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Rio

O secretário estadual de
Segurança, José Mariano
Beltrame disse que o
“bicho e a milícia”
devem ser tipiﬁcados
no Código Penal, para
que a polícia de todo
país tenha mais
agilidade e eﬁciência
na prisão desses
criminosos. | PÁGINA 6 |
Justiça

O ministro Carlos Ayres
Brito assumiu a presidência
do Conselho Nacional de
Justiça e explicou que o
órgão veio para aperfeiçoar
o sistema de Justiça, suprir
omissões e enfrentar com
destemor e proﬁciência
os déﬁcits históricos. “O
Poder Judiciário brasileiro é
modelar”. | PÁGINA 6 |
País

O ministro do Trabalho,
Brizola Neto quer criar
novas regras para
regulamentar o registro
sindical. O ministro
foi cobrado a respeito
do assunto pelos
dirigentes sindicais,
que aﬁrmam haver uma
“fábrica de sindicatos”
no País. | PÁGINA 5 |
Pedro Marcos Barbosa
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

Missão Argentina busca
ampliar exportações
Os empresários argentinos presentes ao encontro evitaram falar com jornalistas brasileiros
Divulgação

Pesquisa realizada pela FIESP com 221
companhias brasileiras, envolvendo uma lista de 38 produtos em que o país vizinho tem
reconhecida competitividade demonstra que
o Brasil importa o equivalente a S$ 2,054 bilhões por ano da Argentina e US$ 12,155 bilhões de outros mercados. De acordo com o
presidente da Fiesp, o levantamento mostrou
que a argentina tem condições de elevar o
fornecimento desses produtos para um valor
ao redor de US$ 6 bilhões.
O encontro com 580 empresários foi realizado e promovido pela FIESP
Embora os setores engrobem vários setores argentinos e setores brasileiros, o foco
são as indústrias automotiva e naval.”Há um
compromisso entre Brasil e Argentina para
reduzir as barreiras, que hoje, sabemos, são
maiores do lado argentino”, disse Skaf, salientando que não há falta de vontade política em aparar essas arestas comerciais.
“Acreditamos que, com o aumento do comércio entre os dois países, algumas barreiras serão eliminadas ”. disse Skaf. | PÁGINA 2 |

Skaf espera um aumento entre as importações brasileiras da Argentina

Sem novas desonerações
O governo não pretende aceitar a inclusão de novos setores na
desoneração da folha de pagamento neste ano, aﬁrmou ontem o
secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa.
Ele, no entanto, acrescentou que o governo pode acrescentar setores ao novo modelo de contribuição para a Previdência Social nos
próximos anos.
O relator da medida provisória que ampliou a desoneração da
folha de pagamento, senador Romero Jucá (PMDB-RR), havia ques-

tionado Barbosa sobre a possibilidade de acolher emendas que propõem a ampliação dos setores incluídos no novo sistema.
No modelo tradicional, as empresas destinam valor equivalente
a 20% da folha de pagamento à Previdência Social. Os 15 setores
beneﬁciados com a desoneração, no entanto, pagam 1% ou 2% sobre o faturamento.O secretário também negou a possibilidade de
estender o Reintegra, programa de ajuda empresas exportadoras,
por mais um ou dois anos. | PÁGINA 4 |

Questão
de Justiça Venda de
Os chineses, esses com
uma industrialização na
ascendente, passaram
a imitar velhos “passos
de dança” do “mandachuva” da ONU e na
“cadência do samba”
vão – a galope –
batendo recordes
em depósitos locais,
e internacionais, de
patentes. | PÁGINA 6 |

R$ 1,00

José Cruz / ABr

imóveis
cresce 26,6%
em São Paulo
As vendas de imóveis novos residenciais
na cidade de São Paulo registraram alta de
27% em termos reais no valor movimentado
no primeiro trimestre deste ano em relação
a igual período do ano passado. Conforme
dados apurados pela Empresa Brasileira de
Estudos de Patrimônio (Embraesp), os lançamentos residenciais na cidade de São Paulo
totalizaram 3,635 mil unidades até março, o
que representa uma queda de 29,2% na comparação com igual período do ano passado,
quando foi de 5,133 mil unidades.
Os resultados indicam que o mercado
pode estar em processo de ajuste em relação
ao desequilíbrio entre volume de lançamentos e de vendas ocorrido no ano passado.
Segundo Secovi-SP a vendas de imóveis
residenciais na cidade de São Paulo projetadas para o ano de 2012 devem atingir 31,1
mil unidades. Se alcançado, este número representará um crescimento de 10% em relação as unidades vendidas no ano passado, e
movimentará cerca de R$ 14,8 bi. | PÁGINA 3 |

Redução de 10% nas tarifas está entre as expectativas do presitente da Aneel, Hübner

Mudanças no setor elétrico
podem reduzir as tarifas
O presidente da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hübner disse que espera que a proposta sobre o destino
das concessões que estão vencendo em 2015
seja concluída pelo governo até o ﬁm deste
mês e poderá incluir requisitos de qualidade
que deverão ser cumpridos pelas distribui-

doras.Hubner espera também uma redução
nas tarifas de energia de até 10%.Em 2015,
67 usinas hidrelétricas terão suas concessões
vencidas, o que representa 18,2 mil megawatts. De acordo com a legislação, as usinas
devem passar por novo leilão, mas o governo
prorrogar os atuais contratos. | PÁGINA 3 |
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Fiesp reúne empresarios
para ampliar impotações
Skaf: “Não quero que o Brasil só compre da Argentina. Quero que compre mais.”
Vanessa Carvalho / AE

Francisco Carlos de Assis
Da Agência Estado

O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, disse
nesta terça-feira que as importações de produtos originários da
Argentina têm potencial para
crescer cerca de 200% em um
prazo de dois a três anos. Skaf
concedeu entrevista coletiva durante a Rodada de Negócios Brasil-Argentina, na sede da federação, e que teve a participação de
representantes de 333 empresas
brasileiras e de 270 argentinas.
A Fiesp realizou pesquisa com
221 companhias brasileiras, envolvendo uma lista de 38 produtos em
que o país vizinho tem reconhecida competitividade. Dessa relação,
o Brasil importa o equivalente a
US$ 2,054 bilhões por ano da Argentina e US$ 12,155 bilhões de
outros mercados. De acordo com o
presidente da Fiesp, o levantamento mostrou que a Argentina tem
condições de elevar o fornecimento desses produtos para um valor
ao redor de US$ 6 bilhões.
No ano passado, diz Skaf, o Brasil registrou superávit na balança
comercial bilateral de US$ 6 bilhões, resultado negativo para a
Argentina que vem se mantendo
desde 2005. “Ficou combinado, em
encontro entre a Fiesp e empresários argentinos, quando estivemos

“Com o aumento do comércio entre os dois países, as barreiras serão eliminadas”
lá há 60 dias, que faríamos eventos desta natureza aqui no Brasil e
também na Argentina”, disse Skaf.
“Eu não quero que o Brasil só compre da Argentina. Para buscarmos
um equilíbrio na balança comercial, quero que o Brasil possa passar a comprar mais produtos argentinos do que de outros países.”
Embora os encontros na Fiesp
englobem vários setores argentinos e brasileiros, o foco são as indústrias automotiva e naval.”Há

um compromisso entre Brasil e
Argentina para reduzir as barreiras, que hoje, sabemos, são
maiores do lado argentino”, disse Skaf, salientando que não há
falta de vontade política em aparar essas arestas comerciais.
A maior reclamação dos argentinos diz respeito ao desconhecimento do importador brasileiro
em relação aos produtos que a Argentina tem a oferecer. Por isso, segundo Skaf, a rodada de negócios

tem também por objetivo tornar
conhecidas as empresas argentinas entre os empresários daqui.
De acordo com o presidente da
Fiesp, algumas empresas argentinas que participaram do evento
de ontem têm mais de 30 anos de
atividade, mas nunca ﬁzeram uma
venda para o Brasil. “Acreditamos
que, com o aumento do comércio
entre os dois países, algumas barreiras serão eliminadas naturalmente”. disse Skaf.

Comitiva reuniu 580 empresários em SP
Renata Giraldi
da Agência Brasil

O vinda de 580 empresários
da Argentina a São Paulo, ontem, para um dia de reuniões
comerciais, partipando da Rodada de Negócios Brasil–Argentina, promovida pela Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) ocorre no momento em que a União Europeia e

os Estados Unidos indicam retaliações ao governo argentino
devido à expropriação da petrolífera YPF, administrada pela espanhola Repsol. Logo depois de
anunciada a expropriação, autoridades argentinas vieram ao
Brasil pedir o apoio do governo
para manter os investimentos da
Petrobras no país.
A comitiva de empresários
argentinos é comandada pelo

secretário de Comércio Interior da Argentina, Guillermo
Moreno, e a secretária de Comércio Exterior, Beatriz Paglieri, além da secretária de
Relações Econômicas Internacionais do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, Cecilia
Nahon. De acordo com as autoridades argentinas, o objetivo
é renovar a estratégia para promover as exportações do país.

Em 2011, a relação comercial
do Brasil com a Argentina aumentou 20,2% em comparação a
2010, atingindo US$ 39,6 bilhões
e um excedente de mais de US$
5,8 bilhões - em favor do Brasil.
No mês passado, uma delegação
da União Industrial Argentina
(UIA) se reuniu com as autoridades daquele país e apelou para a
necessidade de equilibrar o déﬁcit na balança comercial.

Empresários apoiam Guillermo Moreno
Se o estilo duro e pouco convencional de fazer comércio exterior executado pelo secretário
do Interior da Argentina, Guillermo Moreno, virou alvo de críticas da comunidade internacional, internamente, tem o apoio
dos argentinos. É o que aﬁrmaram alguns dos 580 empresários
argentinos que acompanham
Moreno na Rodada de Negócios
Argentina-Brasil, realizada ontem, na sede da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.
Muitos dos empresários presentes ao encontro, assim como o
Moreno, também evitaram falar
com jornalistas brasileiros, o que
pode ser interpretado como receio
das consequências de desobedecer à recomendação expressa do
secretário e da embaixada argentina, de que não conversassem
com a imprensa. Os poucos que
se arriscaram a falar, entretanto,
mostraram um discurso aﬁnado,.
Para os empresários, o secretário
e a Casa Rosada, sede do governo
da Argentina, estão corretos em
proteger o mercado argentino do
Brasil, que também teria uma economia protecionista. “Hoje o saldo comercial entre os dois países é
deﬁcitário em US$ 4 bilhões para
a Argentina”, disse um empresário que pediu para não ter nome,
empresa e setor em que atua identiﬁcados. “Há que ter mais equilí-
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De estilo pouco convencional, Moreno recusou-se a falar com a imprensa
brio”, completou.
Outro executivo, do ramo de
autopeças, considera as barreiras contra produtos brasileiros
pertinentes porque, segundo ele,
o governo brasileiro faz a triangulação comercial, que permite
que importados da China sejam
exportados à Argentina com preços inferiores aos custos para

fabricação dos mesmos produtos
pela indústria argentina.
“O Brasil sempre protegeu
seus mercados, mas agora está
mais protecionista”, disse Mario Edmundo Gil, da fabricante
de autopeças Litton, do grupo
Friction Lab, único empresário
argentino que permitiu ser identiﬁcado. “Ninguém me diz o que

posso ou não falar”, surpreendeu o argentino. De acordo com
ele, a Argentina não protege
seus mercados. Importa de qualquer lugar do mundo e permite
qualquer empresa estrangeira
se instalar em solo argentino.“É
necessário mudar esta mentalidade”, cobrou. O negócio tem
que ser bom para os dois lados”,

BALANÇA

Argentinos
temem fuga de
investimentos
O apoio às barreiras protecionistas impostas ao Brasil pelo secretário de Comércio Interior da
Argentina, Guillermo Moreno, e
a expropriação da petroleira espanhola YPF justiﬁcam o receio
de uma fuga de investimentos
estrangeiros da Argentina. A
avaliação foi feita ontem por integrantes da comitiva de empresários participaram da Rodada
de Negócios Argentina-Brasil, na
sede da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp),
na capital paulista.
Para o empresário Mario Edmundo Gil, da Litton, empresa
do ramo de autopeças do grupo Friction Lab, é certo que há
alguma preocupação entre os
empresários argentinos com relação a uma fuga de investimentos do país. Mas, segundo ele, no
caso da expropriação da petroleira espanhola YPF, o governo
argentino agiu corretamente.
Indagado sobre o anúncio
do comissário de Comércio da
União Europeia, Karel De Gucht, de que o bloco deverá tomar em breve medidas contra a
Argentina, Gil foi enfático: “São
palavras para o mercado interno. A União Europeia está com
problemas ﬁnanceiros há 17
anos e nunca fez nada para resolver estes problemas. Críticas
de países que estão em crise é a
pior política que existe.”

