópia, disse ontem a agência da
Organização das Nações Unidas
(ONU) para refugiados (Acnur).
Algumas das crianças não
sobrevivem à exaustiva viagem
e trabalhadores humanitários
ﬁcam sabendo de suas mortes
quando as famílias, assim que
chegam a um dos superlotados
campos de refugiados na fronteira, contam os episódios.

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Tribunal
absolve três
ex-ministros

das de armas, soldados e povo,
neste dia, há tanto tempo esperado. Assim estamos celebrando a nossa independência. Não
somos mais colônia de império
algum e nunca mais seremos,
graças mais Deus, graças a nosso povo e a nossos soldados”,
disse Chávez.
A presidente Dilma Rousseff
cancelou a visita a Caracas, depois
que o governo venezuelano adiou
a Cúpula dos Estados Latino-Ame-

ricanos e Caribenhos (Celac), que
seria realizada ontem e hoje.
O presidente venezuelano
ﬁcou internado em Havana, capital cubana, durante 24 dias.
Inicialmente, Chávez informou
que tinha sido submetido a uma
cirurgia de urgência para retirada
de um abscesso na pélvis. Depois,
conﬁrmou que era um tumor maligno. Ele está em tratamento e
disse que vencerá a batalha com
a ajuda do amor do venezuelanos.

Crianças morrem
tentando deixar o país
Em outros casos, muitas das
crianças chegam tão famintas e
frágeis que até mesmo o cuidado emergencial e a alimentação
terapêutica que recebem assim
que chegam é suﬁciente para reavivá-las. Os funcionários dizem
que ainda não sabem com exatidão quantas crianças estão mor-

rendo, mas a situação está atingindo proporções inimagináveis.
“Nosso pessoal diz que nunca viu nada como isso”, disse a
porta-voz da Acnur, Melissa Fleming. Segundo ela, 54 mil pessoas fugiram da Somália em junho,
o triplo do número de pessoas
que deixou o país em maio.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CNPJ/MF nº 05.039.392/0001-16
RETIFICAÇÃO: Na veiculação de nossas demonstrações financeiras,
publicadas neste jornal, à página 06, no dia 30/06/2011, ocorreu o seguinte erro:
Na Razão Social, onde se lê: CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, leia-se: CENTRO
DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
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ARTES

LITERATURA

Começa a 9ª edição da
Feira Literária de Paraty
Nova feira deverá ser marcada pelo crescimento do uso mercadológico da marca
Da redação, com agências
A 9.º edição da Festa Literária
Internacional de Paraty (Flip),
começa hoje em grande estilo,
com a conferência do crítico e
ensaísta Antonio Cândido sobre
Oswald de Andrade, o homenageado deste ano. No ano passado, a
abertura ﬁcou a cargo de Fernando Henrique Cardoso, o que despertou insinuações, mesmo que a
palestra tenha sido brilhante.
A nova Flip, porém, deverá ser
marcada pelo crescimento do uso
mercadológico da marca - além das
tradicionais mesas do evento (que,
nesse ano, dará mais ênfase à ﬁcção que edições anteriores, na avaliação de seu novo curador, Manuel
da Costa Pinto), uma inﬁndável
opção de encontros estará à disposição dos visitantes, em um número agora recorde. Isso porque,
além das habituais Flipinha (braço infantil e educativo), Flipzona
(ao público adolescente), Off Flip
e Casa de Cultura, surgem dois
novos espaços: a Casa do Instituto
Moreira Sales e a Casa do Sesc.
Tudo obviamente gira em torno da Flip que, apesar das desistências, permitirá um contato
com jovens talentos, como os argentinos Pola Oloixarac e Andrés
Neuman, além do angolano valter
hugo mãe (escreve-se assim mesmo, com minúsculas). Todos ﬁguram em praticamente todas as listas de escritores promissores.
A musa - A estreia literária
da argentina Pola Oloixarac,