CARNE SUINA

Acordo pode gerar
retalações do Brasil
A indústria frigoríﬁca argentina ainda não recebeu o sinal verde
do governo para importar suínos e
derivados, cujas operações estão
praticamente paralisadas desde o
dia 1º de fevereiro. A tendência,
porém, é de que o volume a ser
permitido não alcance a cota proposta pelo Brasil entre 3 mil a 3,5
mil toneladas por mês. “Se o governo aceitar nosso acordo, a média ﬁcaria em umas 2 mil toneladas por
mês entre carne e toucinho”, disse
uma fonte da indústria.
O acordo entre os frigoríﬁcos e
produtores foi entregue ao secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno, na última quartafeira. O governo solicitou, no
entanto, a inclusão no texto de um
compromisso por parte da indústria de compensar as importações
com exportações no mesmo valor.
Moreno também pediu que o acordo explicitasse a proibição de importar produtos terminados, carne
com osso e estabelecesse a obrigatoriedade do setor de apresentar
listas de preços à secretaria.
Foi incluída, ainda, a proibição
de importar tripas de bovinos para
estimular a produção local. O principal fornecedor de tripas para o
país é o Paraguai, que será prejudicado pela medida. “Tivemos
de nos reunir novamente, ontem,
para assinar o novo documento e
encaminhar ao secretário, mas até
o momento não tivemos resposta”,
disse a fonte. O secretário Moreno
esteve durante o dia de ontem em
São Paulo, cheﬁando uma delegação de empresários para uma rodada de negócios.
A indústria e os produtores
parecem ter limado as diferenças
para chegar a um consenso sobre
o volume de importação, especialmente porque o setor trabalha
com 25% de sua capacidade e a

produção nacional de suínos não é
suﬁciente para atender a demanda interna. “O importante é que
cada empresa terá a liberdade de
importar 80% do volume que importou no ano passado. No total,
isso daria umas 24 mil toneladas
de carne in natura sem osso e toucinho”, estimou a fonte.
Os cálculos indicariam que o
setor poderia importar somente 18
mil toneladas de carne in natura e
6 mil toneladas de toucinho. A fonte detalhou ainda que o Chile não
competiria com o Brasil pela cota
de carne, já que seu foco de exportações é a carne com osso, especialmente o pernil, usado para a fabricação de presunto cru. “Esse tipo
de produto vai continuar proibido”,
disse a fonte. No que diz respeito ao
toucinho, porém, o Brasil teria que
competir com a Dinamarca.
De qualquer forma, o acordo
que deverá ser aprovado pelo
secretário Moreno está longe de
atender as expectativas do Brasil, o que poderia causar retaliações por parte do governo brasileiro. Embora o Ministério da
Agricultura tenha negado que as
importações de pera e de maçã
argentina estejam bloqueadas
por problemas ﬁtossanitários, o
ministro de Agricultura, Mendes
Ribeiro ja se manifestou aﬁrmando o contrário.
Em várias oportunidades, o ministro avisou que endureceria as
medidas contra a Argentina se a
cota pedida não fosse atendida. O
governo brasileiro aumentou o rigor no controle de importações de
peras e maças desde o dia 20 de
abril e os produtores argentinos
temem que as ameaças sejam concretizadas. No ano passado, 44%
da maçãs e 71% da peras que
entraram no mercado brasileiro
foram de origem argentina.
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As declarações do comissário
de Comércio da União Europeia
foram feitas na segunda-feira em
conferência sobre as relações
entre Brasil e União Europeia
(EU), em Bruxelas. Gucht ainda pediu ao Brasil que resista à
onda de protecionismo na América Latina. Para o empresário,
“a União Europeia e os Estados
Unidos sabem que a América Latina é forte, em especial a América do Sul. Eles não querem é
que a região cresça”.
Outro empresário que pediu
para não ser identiﬁcado aﬁrmou
que “apoiamos as medidas e a expropriação da YPF, mas sabemos
que aos olhos do mundo esta não
é uma política adequada. A impressão que ﬁca para a Argentina
não é boa e isso preocupa”. Na visão dele, no caso da YPF, o governo agiu corretamente “porque
os espanhóis tiravam o dinheiro
da Argentina e levavam embora.
Quem investia na YPF era o governo e o povo argentino”.
A proposta que o secretário
de Comércio Interior da Argentina, Guillermo Moreno, traz
para o Brasil inverte a lógica da
negociação bilateral: antes de
concordar com a liberação das
mercadorias brasileiras barradas na fronteira desde o início
do ano, ele quer o compromisso
dos empresários de que vão comprar mais bens argentinos.
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no setor
EPE enviará ao governo Mudanças
podem reduzir as
estudo sobre energia solar tarifas em 10%
Estudo sobre o setor aponta áreas em que a geração em residências já é viável

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Glauber Gonçalves
Da Agência Estado

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) deve enviar na
semana que vem ao Ministério
de Minas e Energia (MME) um
estudo sobre o setor de energia
solar no País, apontando áreas
em que a geração descentralizada - nas residências - já é viável e
indicando possíveis medidas de
incentivo ao setor, como instrumento de ﬁnanciamento e isenção de impostos. A informação

foi dada ontem pelo presidente
da EPE, Mauricio Tolmasquim,
no 9º Encontro Nacional do Setor Elétrico (Enase), no Rio.
Tolmasquim não deu detalhes sobre o conteúdo do estudo e disse que o material será
analisado pelo ministério. “Mostro áreas que são e que não são
competitivas”, declarou o executivo sobre a análise que será
entregue. “Faço simulações de
algumas medidas que poderiam
ser tomadas em termos de ﬁnanciamento e isenção de impostos

para aumentar a competitividade (da energia solar).”
Sobre a geração centralizada,
Tolmasquim disse que projetos de
energia solar precisariam de um
leilão especíﬁco para serem viabilizados, ressaltando que leilões
desse tipo têm aspectos positivos
e negativos. Ele não revelou se é
a favor ou contra a sua realização,
acrescentando que isso depende
de uma deﬁnição do MME.
Tolmasquim informou que
uma disputa especíﬁca para energia solar poderia dar uma “massa

crítica” ao setor, o que impulsionaria o seu desenvolvimento. Neste caso, apenas uma quantidade
pequena de energia deveria ser
contratada, para evitar que os
preços ainda elevados da energia
solar impactassem as tarifas.
Por outro lado, o presidente
da EPE argumenta que a permissão de um leilão especíﬁco
para a energia solar “abriria a
porteira” para que representantes de outras fontes também requisitem disputas especíﬁcas, o
que o governo quer evitar.

ENERGIA

Plano decenal não prevê novas
usinas nucleares até 2021
Glauber Gonçalves e
Sergio Torres
Da Agência Estado

O Brasil não prevê novas usinas nucleares até 2021. O secretário-executivo do Ministério de
Minas e Energia, Márcio Zimmermann, aﬁrmou ontem que no
plano decenal, que compreende
o período encerrado naquele
ano, não está prevista nenhuma
outra central além de Angra 3.
“As informações que tenho tido
é que o plano de 2021 não vai
considerar (novos projetos desse tipo). Vamos esperar para ver
os outros”, declarou, depois de
participar do 9º Encontro Nacional do Setor Elétrico (Enase),
no Rio. No plano que considera
o horizonte até 2030, porém, o

governo prevê que haja espaço
para a construção de quatro a
oito centrais nucleares.
Para sair do papel, uma usina
leva seis anos a partir do início
da construção. Zimmermann diz,
no entanto, que, antes de o governo tomar uma decisão nesse
sentido, precisa de mais um tempo para discutir detalhes de seu
programa nuclear. “O novo programa nuclear implica em outra
discussão, como o tipo de central
que vamos usar, qual será a tecnologia”, aﬁrmou.
Sobre as concessões de usinas
hidrelétricas que vencerão a partir de 2015, o secretário aﬁrmou
que o governo ainda não decidiu
se colocará os empreendimentos
novamente em leilão ou se poderá renovar os contratos. “Desde

2008, estamos estudando (que
solução adotar). Estamos dentro
do prazo”, disse Zimmermann,
sem revelar até quando uma decisão será tomada.
Segundo ele, entre 2015 e
2017 concessões de empreendimentos responsáveis pela geração de 20 mil MW vencerão.
Zimmermann defendeu como
prioritária a participação das
hidrelétricas na matriz energética brasileira e como vetor
importante de desenvolvimento em outras regiões do mundo,
apesar das críticas de alguns
países cuja visão é, na avaliação
do secretário, “distorcida”. “Não
imagine que você vá desenvolver a África instalando placas
solares”, aﬁrmou. “Em países
com nível mais baixo de desen-

volvimento é preciso projetos
estruturantes.”
Hidrelétricas - O presidente
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, disse que, nos próximos
dez anos, a participação da energia hidrelétrica na matriz energética brasileira cairá dos atuais
75% para 67%.
Em contrapartida, as fontes
energéticas tidas como alternativas - por exemplo, energia eólica,
solar e gerada por biomassa - duplicarão no mesmo período. Passarão dos atuais 8% para 16%,
aﬁrmou o presidente da EPE.
“Mas a energia hidrelétrica
continuará como carro-chefe
da nossa expansão da oferta de
energia”, aﬁrmou Tolmasquim
no evento realizado no Rio.

ENERGIA

Perspectiva de chuvas no Sul
reduz temor sobre energia
A perspectiva de um volume
maior de chuva no Sul do País a
partir de agora reduziu as preocupações do governo com o baixo nível dos reservatórios das
hidrelétricas da região, aﬁrmou
ontem o diretor geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Hermes Chipp.

“Hoje, a situação é menos
preocupante. Temos a perspectiva de entrada do El Niño, que vai
trazer mais chuvas”, disse sobre
o fenômeno climático que altera
o regime de chuvas da região. “É
esperar essa previsão se concretizar”, aﬁrmou depois de participar do 9º Encontro Nacional do

Setor Elétrico (Enase), no Rio.
Segundo Chipp, para que a
falta de chuvas no Sul não afetasse o abastecimento, o intercâmbio de energia para a região foi
ampliado de 5 mil MW médios
para 6,3 mil MW médios, patamar que superou o pico de 6 mil
MW médios registrado em 2009.

CNEE

Venda de imóveis cresce
26,6% no trimestre
Gabriela Forlin
Da Agência Estado

As vendas de imóveis novos residenciais na cidade de São Paulo
registraram alta de 27% em termos
reais no valor movimentado no primeiro trimestre deste ano em relação a igual período do ano passado.
Foram comercializados R$ 2,73
bilhões ante R$ 2,15 bilhões registrados de janeiro a março de 2011,
segundo a pesquisa sobre mercado
imobiliário na cidade, feita pelo departamento de economia e estatística do Sindicato da Habitação de
São Paulo (Secovi-SP).
Em unidades o crescimento foi
de 26,6% no período, para 5,4 mil
imóveis comercializados. No primeiro trimestre do ano passado foram vendidas 4,265 mil unidades.
Conforme dados apurados
pela Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), os
lançamentos residenciais na cidade de São Paulo totalizaram 3,635
mil unidades até março, o que representa uma queda de 29,2% na
comparação com igual período do

ano passado, quando foi de 5,133
mil unidades.
Os resultados indicam que o
mercado pode estar em processo de
ajuste em relação ao desequilíbrio
entre volume de lançamentos e de
vendas ocorrido no ano passado.
Projeção - Segundo Secovi-SP
a vendas de imóveis residenciais
na cidade de São Paulo projetadas
para o ano de 2012 devem atingir
31,1 mil unidades. Se alcançado,
este número representará um crescimento de 10% em relação as 28,3
mil unidades vendidas no ano passado, e movimentará cerca de R$
14,8 bilhões, R$ 1,3 bilhão a mais
que em 2011.
O economista-chefe do Sindicato
da Habitação, Celso Petrucci, aﬁrmou que o mercado caminha para
um equilíbrio: “Os números da pesquisa nos permitem supor que há
um processo de redução na diferença entre as unidades lançadas e as
comercializadas”, aﬁrmou.
A projeção de lançamentos para
2012, na capital, totaliza 36,2 mil
unidades, o que representa uma
redução de 5%. De acordo com Pe-

trucci, o mercado imobiliário passa
agora por um processo natural de
acomodação, mas que crescerá de
modo sustentável ao longo do ano.
O presidente do Secovi-SP,
Claudio Bernardes, salientou que
as novas regras da poupança devem ser positivas para o mercado:
“Existe uma tendência de queda
de juros para os ﬁnanciamentos
imobiliários. Isso impactará positivamente o mercado”. Ele aﬁrmou
ainda que a manutenção de alta
nas vendas de imóveis neste ano
será relevante para que o País atravesse mais uma onda anticíclica,
sem se contaminar com a crise que
atinge os países desenvolvidos.
Petrucci ponderou que o setor
ainda não sentiu “efetivamente”
o impacto da redução dos juros.
Mas as perspectivas do mercado
paulista de imóveis para este ano
são favoráveis, por fatores como
a reurbanização de áreas e criação de bairros dotados de lazer,
comércio, serviços e residência
para todos os padrões. renda média e da massa salarial, para as
expectativas positivas.

Para 2012, Chipp estima que o
gasto adicional por causa da ativação de térmicas para atender as necessidades de todo o País pode chegar a R$ 700 milhões. Em março,
as térmicas a gás e a carvão despacharam 4,5 mil MW médios devido
à situação no Sul. Agora, o total foi
reduzido para 3,5 mil MW médios.

FACILIDADE

FGTS saque
poderá ser
na Eurupa
Brasileiros que moram na
Europa ganharam poderão solicitar o saque de recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Trabalhadores
que moram nos Estados Unidos
e no Japão já contam com esse
serviço e, desde 2010, mais de 2
mil trabalhadores conseguiram
sacar R$ 12 milhões.
Na Europa, os primeiros postos que receberão os pedidos de
saque do FGTS são nas cidades
de Bruxelas, Dublin, Paris, Londres e Roterdã. Toda a tramitação é feita no consulado brasileiro dessas cidades.
Para conseguir o saque, o
brasileiro precisa ter contrato
de trabalho no Brasil rescindido sem justa causa; extinção
normal do contrato de trabalho
brasileiro a termo; aposentadoria concedida pela Previdência
Social no Brasil; permanência
do trabalhador por três anos
ininterruptos fora do regime do
FGTS ou três anos ininterruptos
sem crédito de depósito para
afastamento ocorrido até 13 de
julho de 1990.

O presidente da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Nelson Hübner, disse
ontem que poderá haver uma
redução nas tarifas de energia
de até 10% com a renovação das
concessões do setor elétrico que
começam a vencer a partir de
2015. “Nós ﬁzemos simulações e
a redução pode ser de até 10%,
dependendo das premissas e dos
critérios que serão utilizados”.
Hübner disse que espera que
a proposta sobre o destino das

concessões que estão vencendo
seja concluída pelo governo até
o ﬁm deste mês e poderá incluir
requisitos de qualidade que deverão ser cumpridos pelas distribuidoras.
Em 2015, 67 usinas hidrelétricas terão suas concessões
vencidas, o que representa 18,2
mil megawatts, além de usinas
térmicas, distribuidoras e linhas
de transmissão. De acordo com a
legislação vigente, com o ﬁm das
concessões, as usinas devem passar por novo leilão, mas o governo pode mudar a lei e prorrogar
os atuais contratos.

REVISÃO TARIFÁRIA

EEB terá reajuste
se quitar débitos
Anne Warth
Da Agência Estado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou
nesta ontem o resultado ﬁnal
da revisão tarifária periódica
da Empresa Elétrica Bragantina (EEB). A distribuidora, que
atende 15 municípios do interior

de São Paulo e 122.022 unidades
consumidoras, poderia aplicar
um reajuste médio de 0,74%
aos consumidores a partir de
10 de maio. Entretanto, por estar inadimplente, o aumento foi
condicionado à regularização da
situação da empresa, que deve
encargos setoriais. A EEB pertence ao grupo Rede Energia.

AGRONEGÓCIOS

BP Biocombustíveis
YHQGHJUHHQ¿HOG
A BP Biocombustíveis Brasil
anunciou ontem a venda do projeto greenﬁeld de Campina Verde para o grupo Bunge. O acordo
prevê a venda de equipamentos
e canavial existentes no local. O
valor do negócio não foi revelado.
O projeto de construção de
uma nova usina, no município
de Campina Verde, no triângulo
mineiro, foi adquirido pela BP no
início de 2011 juntamente com
outras duas usinas em operação
da Companhia Nacional de Açúcar e Álcool (CNAA).
Esta decisão é resultado de
uma revisão do portfólio de ativos em cana-de-açúcar e o ajuste
estratégico do projeto em relação
à agenda de crescimento da BP
Biocombustíveis. Em nota, o presidente da BP Biocombustíveis,
Mário Lindenhayn, aﬁrma que a
empresa continua comprometida
com a expansão das atividades nos
Estados de Minas Gerais e Goiás.
A estratégia da BP é quadruplicar sua produção de cana-deaçúcar no Brasil até 2017 com investimentos em novos greenﬁelds
e na expansão das atuais unidades existentes. Com a venda de
Campina Verde, a BP permanece
com outro projeto greenﬁeld no
triângulo mineiro, localizado em
C

U

Tupaciguara, onde estão programados investimentos de mais de
R$ 1 bilhão para processar 5 milhões de toneladas.
Em 2011, a BP passou por um
processo de consolidação nas usinas em que já possuía participações. No período, a BP aumentou
sua participação para 100% na
Tropical Bioenergia, localizada
em Edeia, em Goiás, e também
em 100% na CNAA, que possuía
duas usinas em operação (Itumbiara e Ituiutaba) e o greenﬁeld
(Campina Verde), que foi vendido. Nas duas operações investiu
cerca de US$ 750 milhões.
Em 2011 e 2012, a empresa
também investiu R$ 100 milhões
em melhorias nas unidades de
Ituiutaba (MG) e Itumbiara (GO),
além de R$ 70 milhões na Tropical, em Edéia (GO).
No ﬁnal de abril, a BP Biocombustíveis Brasil anunciou
que irá investir US$ 50 milhões
em conjunto com o Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo no ﬁnanciamento
de pesquisas em temas relacionados à bioenergia em universidades e entidades de pesquisa
paulistas. A BP foi a primeira
petroleira a entrar no mercado
de etanol brasileiro.
R

T

A

Shell perfurará a Bacia
do São Francisco em 2013
A Shell, que encerrou no ﬁm de abril a operação de sísmica em
seu projeto onshore na Bacia de São Franciso (MG), começa a
deﬁnir os locais das primeiras perfurações na área, previstas para
o início de 2013. A Shell está em fase de contratação de sonda
para operar no local, abrindo caminho para a exploração de gás.
JUÍZO DE DIREITO DA 46ª VARA CÍVEL-RJ
EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇA E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias,
extraído dos autos da ação proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS
SPECIAL E BEACH BALI em face de SÃO FERNANDO PATRIMONIAL
LTDA. (2009.001.075834-0): A Drª. MARIA LUIZA OBINO NIEDERAUER,
Juíza de Direito, FAZ SABER a DEVEDORA, através de seu advogado
(PEDRO PAULO DE SOUZA PONTES - OAB/RJ 72.187) de que no dia
14/05/12, às 11:30h, no Átrio do Fórum, Av. Erasmo Braga, 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 24/05/12, no mesmo horário e local, a quem mais der independente
da avaliação, o imóvel: Apto 2303, Bl. I, R. Marlo da Costa e Souza, 205,
B. da Tijuca/RJ; avaliado em R$ 400.000,00. Registrado no 9° RI, onde
consta arresto da 16ªvc, nos autos da ação movida por Penha Rosangela
de Araújo Galheiro (proc. 2007.001.037900-1). Há débitos de IPTU no valor
de R$ 829,34, mais acréscimos legais. Arrematação à vista ou a prazo
em até 15 dias mediante caução idônea, acrescido de 5% de comissão
ao Leiloeiro, 0,25% de ISS e custas. RJ, 26/03/12. Eu, Cristina Pinheiro
*DEULHOVXEVWLWXWDGRUHVSSHORH[SHGLHQWHR¿]GDWLORJUDIDUHVXEVFUHYR
Dra. Maria Luiza Obino Niederauer - Juíza de Direito.
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ECONOMIA

DESONERAÇÃO

Governo não vai incluir
novos setores na folha
Não há espaço para ampliar desonerações no pacote de ajuda à indústria
Wellton Máximo
Da Agência Brasil

“Incluímos [na desoneração] o número de setores

Apesar das reivindicações de
parlamentares, o governo não
pretende aceitar a inclusão de
novos setores na desoneração da
folha de pagamento neste ano,
disse ontem o secretário executivo do Ministério da Fazenda,
Nelson Barbosa. Durante audiência pública no Senado, ele alegou não haver espaço ﬁscal para
ampliar as desonerações instituídas no pacote de ajuda à indústria lançado no início de abril.
“Incluímos [na desoneração]
o número de setores que o governo pode suportar neste ano sem
comprometer as contas públicas”,
disse o secretário. Ele, no entanto, informou que o governo pode
acrescentar setores ao novo modelo de contribuição para a Previdência Social nos próximos anos.

que o governo pode suportar neste ano sem
comprometer as contas públicas, disse Barbosa
O relator da medida provisória que ampliou a desoneração
da folha de pagamento, senador Romero Jucá (PMDB-RR),
havia questionado Barbosa sobre a possibilidade de acolher
emendas que propõem a ampliação dos setores incluídos
no novo sistema.
No modelo tradicional, as
empresas destinam valor equivalente a 20% da folha de pagamento à Previdência Social. Os
15 setores beneﬁciados com a
desoneração, no entanto, pagam
1% ou 2% sobre o faturamento.