que participa amanhã da Flip,
foi tudo, menos discreta. Os
dois chamarizes iniciais apareciam estampados na edição
original de seu romance: o aval
do respeitado crítico literário
Daniel Link e a foto da autora.
Porque Pola, a esta altura quase todos que seguem o noticiário sobre a Flip sabem, é muito
bonita. E uma estreante jovem,
linda e elogiada por gente
como Link e Ricardo Piglia não
é algo que passe despercebido.
Daí para que a questão política embutida no livro causasse
desconforto foi um passo. A intrincada narrativa inclui uma
crítica à forma como a Argentina lida com a memória recente,
com apego a uma ideologia que
Pola, ﬁlha e sobrinha de exmilitantes, vê ultrapassada - na
trama, cria-se um game em que
cada jogador vive um personagem dos tempos de ditadura,
como Escritor Revolucionário e
Peronista de Toda Vida. Para os
críticos, estava deﬁnido: a autora do livro podia até não ser homem, mas era de direita.
“Isso é ridículo. Não sou de
direita, porque é impossível
ser latino-americano e ser de
direita com tantos problemas e
tantas coisas a resolver. Quem
critica a esquerda, na verdade,
critica uma ultraesquerda. A
mim não parece bem a ideia de
intelectuais oﬁciais, por exemplo. É uma contradição em termos”, disse Pola, de 33 anos.

ESPORTES

Divulgação

MPB & outras histórias

O embaixador e o urso
João Marcos Cavalcanti

Cesar Maia tinha por hábito convidar para almoçar uma
pessoa para falar sobre algum
assunto de seu interesse e de
seu secretariado. Sentávamos
a mesa e éramos servidos por
Gileno, garçom do gabinete
desde o tempo em que o prefeito era Saturnino Braga.
Certo dia, nosso alcaide chamou um embaixador “expert”
em assuntos africanos, pois tinha retornado de uma viagem
aquele continente e estava interessadíssimo em aprender mais.
Conversa vai, conversa
vem, o prefeito, que não conhecia bem o assunto, ouvia
maravilhado a fala de nosso
ilustre convidado, quando o
papo (não sei porque razão)

João Marcos Cavalcanti de Albuquerque é advogado formado pela PUC, exsecretário chefe do gabinete de Cesar Maia, escritor bissexto e estudioso da MPB.

MÚSICA

Homenagem a
Radamés Gnattali

Paola: “É impossível ser latino-americano e ser de direita”

No jogo de amanhã, Caio
Júnior deve manter a
equipe do Botafogo que
derrotou o São Paulo

Até 13 de fevereiro de 1988,
dia de sua morte, ele foi cultuado
por um sem-ﬁm de grandes nomes da música brasileira. Entre
os seguidores, só para relacionar
alguns, estavam Tom Jobim, Guerra Peixe, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola e João de Barro, o
Braguinha. Mesmo sendo considerado um dos maiores compositores
e arranjadores do País, o pianista
gaúcho Radamés Gnattali permanece como um certo desconhecido
para o grande público até hoje.

Renan Oliveira está de volta
ao Galo no esquema 4-5-1 de
Dorival Júnior para o jogo de
hoje contra o Ceará

2014

Copa vai movimentar
mais de R$ 110 bilhões
Nos próximos três anos serão criados ainda 332 mil empregos permanentes
Da Agência Brasil

Sediar a Copa de 2014 renderá R$ 47 bilhões ao Brasil
em impostos diretos. Com outros tributos, serão arrecadados
mais R$ 16 bilhões. O aumento do consumo agregará R$ 5
bilhões à economia brasileira.
Já os cerca de 600 mil turistas
estrangeiros esperados para a
competição deverão deixar no
País quase R$ 4 bilhões, enquanto os 3 milhões de turistas
brasileiros que aproveitarão a
Copa para viajar deverão gastar
R$ 5,5 bilhões. Esse dinheiro,
somado ao que será investido
em obras de infraestrutura públicas e privadas e pelo setor
de serviços, representará para a