O secretário também negou
a possibilidade de estender o
Reintegra, programa de ajuda às
empresas exportadoras, por mais
um ou dois anos. O programa
acabará no ﬁm deste ano, mas o
deputado Danilo Fortes (PMDBCE), relator da outra medida provisória que compõe o pacote de
estímulo á indústria, reivindicou
a prorrogação do prazo.
De acordo com Barbosa, o
Reintegra foi criado em caráter emergencial para ajudar os
exportadores quando o dólar
estava em R$ 1,60. A alta da mo-

eda norte-americana nos últimos
meses e o lançamento do pacote
de ajuda à indústria, informou
o secretário, justiﬁcam o ﬁm do
programa neste ano. “O Reintegra estava previsto para vigorar
enquanto o governo trabalhava
em outras frentes”, explicou.
Na avaliação do secretário, em
um cenário de dólar em alta, a extensão do Reintegra seria prejudicial às contas do governo. Isso
porque o programa prevê a devolução imediata para as empresas
que vendem ao exterior de até
3% da receita de exportação em
moeda nacional. “Com a alta do
câmbio, o governo tem de pagar
mais às empresas”, concluiu.
Barbosa participa de audiência púbica conjunta das duas
comissões mistas do Congresso
que discutem as medidas provisórias do pacote de estímulo à
indústria nacional.

Desoneração elevará competitividade
Eduardo Cucolo
Da Agência Estado

O secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa, disse ontem que a desoneração da folha de pagamento
é uma medida importante para
aumentar a competitividade da
indústria. Ele citou as empresas
exportadoras, que deixam de
pagar a contribuição sobre a folha e não serão oneradas com a
alíquota sobre o faturamento referente a vendas externas. “Ela

funciona como se estivesse dando um incentivo ao exportador.
Incentiva quem mais exportar e
quem mais empregar”, disse.
O secretário lembrou que, se
houver queda na arrecadação
da Previdência, a diferença será
compensada pelo Tesouro Nacional. Falou, no entanto, que a
tendência é de que o faturamento cresça mais do que a folha no
futuro, com o aumento da produtividade das empresas. “A contribuição é sobre o faturamento,
uma base que tende a crescer

igual ou mais do que a folha de
pagamento”, disse ele durante
sua participação de audiência
pública na Comissão Mista do
Senado, sobre as medidas provisórias do Plano Brasil Maior.
Barbosa disse ainda que o
novo aporte de recursos, no valor
de R$ 45 bilhões, para o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
terá efeito positivo sobre a economia e as ﬁnanças públicas. O
aporte é inferior aos anteriores.
Segundo o secretário, esses em-

préstimos vão contribuir para
aumentar a margem de lucro do
banco, que pagará mais dividendos ao Tesouro.
Os recursos permitirão a realização de investimento que não
aconteceriam de outra forma e
que vão gerar emprego, renda e
arrecadação. “Tem efeito positivo
sobre a economia e as ﬁnanças
públicas”, disse. O secretário destacou ainda, dentro das medidas
do Plano Brasil Maior, a criação de
uma estrutura única para gerir os
fundos públicos de investimento.

POUPANÇA

Mantega irá ao Senado para
explicar mudanças na poupança
Ricardo Brito
Da Agência Estado

A Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado
marcou para o próximo dia 15
uma audiência pública para que
o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, fale sobre as mudanças da caderneta de poupança.
Nesta terça-feira, a ministra de
Relações Institucionais, Ideli
Salvatti, havia acertado, ontem,

durante um café da manhã com
líderes partidários, que Mantega
estaria à disposição dos parlamentares para explicar a medida provisória que altera a forma
de remuneração da poupança.
Após a aprovação do requerimento, o presidente da comissão, senador Eduardo Suplicy
(PT-SP), informou que Mantega
já conﬁrmou participação na audiência. A MP é uma das apostas
do governo para baixar a Selic

para patamares inferiores a
8,5% ao ano, sem que haja uma
migração de investimentos de
fundos para a caderneta.
“São dois assuntos importantes que os líderes estão entendendo que devem ser debatidos
nos próximos dias”, disse Ideli, à
saída do encontro, realizado no
gabinete do líder do governo no
Senado, Eduardo Braga (PMDBAM). “(Ele vai) apresentar os
dados sobre as modiﬁcações na

DIA DAS MÃES

Cariocas quitam para
comprar presentes
O comércio lojista da cidade do
Rio de Janeiro apresentou crescimento de 4,2% na quitação de
dívidas em abril, com relação ao
mesmo mês do ano passado. Já as
consultas (item que indica o movimento do comércio) cresceram
4,7%. É o quarto mês consecutivo de resultado positivo. Os dados
são de pesquisa divulgada ontem
pelo Clube de Diretores Lojistas
do Rio de Janeiro (CDL-Rio).
“Atualmente, o Dia das Mães é
a segunda melhor data para o comércio depois do Natal, porque todos fazem questão de presentear
a mãe. Então, as pessoas planejam
saldar as dívidas anteriores para
fazer novos créditos. Isso é uma
preocupação bastante salutar do
consumidor”, explica o presidente
do CDL-Rio, Aldo Gonçalves.
A pesquisa do CDL informa
ainda que, no acumulado de janeiro a abril, as dívidas quitadas e as
consultas aumentaram, respectivamente, 6,1% e 3%, se comparadas
ao mesmo período do ano passado.
Já na comparação de abril com o
mês de março deste ano, as dívidas
pagas cresceram 0,3%, porém as

consultas diminuíram 4,8%.
O presidente do CDL-Rio,
Aldo Gonçalves, explicou que
esse crescimento pode ser atribuído ao bom momento em que
vive a economia da cidade. De
acordo com ele, a ascensão das
classes D e E contribui para o
aumento do poder aquisitivo, somado aos baixos índices de desemprego registrados.
“As pessoas quitam as dívidas
e participam do consumo de venda a crédito, ou seja, o nome delas
ﬁca limpo no Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC). Isso é bom tanto
para a pessoa que quitou a dívida
como para a empresa que vai poder vender, movimentando a economia como um todo”, disse.
Ainda segundo o presidente
do CDL-Rio, a maioria das pessoas tem o nome inscrito no cadastro negativo não por desonestidade, mas em virtude de algum
incidente em sua vida, seja por
perda do emprego, por doença
ou por morte na família.
A pesquisa mostra ainda que
a inadimplência aumentou 1,8%
em relação a abril do ano passa-

do. Além disso, no acumulado dos
quatro meses deste ano, as dívidas
aumentaram 2% no mesmo período de 2011. Ao comparar abril
com março, ela cresceu 5,3%.
Já com relação ao Dias das
Mães, que será comemorado no
próximo domingo (13), Aldo Gonçalves acredita que o comércio
vai aumentar em 10% as vendas
das mercadorias. Ele informa que
os produtos mais vendidos nessa
época são peças de vestuário, bijuterias e assessórios, entre outros.
Com relação à movimentação de cheques, o LIG Cheque,
registro de cadastro do Clube
dos Diretores Lojistas para
consulta dos comerciantes sobre cheques recebidos, informa
que as dívidas quitadas aumentaram 5,1% em abril e as consultas diminuíram 6% em relação ao mesmo período de 2011.
Porém, no acumulado dos quatro meses deste ano, as dívidas
quitadas e as consultas caíram
1,2% e 4,8%, respectivamente,
em relação ao mesmo período
do ano passado. Já a inadimplência aumentou 12,1%.

poupança e principalmente para
que os juros caiam”, completou.
Não está descartada a ida de
Mantega também a uma comissão da Câmara dos Deputados,
casa em que a MP da poupança
tramitará inicialmente. A ministra disse que o governo espera
ver aprovado pelo Congresso a
medida provisória até meados
de 2012, antes, portanto, do recesso parlamentar e do inicio da
campanha municipal.

MUNDO

Queda de
0,5 no
petróleo
Pela quinta sessão consecutiva, os contratos futuros de
petróleo fecharam em queda
ontem, em meio a temores do
mercado de que a turbulência
política na Grécia possa incapacitar o país de cumprir os termos para seus resgates, o que
poderia causar maior instabilidade ainda à zona do euro.
O contrato futuro de petróleo WTI com entrega em junho recuou US$ 0,93 (0,95%),
negociado a US$ 97,01 por
barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), após
chegar a operar em US$ 95,52.
Os preços registram uma queda de 8,6% desde 1.º de maio
e estão no menor nível desde
19 de dezembro.
“Qualquer outra notícia será
ofuscada pela preocupação
com a Grécia”, disse Zachary
Oxman, da TrendMax Futures.
“Acho que o petróleo vai cair
abaixo de US$ 95 amanhã.” Os
contratos futuros de petróleo
brent para junho recuaram US$
0,43 (0,38%), fechando a US$
112,73 por barril na plataforma
eletrônica ICE.

PETRÓLEO

Produção de
petróleo no
Brasil sobe 0,1%
A produção de petróleo no
Brasil em março somou 2,085
milhões de barris/dia (bbl/d),
crescimento de 0,1% em relação
a igual mês de 2011. Na comparação com fevereiro, entretanto,
houve queda de 5,4%. Os dados
foram divulgados ontem pela
Agência Nacional do Petróleo
(ANP).A produção de gás natural brasileira foi de aproximadamente 66 milhões de metros
cúbicos/dia. Houve aumento de
7,7% na comparação com igual
mês do ano passado, e queda de
1,4% em relação ao mês anterior. A maior redução foi veriﬁcada no campo de Frade, devido
à interrupção de produção da
concessão. A produção do présal teve crescimento de 12% em
relação ao mês passado, chegando a 158,5 mil barris dia de óleo
equivalente (Mboe/d). A produção foi oriunda de oito poços nas
bacias de Jubarte (1 poço), Lula
(5 poços), Caratinga e Barracuda
(1 poço) e Marlim Leste (1 poço).
Já a produção das bacias maduras terrestres (campos/TLDs
das Bacias do Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo, Sergipe e Alagoas) foi de 175,4 mil barris de
óleo equivalente/dia (Mboe/d),
sendo 145,1 mil barris de petróleo/dia e 4,8 milhões de metros
cúbicos de gás natural.
A Petrobras respondeu por

92,7% da produção de petróleo e
gás natural em março. Os campos
marítimos foram responsáveis
por 91,4% da produção de petróleo e 74,9% da produção de gás
natural Dos 20 maiores campos
produtores de petróleo e gás natural do País, três são operados
por empresas estrangeiras: Peregrino/Statoil (11º), Ostra/Shell
(15º) e Frade/Chevron (17º) Dois
campos terrestres também integram a lista: Carmópolis (18º)
e Canto do Santo Amaro (20º),
com vazão média de 22,4 mil
barris/dia (24 Mbbl/d) e 19,3 mil
barris dia (19,3 Mbbl/d), respectivamente.
O grau API médio do petróleo produzido em março foi de
23,7º. Desse total, 37% é de óleo
pesado (inferior a 22º API), 55%
de óleo médio (entre 22º e 31º
API) e 8% da produção é considerada óleo leve (superior ou
igual a 31ºAPI).
A queima de gás natural no
mês foi de aproximadamente
3,7 milhões de metros cúbicos/
dia. Houve um recuo de 0,1% em
relação ao mesmo mês de 2011
e aumento de 11,3% na comparação com fevereiro. O principal
aumento foi registrado no campo
de Lula, devido ao início de um
novo teste no poço 4BRSA711RJS com a plataforma FPSO Cidade de São Vicente.

Governo prepara estudo
sobre expansão de
Mariana Durão
Da Agência Estado

O Ministério de Minas e
Energia (MME) deve apresentar
em junho ao mercado os resultados preliminares do estudo da
Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) para o Plano Decenal de
Expansão da Malha de Transporte Dutoviário de Gás Natural
(Pemat). O documento trará o
diagnóstico das necessidades de
construção ou expansão de gasodutos autorizados ou concedidos
no País, a partir da demanda e
oferta de gás identiﬁcada por
informações sigilosas prestadas
pela indústria nacional.
Segundo a diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia (MME),
Symone de Santana Araújo, a
meta do MME é anunciar no segundo semestre o primeiro Pemat,
que iria de 2012 a 2021. Distribuidoras, ofertantes e consumidores
de gás natural aguardam ansiosamente os resultados do plano previsto pelo decreto 7.382/2010. O
primeiro prazo para debate dos estudos preliminares era abril, mas
segundo Symone faltaram alguns
“detalhamentos”.
Apesar do prazo exíguo - menos de um mês - e do alto nível de
exigências do MME para a apresentação de requerimento de
construção ou ampliação de ga-

sodutos por terceiros, o MME recebeu uma sugestão. “A proposta
foi até boa e surpreendente”,
disse Symone, para quem essas
recomendações do setor privado
devem rodar melhor depois de
lançado o primeiro Pemat.
A Lei do Gás abriu uma janela para a chamada “provocação
de terceiros” que dá à indústria
a possibilidade de apresentar
projetos que considere importantes para o Pemat, mas Symone deixa claro que a prioridade
são os projetos deﬁnidos pela
EPE. A proposição pode ou não
ser aceita pelo governo. Após a
deﬁnição dos projetos do Pemat,
a Agência Nacional do Petróleo
(ANP) realizará as chamadas públicas para identiﬁcar as demandas e potenciais carregadores de
cada gasoduto.
A diretora de Gás Natural do
MME aﬁrmou que uma linha de
ﬁnanciamento poderá ser discutida com o BNDES. Outra fonte
de ﬁnanciamento pode ser o
lançamento de debêntures por
Sociedades de Propósito Especíﬁco (SPEs) e uso dos recursos
para alavancar os projetos.
Ao participar do 13º Seminário sobre Gás Natural do IBP, ela
convocou a indústria a prestar
informações à EPE. Uma portaria
deve ser publicada até junho pelo
MME com regras para o tratamento de informações sigilosas.

FEBRABAN

Juros baixos não
valem mais crédito
A mudança nas regras da caderneta de poupança, que entrou em vigor na sexta-feira, funcionou como estímulo adicional
para o mercado trabalhar com a
expectativa de novos cortes na
Selic. Mas a redução esperada
da taxa básica de juros pode não
destravar a concessão de crédito pelos agentes econômicos de
uma maneira que cumpra o objetivo do governo. “Alguém já
disse que ‘você pode levar um
cavalo até a beira do rio, mas
não conseguirá obrigá-lo a beber
água’”, observa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em
uma cutucada indireta à estratégia do governo de tentar estimular a ﬂuidez do canal de crédito

com redução das taxas.
“É possível criar condições
mais favoráveis à expansão do
crédito reduzindo as taxas básicas, mas uma ampliação efetiva
das operações passa por uma
postura mais agressiva, tanto dos
emprestadores como dos tomadores de crédito, que por sua vez
depende de expectativas econômicas mais otimistas”, pondera
a entidade em seu Informativo
Semanal Bancário. A Pesquisa
da Febraban mostrou ainda resultados distintos em relação ao
futuro da política monetária no
Brasil, apontando uma previsão
de queda maior da taxa básica
de juros neste ano, mas elevação
mais forte em 2013.

PAÍS
CACHOEIRA

'HPyVWHQHVSRGH
ser cassado ainda
HVVDVHPDQD
O processo de quebra de decoro parlamentar contra o senador Demóstenes Torres (sem
partido-GO) deve ser ﬁnalizado
pelo Conselho de Ética antes do
início do recesso parlamentar,
previsto para o dia 18 de junho.
A avaliação é do presidente do
conselho, Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).
O procedimento foi iniciado ontem com a aprovação, por
unanimidade, do relatório apresentado pelo senador Humberto
Costa (PT-PE). Valadares marcou para quinta-feira reunião
para aprovar a convocação das
testemunhas, tanto de acusação
quanto de defesa do senador
Demóstenes. Ao ﬁnal dos trabalhos do conselho, caso o relator
peça a cassação de Demóstenes,
o parecer precisará ser aprovado pelo Conselho de Ética e, de-

pois, pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir
para o plenário do Senado. Demóstenes só perderá o mandato
se o pedido de cassação for aprovado, em votação secreta, por 41
dos 81 senadores.
Os primeiros a serem ouvidos
no Conselho de Ética, de acordo
com o relator, serão o próprio Demóstenes Torres e pessoas sugeridas pela defesa, como o advogado Ruy Cruvinel e o empresário
goiano Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, personagem
central das investigações da Polícia Federal sobre um esquema
de exploração de jogos ilegais.
No Conselho de Ética, a previsão
é que o depoimento de Cachoeira, que está preso em uma penitenciária do Distrito Federal,
ocorra no dia 17 de maio.

3ULPHLURGHSRLPHQWR
DFRQWHFHDSRUWDVIHFKDGDV
Luciana Lima
Da Agência Brasil

O primeiro depoimento da
Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) do Cachoeira
foi tomado a portas fechadas, ontem. O depoente é o delegado da
Polícia Federal Raul Alexandre
Marques de Souza, que coordenou a Operação Vegas, uma das
que investigaram as relações do
empresário goiano Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido
como Carlinhos Cachoeira, com
a exploração de jogos ilegais.

Cachoeira está preso desde
o dia 29 de fevereiro, também
suspeito de tráﬁco de inﬂuência
por causa das relações que manteve com autoridades públicas e
políticos. Por decisão do plenário da CPMI, o depoimento não
foi aberto para a imprensa, com
o objetivo de manter o sigilo
da operação da Polícia Federal.
Dos membros da CPMI, 17 votaram pelo depoimento em sigilo
e 11 votaram contra.
Os depoimentos marcados para
quinta-feira, em princípio, também
serão tomados em sessão secreta.
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BRIZOLA NETO

0LQLVWURGHIHQGH¿PGH
µVLQGLFDWRVIDQWDVPDV¶
“Queremos regras claras e especíﬁcas para que o registro sindical siga um padrão”
Por Anne Warth
Da Agência Estado

O ministro do Trabalho, Brizola Neto, disse ontem que pretende criar novas regras para
regulamentar o registro sindical.
Em sua primeira reunião com
lideranças de centrais sindicais,
o ministro foi cobrado a respeito
do assunto pelos dirigentes, que
aﬁrmam haver uma “fábrica de
sindicatos” no País.
“Queremos acabar com a fábrica de sindicatos fantasmas,
sem representatividade”, disse o
ministro, ressaltando que a falta
de regras claras sobre a questão
enfraquece a legitimidade de
sindicatos “de lutas históricas”.
Somente no ano passado, o ministério recebeu pedidos para a

criação de mais 1,2 mil sindicatos. De acordo com Brizola Neto,
existem hoje quase dez mil sindicatos em todo o País.
O ministro destacou que atualmente a criação de sindicatos
segue normas estabelecidas pela
portaria 186 do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE). Segundo ele, essa portaria permite
a “subjetividade”. “Queremos
regras claras, sem a subjetividade muito grande. Queremos
regras especíﬁcas para que o registro sindical siga um padrão”,
declarou o ministro do Trabalho.
Os sindicatos já criados não
correm nenhum risco, assegurou
o ministro. “O que está criado se
mantém”, explicou, ressaltando
que apenas a partir das novas
regras é que haverá mudanças

para novas entidades. Brizola
Neto aﬁrmou que receberá sugestões das centrais sindicais
nos próximos 30 dias. Depois de
agregar as propostas, ele pretende reunir novamente as centrais
para discutir o assunto.
Brizola Neto reconheceu que o
Ministério do Trabalho perdeu representatividade nos últimos anos.
Ele foi cobrado dessa perda de espaço pelo presidente da Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
Artur Henrique. “Nós dissemos
que o Ministério do Trabalho tem
um papel absolutamente importante de resgatar o protagonismo
no sentido de construir propostas e
intervir na realidade do mundo do
trabalho”, disse Artur Henrique.
O ministro concordou com a
visão do líder sindical. “Eu acho

que o Ministério do Trabalho deixou de participar da discussão
de questões fundamentais como
a desoneração da folha de pagamento e deslocamento da contribuição previdenciária para o faturamento, das mesas nacionais
e do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego) também”, aﬁrmou o
ministro, ressaltando que “certamente” resgatará a representatividade da Pasta.
Apesar de reconhecer as críticas lançadas por Artur Henrique,
Brizola Neto não culpou seus antecessores por essa perda de representatividade do ministério do
Trabalho. Participaram da reunião,
além de Artur Henrique, da CUT;
representantes da Força Sindical e
de outras centrais sindicais.

CARAJÁS

0DMRUHFRURQHOSUHVRVTXHUHP
FXPSULUSHQDHPTXDUWHO
Carlos Mendes
Da Agência Estado

O major da reserva da Polícia Militar do Pará, José Maria
Oliveira, condenado a 158 anos e
quatro meses como um dos líderes do massacre de 19 trabalhadores rurais sem terra, em abril
de 1996, no município de Eldo-

rado dos Carajás, no sudeste
paraense, apresentou-se ontem,
no Centro de Recuperação Especial Anastácio das Neves, no
município de Santa Isabel, para
cumprir a pena. Oliveira agora é
vizinho de cela do coronel Mário
Colares Pantoja, condenado no
mesmo processo a 228 anos. Pantoja se apresentou ontem após

tomar ciência do mandado de
prisão expedido contra ele pelo
juiz Edmar Pereira, da 1a Vara
do Tribunal do Júri de Belém.
Oliveira estava acompanhado
do advogado Arnaldo Gama e
foi recebido pelo vice-diretor da
penitenciária, capitão Leonardo
Franco Costa. Segundo Gama, o
oﬁcial está “tranquilo”, pois já

aguardava a decisão da justiça.
Gama começou a se movimentar
para conseguir a transferência
do major para um quartel da
PM, onde em razão da idade e de
alguns problemas de saúde Oliveira teria condições de receber
melhor tratamento do que na penitenciária. O benefício é previsto na legislação penal.

RIO
DENGUE

Secretaria de
6D~GHGLYXOJD
UHODWyULRGHFDVRV
Durante as dezoito semanas
epidemiológicas de 2012 (de 1º de
janeiro a 5 de maio), foram notiﬁcados 83.053 casos suspeitos de
dengue no estado. Até o momento,
há 17 óbitos conﬁrmados. Quinze
pacientes são do município do Rio
de Janeiro, um de Niterói e um de
Nova Iguaçu. Considerando o total de casos graves, o grau de letalidade da dengue está em 4,9%.
Exames realizados em amostras de sangue conﬁrmaram a presença do vírus tipo 1 da dengue
em Barra do Piraí, Campos dos
Goytacazes, Itaboraí, Mesquita,
Niterói, Nova Iguaçu, Resende,
Rio de Janeiro, Valença, Vassou-

ras e Silva Jardim. Há notiﬁcações do tipo 3 no Rio de Janeiro,
e a presença do tipo 4 em Belford
Roxo, Cabo Frio, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro,
São Gonçalo e São João de Meriti.
Ano passado, nas dezoito semanas epidemiológicas de 2011
foram registrados 117.994 casos
no estado do Rio de Janeiro.
A campanha “10 minutos
contra a dengue” foi lançada
pela Secretaria de Estado de
Saúde como o tom do alerta
para evitar o alarme neste verão, sendo uma importante ferramenta de conscientização.