Marcio Fortes passa
na sabatina do Senado
Os senadores aprovaram
ontem a indicação do exministro das Cidades Marcio
Fortes para o cargo de Autoridade Pública Olímpica (APO).
Fortes foi indicado pela presidente Dilma Rousseff e sabatinado ontem na Comissão
de Assuntos Econômicos do
economia brasileira incremento
de mais de R$ 110 bilhões.
Os números foram apresentados ontem pelo assessor especial do Ministério do Esporte,

Senado. Na sabatina, ele disse
que erros e atrasos nos preparativos para os grandes jogos
são “inadmissíveis”.
Como APO, Fortes estará
subordinado ao Conselho Superior da Autoridade Pública Olímpica, presidido por
Henrique Meirelles.
Ricardo Gomide, no 2º Fórum
Legislativo das Cidades-Sede
da Copa do Mundo de Futebol
de 2014. O fórum tem como objetivo mobilizar o Poder Legis-

lativo nos níveis federal, estadual e municipal para debater
desaﬁos, metas e estratégias
relacionadas à competição.
Gomide disse ainda que, de
acordo com as projeções do ministério, serão criados nos próximos três anos 332 mil empregos
permanentes e, em 2014, 381
mil empregos temporários. Parte desses empregos será consequência dos R$ 23 bilhões que
devem ser investidos em obras
de infraestrutura relacionadas à
Copa e dos R$ 10 bilhões previstos para o setor de serviços.
Brasília é a sexta cidade a
receber o fórum, após Fortaleza,
Recife, Curitiba, Belo Horizonte
e Manaus. Até outubro, todas as
12 cidades-sede serão visitadas
pelos integrantes do fórum.

FLAMENGO X SÃO PAULO

Ídolos vivem em situações opostas
Leonardo Maia e Bruno Deiro
Da Agência Estado

Consagrados no exterior, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho voltaram
ao País para resgatar prestígio.
Hoje, às 21h50, no Engenhão, no
Rio de Janeiro, os pentacampeões
se reencontram em fases distintas
para o duelo entre Flamengo e
São Paulo, pela oitava rodada do
Campeonato Brasileiro.
Artilheiro da competição com
5 gols, Ronaldinho Gaúcho tem
dado sinais de reação após uma

longa espera da torcida do Flamengo. Vem de duas boas atuações, em que marcou três vezes. O
meia-atacante, que chegou a ser
vaiado pela torcida, foi defendido
pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que minimizou os reﬂexos de
sua agitada vida noturna. Evitou
bater de frente com a principal
estrela do time, cujo salário é de
cerca de R$ 1,2 milhão.
E o apoio deu resultado. O
crescimento do meia tem sido
decisivo para a recuperação do
time carioca, que se mantém

invicto e subiu para o 6.º lugar,
com 13 pontos conquistados. “O
Ronaldinho dispensa comentários, em qualquer lance pode decidir o jogo”, disse o técnico sãopaulino Paulo César Carpegiani.
No time do Morumbi, Rivaldo
tem convivido com o papel de coadjuvante há mais de dois meses.
Mesmo com o time desfalcado,
Carpegiani mantém o jogador na
reserva desde abril. Após criticar
publicamente o treinador na eliminação da Copa do Brasil, diante
do Avaí, Rivaldo foi multado em

20% de seu salário, de R$ 100 mil.
A perda na queda de braço serviu
para encostar de vez o veterano
meia, que fez apenas um gol no
clube, em sua estreia, há 5 meses.
O apoio a Rivaldo, porém, vem
das arquibancadas. Na maioria
dos jogos no Morumbi, a torcida
tem gritado o nome do jogador
quando o time enfrenta diﬁculdades. Com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas,
o São Paulo perdeu a conﬁança
após sofrer a goleada por 5 a 0 no
clássico com o Corinthians.