CONTRAVENÇÃO

%HOWUDPHUHFODPDGH
OLEHUGDGHDRVELFKHLURV
‘É desgastante ver esses criminosos serem libertos para cometer novos crimes’
Fábio Grellet
Da Agência Estado

Um dia após a divulgação de
que o Supremo Tribunal Federal
(STF) autorizou a libertação de 20
acusados de envolvimento com o
jogo do bicho no Rio de Janeiro, o
secretário estadual de Segurança,
José Mariano Beltrame, criticou a
legislação penal, que tipiﬁca o jogo
como contravenção e não crime.
“É muito desgastante para as
polícias e para a sociedade ver

esses criminosos sendo presos
várias vezes e, depois de algum
tempo, eles conseguirem de volta
sua liberdade para cometer novos
crimes”, explica Beltrame. “Se o
bicho e a milícia forem tipiﬁcados
de forma clara e direta no Código
Penal, todas as polícias do Brasil
terão muito mais agilidade e eﬁciência na prisão de bicheiros e
milicianos. E, depois de presos,
esses criminosos não terão tanta
facilidade para conseguir sua libertação pelas vias legais, como

vem acontecendo há anos”, aﬁrmou o secretário, em nota.
“A Secretaria de Segurança e
as polícias Civil e Militar continuarão seu esforço para combater
e enquadrar legalmente o jogo
do bicho e outros crimes normalmente realizados pelos bicheiros,
como contrabando, jogos ilegais
de caça-níqueis, extorsão, formação de quadrilha, manipulação
dos resultados dos sorteios, ameaças e violências físicas contra inocentes e até assassinatos”, diz a

nota da Secretaria de Segurança.
Entre os 20 beneﬁciados por
decisão do ministro Marco Aurélio
Mello, do STF, estão o patrono da
escola de samba Beija-Flor de Nilópolis Aniz Abraão David, o Anísio,
Aílton Guimarães Jorge, o Capitão
Guimarães, seu sobrinho Júlio César Guimarães Sobreira e Antônio
Petrus Kalil, o Turcão. Eles haviam
sido presos pela Polícia Federal em
13 de março, na Operação Hurricane, acusados de compor a cúpula
do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

RIO+20
CAROLINA DIECKMANN

$WUL]SURFHVVDVLWH
SRUVLVWHPDGHEXVFD

&RPXQLGDGHVWHUmRSURJUDPDomR
FXOWXUDOSDUDUHFHEHUFRPLWLYDV
Flávia Villela

Antonio Pita
Da Agência Estado

Sem conseguir evitar a divulgação de fotos em que aparece
nua, a atriz Carolina Dieckmann
decidiu ingressar na justiça contra
o maior site de pesquisa na internet, o Google. Segundo seu advogado, Antonio Carlos de Almeida
Castro, uma ação está sendo preparada para impedir que as 36
imagens, publicadas em diversos
sites na última sexta-feira, possam
ser acessadas a partir do sistema
de buscas. O prazo ﬁnal para que
as imagens fossem retiradas do
site expirou na noite de ontem.

“Acho inadmissível um site
do porte do Google não faça a
mesma reﬂexão que outros sites
no sentido de preservar a atriz”,
aﬁrmou Castro. Segundo ele, a
ação inibitória proposta contra
o site estipulará uma multa diária caso o buscador não retire
os links de acesso às fotos de Carolina Dieckmann. O valor ainda
não foi estipulado. De acordo
com o advogado, o departamento
jurídico do site informou que a
tradição da empresa é aguardar
uma decisão judicial para retirar conteúdos da internet. Até
então, Castro buscava uma solução negociada para o caso.

Da Agência Brasil

Comunidades do Rio de Janeiro estão programando uma maratona de atividades culturais, debates, oﬁcinas e apresentações de
projetos sociais para receberem
participantes da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que
será realizada na capital ﬂuminense na última semana de junho.
O projeto que está sendo coordenado pela Secretaria Estadual
de Assistência Social e Direitos
Humanos inclui a visita de chefes
de Estado e integrantes dos países
que participam da conferência a

algumas comunidades. Entre os
dias 14 e 19 de junho as comitivas
vão conhecer as favelas do Cantagalo/Pavão-Pavãozinho, Chapéu
Mangueira/Babilônia, Cidade de
Deus, Rocinha/Vidigal/Chácara
do Céu, na zona sul, e Complexo
do Alemão, na zona norte.
Diferença - De acordo com o
superintendente de Territórios da
secretaria, Daniel Misse, diferentemente do que ocorreu na conferência Rio92, onde esses locais
eram tidos como ameaça ao evento e havia tanques apontados para
as comunidades, na Rio+20, elas
farão parte da agenda do evento.
“Um quarto da população do
Rio vive nas favelas (1,2 milhão).

Não podemos pensar no futuro
que queremos sem incluir essas
pessoas no processo de desenvolvimento sustentável”, destacou.
“A ideia é incluir as entidades
que atuam nessas comunidades
na discussão e nas tomadas de decisão sobre as ações de desenvolvimento da cidade. Nesse processo,
grupos locais estão se formando,
lideranças comunitárias se unindo
e se articulando e vão continuar a
discutir e promover ações locais
sustentáveis dentro de suas comunidades”, completou.
O Morro do Vidigal vai promover um Arrastão Cultural Sustentável, no dia 18 de junho, com
atividades culturais, ambientais,

teatro, desﬁle de moda sustentável, capoeira, jiu-jitsu e rugby.
Para a gestora local da secretaria de assistência social, Vanessa Nolasco Ferreira, o maior
objetivo da visita é que as atividades e as ações que estão sendo
organizadas a partir da Rio+20
sirvam de legado para os moradores e deem frutos a novos projetos de sustentabilidade.
“Na semana passada houve
uma oﬁcina de capacitação de
produção de projetos relacionados à Rio+20, por exemplo, que
serviu para mobilizar e preparar entidades do Vidigal a concorrer a editais de captação de
patrocínios”, explicou.
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JUSTIÇA

SISTEMA DE JUSTIÇA

Pedro Marcos Barbosa

Ayres Brito assume
presidência do CNJ
“Judiciário é o Poder que não governa, mas evita o desgoverno”, aﬁrma Ministro
Ao conduzir oﬁcialmente, ontem, a primeira sessão do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) como
presidente do órgão, o ministro
Carlos Ayres Britto – também presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) – recebeu homenagem
dos conselheiros, do procuradorgeral da República e de advogados.
De acordo com Ayres Britto, existe
um sistema de Justiça no país que
se aperfeiçoa a olhos vistos, motivo
pelo qual tem sido imprescindível
a presença do CNJ. “O Judiciário
é o Poder que não governa, mas
evita o desgoverno. E quem evita o
desgoverno não pode se desgovernar por deﬁnição”, acentuou.
“Inicio a presidência honrado e feliz. Conheço de perto os
eminentes conselheiros, tenho
por todos a maior admiração, sei
que passaremos a conversar com
urbanidade e irmandade nesse

propósito de viabilizar a Constituição Brasileira que em boa hora
criou o CNJ. O Conselho Nacional
de Justiça veio para aperfeiçoar
o sistema de Justiça, suprir omissões e enfrentar com destemor e
proﬁciência os déﬁcits históricos.
O Poder Judiciário brasileiro é
modelar, não tem faltado à sociedade, mas precisava do CNJ, que
se insere no âmbito do controle
eminentemente democrático que
marca a trajetória de evolução
político-cultural dos povos ocidentais”, completou o ministro.
Amadurecimento – Falando
em nome dos conselheiros, a corregedora nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, destacou
que Ayres Britto chega à presidência num momento em que o órgão
está paciﬁcado em relação às suas
atribuições, após a avaliação pelo
STF da Resolução 135, no início

do ano (que dispõe sobre a uniformização de normas de procedimento administrativo disciplinar
aplicável aos magistrados) e com
os conselheiros “mais amadurecidos e mais afeitos às questões de
julgamento desta corte”.
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, por sua
vez, disse que o ministro é “das
pessoas talhadas para momentos
ao mesmo tempo promissores e
complexos” e lembrou que as instituições de Justiça vivem esse
momento. “O tempo é de união
e coesão entre Ministério Público, magistrados, CNJ e Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP). E a contribuição que o
CNJ tem dado à população tem
sido imensa, apesar da sua curta
existência”, deixou claro.
Para o ministro Ayres Britto, o
CNJ veio como categoria jurídi-

ca “a fazer parte das positividades constitucionais num ambiente de mudança de paradigmas no
imaginário social”. Ayres Britto
citou como exemplo dessas mudanças leis e decisões que ajudaram a Justiça a dar um salto
de qualidade. São elas: a Lei da
Ficha Limpa, a Lei Maria da Penha, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança
e do Adolescente, a decisão do
STF que levou à isonomia a relação de casais homoafetivos e
a decisão sobre as atribuições
do CNJ durante a votação da
Resolução 135. Matérias que, segundo aﬁrmou, “levaram a uma
transformação da sociedade”.
O novo presidente do CNJ
também foi homenageado pelo
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, e
pelo advogado Eduardo Alkmin.

TECNOLOGIA

Cópia digital de documento
poderá ter valor jurídico
O senador Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB-SP) apresentou
ontem parecer favorável a um
projeto que prevê a digitalização
e armazenamento em meio magnético de documentos. Pelo texto,
a cópia digital terá o mesmo valor
jurídico do que o original, que poderá ser destruído antes mesmo
de transcorridos os prazos prescricionais sem qualquer perda de
valor. A inovação, se virar lei, poderia ser utilizada pela iniciativa
privada e pelo serviço público.

No parecer apresentado na
Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), Nunes Ferreira disse
que o projeto, se aprovado, vai
reduzir ainda mais a “utilização
de papel em favor das novas tecnologias”. “A eliminação de toneladas de papel certamente se
traduzirá em expressivas reduções de custos para as empresas
brasileiras e em benefícios para
o meio ambiente”, aﬁrmou.
O tucano não propôs qualquer alteração ao projeto

aprovado pela Câmara dos Deputados, que foi apresentado
originalmente pela deputada
Ângela Guadagnin (PT-SP). Dessa forma, o texto manteve a exigência de que a digitalização do
documento original passe por
uma certiﬁcação digital emitida
pela Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil), instituída por uma
medida provisória de 2001. A
proposta também cria salvaguardas para se armazenar documentos de valor histórico.

BRUNO

STF decide não
conhecer recurso
Por decisão unânime, a Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu não conhecer um recurso (não analisar o
mérito) apresentado pela defesa
do ex-goleiro do Flamengo Bruno
Fernandes das Dores de Souza
contra decisão que negou liminar
em dezembro de 2011.
A decisão questionada foi proferida pelo ministro Ayres Britto
no Habeas Corpus (HC 111810)
em que a defesa do ex-goleiro
pedia a revogação de sua prisão
preventiva. Na ocasião da análise da liminar, o ministro Ayres
Britto considerou ausentes os

requisitos necessários para que
o pedido fosse concedido. Ele observou que os argumentos adotados para justiﬁcar a prisão cautelar do atleta eram incensuráveis
e que não havia elementos para
viabilizar a expedição de alvará
de soltura em seu favor.
Bruno e outras sete pessoas
são acusados de homicídio qualiﬁcado, sequestro, cárcere privado
e ocultação de cadáver de Eliza
Samúdio. Com a prisão preventiva
decretada logo após o recebimento
da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais,
em agosto de 2010, o ex-jogador

está recolhido à Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG).
Jurisprudência - O novo relator do caso, ministro Cezar
Peluso, levou o recurso (agravo
regimental) da defesa para apreciação da Segunda Turma e votou pelo não conhecimento. Ele
se baseou em jurisprudência do
próprio Tribunal, segundo a qual
não é cabível o agravo regimental contra decisão que nega liminar em habeas corpus.
O pedido de liberdade do exgoleiro ainda será julgado em
deﬁnitivo na ocasião da análise
do mérito do HC.

CELSO DANIEL

Acusados serão
julgados na quinta-feira
Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Cinco acusados de participação na morte do prefeito de Santo
André, Celso Daniel, em janeiro
de 2002, vão ser julgados amanhã
no Fórum de Itapecerica da Serra,
na Grande São Paulo. Segundo o
Tribunal de Justiça de São Paulo,
a sessão de julgamento será presidida pelo juiz Antonio Augusto
Galvão de França Hristov. Serão
julgados Itamar Messias dos Santos Filho, Ivan Rodrigues da Silva,
conhecido como Monstro, Rodolfo
Rodrigo dos Santos Oliveira, o Bozinho, José Edison da Silva e Elcyd
Oliveira Brito, o John.
O empresário Sérgio Gomes
da Silva, o Sombra, é também réu

no processo e responde em liberdade, beneﬁciado por um habeas
corpus. Sombra, no entanto, não
estará no julgamento de quintafeira, já que o seu processo foi
desvinculado dos demais. Ele
entrou com recurso no Tribunal
de Justiça para não responder
por participação no crime, mas a
sentença de pronúncia foi conﬁrmada pelos desembargadores. O
juiz aguarda apenas o retorno do
processo ao tribunal para marcar
a data de seu julgamento.
Passados dez anos do crime,
Marcos Roberto Bispo dos Santos
foi o único condenado até agora.
Em novembro de 2010, Santos foi
sentenciado a 18 anos de prisão.
Celso Daniel foi sequestrado
no dia 18 de janeiro de 2002, quan-

do saía de um jantar com amigo
Sombra, que não foi levado pelos
bandidos. O prefeito ﬁcou em um
cativeiro, em Juquitiba, próximo à
Rodovia Régis Bittencourt, que liga
São Paulo ao Sul do país, mas dois
dias depois foi executado a tiros.
Em abril do mesmo ano, a Delegacia da Divisão de Homicídios
do Departamento de Homicídios
e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu o inquérito. De acordo com
a investigação, Celso Daniel foi sequestrado por engano, pois o alvo
do sequestro seria outra pessoa.
Mas, ao perceber o erro, o chefe
da quadrilha ordenou a sua libertação. No entanto, um integrante
do grupo teria entendido a ordem
de forma equivocada e mandou
um menor matar o prefeito.

A matéria, entretanto, não
está na pauta da comissão, que
realiza esta semana uma audiência pública com o ministro
da Ciência e Tecnologia, Marco
Antonio Raupp, sobre as ações
da pasta para 2012. Se aprovada na comissão de Tecnologia,
a matéria tem que passar depois pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se não
houver recurso de algum senador, o projeto seguirá para sanção presidencial.

RESCISÃO INDIRETA

TST converte
pedido de
demissão
A Segunda Turma do Tribunal
Superior do Trabalho manteve
decisão do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região (RS) que
converteu em rescisão indireta
o pedido de demissão de um extrabalhador da Pampa Requaliﬁcadora de Cilindros Ltda. O trabalhador pediu demissão por não ter
conseguido superar o trauma psicológico causado por um acidente
que vitimou colegas de trabalho .
Depois do ocorrido, o auxiliar
foi encaminhado a sessões com
um psiquiatra pago pela empresa, que recomendou seu afastamento do trabalho. Depois de ter
uma licença de 15 dias, o médico
concedeu mais quinze dias. Este
segundo período não foi aceito
pela. Segundo a inicial, um supervisor se referiu aos funcionários em tratamento dizendo que
eles estavam “de frescura”. Ainda de acordo com a inicial, teria
cancelado o tratamento, acusando o psiquiatra de tentativa de
“golpe” e o funcionário de “se
aproveitar da situação”, obtendo
sucessivos atestados.
Diante disso, o funcionário
pediu demissão, por não mais
conseguir trabalhar devido ao
abalo psicológico sofrido. Na
ação trabalhista, pediu indenização por dano moral, adicional de
insalubridade (que alegou nunca
ter sido pago) e a conversão do
pedido de demissão em rescisão
indireta, com o consequente pagamento das verbas decorrentes
do ﬁm da relação de emprego.
Acidente - Segundo o trabalhador, a explosão ocorreu quando a válvula de um dos botijões,
que estava quase cheio, foi aberta em local inapropriado, próximo a maçaricos, lixadeiras e
soldadores. Ele se protegeu, mas
viu colegas correndo com o corpo em chamas, e outros caídos.

Questão
de Justiça
pedromarcos@nbb.com.br

Entre Remédios
e Venenos

E

m meados de abril, foi realizado na Flórida State
University (FSU), em Tallahassee nos EUA, relevante
seminário sobre patentes de invenção e os mercados
dos países emergentes. Como pano de fundo, os norte-americanos estavam profundamente interessados nos relatos de
professores de direito e economia do exterior.
Para aqueles que são experimentados com a política exterior yankee, sabe-se o quão incomum é a prática da (real)
oitiva alheia, especialmente para um país acostumado a ditar suas idiossincrasias, mas considerar irrelevante tudo que
foge ao endógeno. Como práticas nos âmbitos multilaterais, o
discurso do Tio Sam sempre foi o mesmo: mais prazo para exclusivas patentárias; ampliação do conteúdo passível de privilégios; e minoração dos ﬁltros de controle sobre o INPI local.
Por ser um país mais afeito a criação de know-how, de
muitas tecnologias caseiras tuteladas alhures (que garantam um gordo retorno de royalties), do que propriamente portador de um pujante setor industrial, tal estratégia
econômico-política sempre se manteve estável. Dentro de
tais premissas, para – até então – os maiores produtores de
conteúdo patentário, vigia a máxima do “the more, the merrier”, ou do “quanto mais [patente] melhor”.
Por décadas, o grau mínimo de exigências do USPTO
(INPI norte-americano) para a concessão de patentes resultou numa multiplicidade de exclusivas locais que, posteriormente, visavam à obtenção de tutela correlata em outros
países. Contando, com um estável nível de desenvolvimento
na frente dos “concorrentes”, jamais havia pensado numa
vertiginosa alteração de cenários internacionais.
Entretanto, tal como na premissa nietzcheana, para o status quo vigente, “nada (há de) mais assustador (do) que o
movimento incessante das coisas aparentemente imóveis”.
E após quase um século de “liderança” tecnológica mundial, o temor do estável crescimento do “gigante aquecido”
(China), que aprendeu a
“jogar a gincana” yankee
no tocante às patentes,
Os chineses,
passou a predominar.
Os chineses, esses com
esses com uma
uma industrialização na
ascendente, por sua vez,
industrialização
passaram a imitar velhos
“passos de dança” do
na ascendente,
“manda-chuva” da ONU,
e na “cadência do samba”
passaram a imitar
vão – a galope – batendo
recordes em depósitos lovelhos “passos de
cais, e internacionais, de
patentes. Tanto por predança” do “mandamissas isonômicas, quanto
por estarem manietados
chuva” da ONU
pelos tratados internacionais que haviam empurrado “goela abaixo”, os gringos da língua inglesa das Américas
estimam que, em breve, seu sistema “low level” de patentes
veriﬁcará uma enorme “invasão oriental”.
Em tal hipótese, novos rumos diplomáticos se farão necessários, visto que os rechonchudos montantes, a título de
realezas patentárias, poderão sair dos USA, rumando a economia chinesa, numa inversão completa da estratégia. Num
panorama bem mais tímido, o Brasil continua a engatinhar na
“guerra internacional das patentes”, realizando bem menos
depósitos do que países com diminuta potência econômica,
em pesquisas e desenvolvimento (P&D).
Por certo que o discurso proprietário, historicamente, nunca interessou aos brasileiros, em especial, tendo em vista a
consecução de políticas públicas de acesso (educação, tecnologia per se, saúde). Como reprodutores de conteúdo em domínio público, mas raramente inovadores, a expansão da propriedade intelectual – sempre realizada em virtude de pressões
externas – jamais coadunou com o desenvolvimento nacional.
De outro lado, quase que paradoxalmente, o Brasil continua a elevar vertiginosamente a quantidade de artigos
cientíﬁcos/acadêmicos publicados, o que pode fulminar
eventual novidade de recheios tecnológicos que, porventura,
poderiam se tornar patente. A satisfação de certa vaidade
acadêmica, talvez pelo desconhecimento da legislação de regência, em muitos casos, resulta num “tiro no pé” para com a
política/econômica da exportação tecnológica.
Se a manutenção – momentânea – da estratégia política dos EUA na condução de uma “agenda internacional”
assemelha-se como provável, é insano o desperdício de
saudáveis instrumentos indutores da solidiﬁcação do desenvolvimento nacional. Por ora, poucos empreendimentos canarinhos ﬁzeram efetivo uso das normas legislativas
de incentivo (Lei do Bem, por exemplo).
Seja pela recente edição das fontes normativas pertinentes, ou mesmo pela falta de aptidão de buscar o patenteamento das invenções fora do âmbito universitário, o Brasil segue como testemunha, e não partícipe, da dança das cadeiras
de outros players internacionais. Vislumbra-se, doravante,
um Estado norte-americano desejando mais “concorrência”
e menos exclusivas; uma China e uma Índia investindo boa
parte de seu Produto Interno Bruto em P&D na busca dos
espaços deixados pelos fatores reais de poder em declínio.
Tal como na conhecida assertiva axiomática, a distância
entre doses poderá fazer a diferença entre o remédio e o veneno. Periga-se – pela modiﬁcação da “dose” – observar, em
breve, a “tergiversação” ideológica, ou o câmbio político dos
países desenvolvidos para se protegerem dos “ameaçadores
forasteiros”, emergentes, com suas tecnologias de exportação. Na outra ponta, a manutenção da posologia relegará um
eterno gerúndio na “evolução” inerte da terra de Santa Cruz.

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.

MUNDO
MELHORES SALÁRIOS

Sindicatos
argentinos
convocam greves
Marina Guimarães
Da Agência Estado

Uma série de greves está prevista para os próximos dias na Argentina. O sindicato dos metalúrgicos anunciou uma paralisação
de 24 horas para amanhã, mesmo dia em que os trabalhadores
do maior porto de grãos do país
pretendem cruzar os braços. Ontem, os caminhoneiros que transportam combustíveis também
pararam suas atividades desde
a meia-noite, por um prazo de 24
horas, na empresa Dapsa (Destilaria Argentina de Petróleo).
O secretário da União Operária
Metalúrgica (UOM), Antonio Caló,
explicou que a greve do setor será
deﬂagrada “diante da negativa do
setor empresarial de aceitar a reivindicação de uma justa e merecida recomposição salarial”.
Além da medida de força na
quinta-feira, a partir da próxima
segunda-feira, segundo explicou

Caló, “a cada duas horas, vamos
parar uma hora, até o dia 18”. Os
metalúrgicos pedem um aumento
de 22% mais o pagamento de 300
pesos (US$ 67,4) nos meses de janeiro, fevereiro e março. O setor
patronal que, em princípio, oferecia 20%, aceitou o porcentual pedido, mas se negou a pagar o abono.
Nos portos de Rosario, um
dos maiores polos agroexportadores do mundo, o sindicato
dos operários convocou greve
para pressionar pelo aumento
do salário mínimo da categoria
para 6.200 pesos (US$ 1.390)
Rosario é responsável por 80%
das exportações argentinas de
soja, milho, trigo e derivados, e
todas as grandes empresas do
setor estão instaladas na região,
como a Louis Dreyfus, Bunge,
Cargill, entre outras. Algumas
associações de produtores também anunciaram protestos para
a quinta-feira contra o aumento
dos impostos territoriais rurais.