Como nunca é tarde para reparar injustiças históricas, volta
e meia aparecem alguns “malucos” bem-intencionados que se
dedicam a resgatar o repertório
de Radamés. agora é a vez de Vitor Garbelotto, que lançou o disco
“Radamés Gnattali - Integral para
Violão Solo”. Com a obra, o violonista já conquistou o Prêmio da
Associação Paulista dos Críticos
de Artes (APCA), como revelação.
Ele também foi indicado para o
Prêmio da Música Brasileira.

Juninho Pernambucano
admite ansiedade
para reestreia, hoje,
pelo Vasco

COPA AMÉRICA

‘Tenho certeza
de que os gols
vão sair’, diz Pato
Silvio Barsetti
Da Agência Estado

Pedro Peduzzi

descambou para comidas exóticas da África.
Um dos comensais disse
- “Eu já comi jacaré”. Outro
emendou “E eu, carne de cachorro”. Outro mais falou: “Eu
tatu”. Até que chegou a vez do
meu substituto, dr.Ivan Galindo que disse, baixinho, “Eu já
comi urso. Todos nós paramos
de comer e olhamos para ele.
Aí eu tive a infeliz idéia de
perguntar: - Como assim, você
já comeu um urso? A que ele
respondeu: Comi e não gostei
muito porque ele me arranhou todo. Branco total. Até a
hora em que caiu a ﬁcha e o
nosso embaixador soltou uma
tremenda gargalhada que durou até o ﬁm do almoço.

Principal esperança de gols da
seleção brasileira, Alexandre Pato
foi um dos melhores jogadores no
jogo de estreia na Copa América,
contra a Venezuela, no último domingo, em La Plata, na Argentina.
Mas ﬁcou faltando marcar o gol - a
partida terminou 0 a 0. Apesar disso, ele mostra conﬁança no ataque
do Brasil para a sequência da competição. “Tenho certeza de que os
gols vão sair”, avisou o atacante.
Assim como os demais jogadores da seleção, Pato acredita que
o maior problema brasileiro na
estreia foi não ter marcado o gol,
principalmente no primeiro tempo, o que abriria a forte retranca
venezuelana. “Não tem uma coi-

sa só para melhorar, tem muitas
coisas. O que faltou mesmo foi o
gol, infelizmente não conseguimos”, aﬁrmou o jovem atacante
do Milan, que tem 21 anos.
Diante desse cenário, Pato só
encontra uma solução: trabalhar
ainda mais. “Agora é treinar forte em cima dos erros que a gente
cometeu nesse jogo, para que a
gente não erre contra o Paraguai”, revelou o atacante, durante entrevista ontem na concentração da seleção em Campana.
Segundo Pato, a renovada seleção ainda está em formação, o que
permite uma evolução natural durante a disputa da competição. “A
cada dia que passa, a gente está
se encaixando melhor”, explicou
o atacante, já projetando um jogo
complicado contra o Paraguai.

Seleção feminina
enfrenta Guiné Equatorial
Se a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina,
realizado na Alemanha, foi preocupante, a segunda partida na
competição serviu para animar
quem está torcendo pelo primeiro título do Brasil em uma grande
competição feminina de futebol.
O triunfo por 3 a 0 sobre o tradicional time da Noruega foi o bastante para a seleção reivindicar o
status de favorita ao título.
E não há razão para duvidar de outra grande atuação
hoje, na última rodada da fase
de classificação, contra o fraco
time de Guiné Equatorial, que
sofreu duas derrotas nos dois
primeiros jogos. O duelo será

às 13 horas (de Brasília), na cidade de Frankfurt.
Como a sua equipe já está
classiﬁcada para as quartas de
ﬁnal, o técnico Kleiton Lima avalia a possibilidade de poupar algumas jogadoras da partida desta quarta. Mas a sua ideia não é
colocar em campo um time misto, apenas deixar de fora quem
tiver qualquer problema físico.
Ele sabe que não pode bobear,
já que em caso de derrota para
Guiné há o risco de o time terminar a primeira fase em segundo no Grupo D e, sendo assim,
a seleção muito provavelmente
enfrentaria a poderosa equipe
dos Estados Unidos nas quartas.