PARTIDO REPUBLICANO

Santorum declara
apoio a ex-rival
O ex-pré-candidato republicano
à Presidência dos Estados Unidos
Rick Santorum anunciou apoio a
seu antigo adversário e provável escolhido do partido para as eleições
norte-americanas, Mitt Romney.
Em e-mail encaminhado anteontem, Santorum pediu aos simpatizantes que se juntem a ele no
apoio a Romney para evitar que o
atual presidente, Barack Obama,
conquiste um segundo mandato.
Na mensagem, Santorum citou áreas em que discordava de

seu ex-rival na batalha pela indicação republicana, mas lembrou
que “acima de tudo, ambos” concordam que “o presidente Obama deve ser derrotado”.
Durante a disputa com Romney, Santorum chegou a classiﬁcá-lo de pior republicano dos
EUA a desaﬁar Obama. Os dois
se reuniram na última sexta-feira no escritório do estrategista
de Santorum, e Romney procurou tranquilizá-lo sobre suas credenciais conservadoras.

SEGURANÇA

Guiné-Bissau não
recebe força de paz
Thais Leitão
Da Agência Brasil

O comandante da Marinha de
Guerra de Angola (África), almirante Augusto da Silva Cunha, negou que os países da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) tenham decidido enviar
efetivo de suas Forças Armadas
para integrar uma possível força
de paz para a Guiné-Bissau.
O país, que integra a CPLP,
sofreu um golpe de estado há
cerca de um mês quando, alegando insatisfação com a presença de militares angolanos
em missão no país, um grupo de
militares prendeu o presidente,
Raimundo Pereira; o primeiroministro, Carlos Gomes Júnior
e o chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, António Indjai.
“Até este momento não há
qualquer decisão da CPLP de ha-

ver uma força para a Guiné-Bissau.
O que está decidido é que haja
uma força da Cedeao (Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental)”, aﬁrmou o Almirante Cunha, que participou ontem da
abertura de um simpósio para discutir a cooperação das marinhas
dos países-membros da CPLP.
Essa força de manutenção da
paz, sinalizada pela organização
regional africana, terá a função
de garantir a segurança da retirada da missão militar angolana,
conhecida como Missang, além
de assegurar o processo de transição e apoiar a reforma de defesa e segurança no país.
“A posição da CPLP é a posição
da União Africana e das Nações
Unidas para que seja feita a normalidade democrática”, disse. A
Missang foi instalada em março de
2011 com o objetivo de apoiar a reforma do setor militar guineense.

BIELO-RÚSSIA

.DGD¿DMXGRX
Sarkozy em eleição
O presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, entrou na polêmica sobre o suposto ﬁnanciamento com dinheiro
líbio da campanha eleitoral do
presidente francês, Nicolas Sarkozy, em 2007.
Lukashenko aﬁrmou ontem
que o falecido ditador líbio
Muamar Kadaﬁ lhe contou, durante visita à Bielo-Rússia em
2008, que ele havia ﬁnanciado
a campanha de Sarkozy.
Sarkozy, que no domingo
perdeu a disputa pela reeleição

na França, nega as acusações
com veemência.
A denúncia partiu inicialmente de um advogado turco do
ex-primeiro ministro líbio Al-Baghdadi Al-Mahmoudi. Citando
seu cliente, o advogado aﬁrma
que a campanha de Sarkozy recebeu € 50 milhões (US$ 65 milhões) do regime de Kadaﬁ.
Em seu discurso anual ao Parlamento, Lukashenko disse que
a quantia seria de “mais de 100
milhões”, embora não tenha especiﬁcado em que moeda.
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Nova coalizão de governo
fortalece Netanyahu
Processo de paz “responsável” com os palestinos é uma das prioridades
O primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, anunciou
ontem a formação de um novo governo de coalizão com o principal
partido de oposição, o centrista
Kadima, numa atitude que deve
dar mais liberdade à legenda nas
negociações com os palestinos e
em decisões referentes ao Irã.
Como foi antecipado pela imprensa israelense, Netanyahu desistiu de antecipar as eleições parlamentares e fechou a aliança com
o Kadima, garantindo o controle de
94 das 120 cadeiras do Parlamento
e formando um dos maiores governos de união da história de Israel.
Netanyahu e o líder do Kadima, Shaul Mofaz, disseram durante coletiva de imprensa que o
acordo trará estabilidade à política israelense e prometeram cooperação nos assuntos relacionados ao Irã e para a retomada do
diálogo de paz com os palestinos,
suspenso há mais de três anos.
A parceria signiﬁca que se o
primeiro-ministro desejar, pode
fazer um acordo com os palestinos sem a interferência dos nacionalistas. “Um governo de ampla união nacional é bom para
a segurança, bom para a economia, bom para o povo de Israel”,
declarou Netanyahu, que agora
é o novo vice-primeiro-ministro.
A coalizão atual de Netanyahu,
que se mantinha surpreendente-

mente estável desde que assumiu,
em março de 2009, enfrentou discordâncias nas últimas semanas
por causa de ordens judiciais para
a demolição de dois assentamentos de colonos na Cisjordânia e
sobre a isenção para a convocação
militar de milhares de jovens judeus ultraortodoxos.
Diante das diﬁculdades, Netanyahu chegou a anunciar que
procuraria marcar as eleições
para setembro, mais de um ano
antes do previsto. Durante a madrugada, no entanto, o premiê
conseguiu fechar o acordo com o
Kadima, que controla 28 assentos no Parlamento.
“Eu estava preparado para realizar eleições”, disse Netanyahu.
“Mas quando descobri que uma
ampla coalizão podia ser estabelecida percebi que a estabilidade
podia ser restaurada. É por isso
que decidi formar um amplo governo de unidade nacional.”
Segundo Netanyahu, a coalizão vai se concentrar em quatro
questões-chave: o ﬁm da polêmica isenção do serviço militar
para rapazes ultraortodoxos, a
reforma do volátil sistema político, a proteção da economia, e a
promoção de um processo de paz
“responsável” com os palestinos.
O premiê israelense disse
ainda que a coalizão terá “sérias
conversas” sobre o programa

nuclear do Irã. Em ocasiões recentes, Netanyahu sugeriu que
Israel estaria preparado para
atacar o Irã se o país se sentisse
ameaçado. Mofaz, por sua vez, é
contrário à ideia de um ataque
israelense contra os iranianos.
Para os israelenses que se sentem alienados pelo governo Netanyahu - e eles são muitos dentre
as várias elites do país - há agora
uma nova perspectiva de uma liderança mais moderada, que já não
depende mais da extrema direita.
Juntos, Netanyahu e Mofaz
prometeram a realização de reformas no sistema político, proteger
a economia e abordar a controversa questão das isenções concedidas a judeus ultraortodoxos, que
são dezenas de milhares de cidadãos. A Suprema Corte ordenou o
ﬁm das exceções e as divergências
entre partidos seculares e religiosos sobre a questão ameaçavam
romper a atual coalizão.
Agora que não depende mais
de facções menores, Netanyahu
tem mais margem para abordar
essas questões, assim como questões sensíveis de política externa
como a paz no Oriente Médio e o
programa nuclear iraniano.
Nabil Abu Rdeneh, porta-voz
do presidente palestino Mahmoud Abbas, expressou expectativa de que o novo governo de
Israel vá “usar a oportunidade

fornecida pela nova coalizão
para trabalhar para chegar à paz
com o povo palestino”.
A adesão de Mofaz, ex-chefe
das Forças Armadas e ex-ministro da Defesa que também lidera
o maior partido no Parlamento,
pode dar a Netanyahu a necessária cobertura para apresentar
uma nova iniciativa de paz.
Estados Unidos - A formação da nova coalizão de governo em Israel não fará com que
Washington altere sua “abordagem” em relação a seu aliado
mais próximo no Oriente Médio,
informou, ontem, a Casa Branca.
“Uma nova coalizão em Israel certamente não afetará nossa
abordagem política e nós continuamos a ter relações muito
boas com os líderes de Israel...
nós fornecemos apoio signiﬁcativo e promovemos a coordenação com o Exército de Israel em
assuntos de segurança”, aﬁrmou
o porta-voz da Casa Branca, Jay
Carney, aos jornalistas.
Os Estados Unidos também
compartilham “muita informação no que diz respeito à inteligência e vamos trabalhar de
maneira bem próxima aos israelenses”, declarou Carney, a
bordo do Air Force One, durante viagem do presidente Barack Obama a Albany, Nova York,
onde ele fez um discurso.

GRÉCIA

Syriza tenta formar
governo e critica austeridade
O líder do partido Esquerda
Democrática, Fotis Kouvelis, disse ontem que está aberto à possibilidade de formar uma aliança
de governo com a Coalizão de Esquerda Radical (Syriza), liderada
por Alexis Tsipras, que ﬁcou em
segundo lugar nas eleições parlamentares realizadas no último
domingo na Grécia. Tsipras, por
sua vez, levou a preocupação aos
mercados ﬁnanceiros e aos parceiros europeus da Grécia ao dizer que a Syriza não está comprometida em implementar medidas
de austeridade em troca do pacote de € 130 bilhões prometido
pela União Europeia (UE), Fundo
Monetário Internacional (FMI) e
Banco Central Europeu (BCE)
para evitar a moratória grega.
“Os partidos favoráveis ao pacote de socorro não têm mais a
maioria no Parlamento para votar medidas destrutivas contra o
povo grego”, disse Tsipras, de 38
anos. A Syriza ﬁcou em segundo

lugar nas eleições de domingo
passado, atrás apenas do Nova
Democracia (centro-direita). O
Nova Democracia, cheﬁado por
Antonis Samaras, não conseguiu
formar um novo governo anteontem e a responsabilidade passou
para o segundo colocado nas
eleições, o Syriza. Se um governo não for formado nos próximos
dias, ocorrerão novas eleições
em um mês. O Syriza conquistou
52 cadeiras no Parlamento de
300. O Syriza tem até amanhã
para formar um novo governo.
Se não conseguir, a tarefa passará para o terceiro partido mais
votado, o Pasok (Socialista).
O antigo governo grego prometeu aprovar novas medidas
de austeridade no valor de €
14,5 bilhões (US$ 18,9 bilhões)
no próximo mês e rapidamente
executar outras reformas. Após
isso, os credores concordarão ou
não em liberar a nova tranche do
pacote de socorro.

ISRAEL

CONFLITO

A formação de uma nova coalizão de governo em Israel entre
o Likud, partido do primeiroministro Benjamin Netanyahu, e
o Kadima, legenda de centro-direita, não fará com que Washington altere sua “abordagem” em
relação a seu aliado mais próximo no Oriente Médio, informou,
ontem, a Casa Branca.
“Uma nova coalizão em Israel certamente não afetará nossa
abordagem política e nós continuamos a ter relações muito
boas com os líderes de Israel,
nós fornecemos apoio signiﬁcativo e promovemos a coordenação com o Exército de Israel
em assuntos de segurança”, aﬁrmou o porta-voz da Casa Branca,
Jay Carney, aos jornalistas.
“Vamos trabalhar de maneira bem próxima aos israelenses”, declarou Carney.

O enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU)
para a Síria, Koﬁ Annan, disse ao
Conselho de Segurança da organização ontem que “níveis inaceitáveis de violência e abusos” continuam a ocorrer na Síria e alertou
que o país poderá mergulhar em
uma guerra civil se a missão de observadores da ONU fracassar em
fazer cumprir o cessar-fogo que
começou em 12 de abril. Ontem, o
Observatório Sírio pelos Direitos
Humanos, grupo de ativistas com
sede em Londres, informou que
12 mil pessoas foram mortas no
conﬂito sírio, que começou em 15
de março do ano passado.
Annan disse que uma guerra
civil na Síria afetaria a região inteira. “Isso não afetaria apenas a
Síria”, ele disse. “Terá um impacto no conjunto da região e é por

EUA não
mudarão
‘abordagem’

Samaras criticou Tsipras, ontem. “Tsipras faz o possível para
evitar que um novo governo seja
formado. Nada poderá ser feito
se nós deixarmos o euro, porque
a catástrofe que se abateria sobre a Grécia seria sem precedentes”, aﬁrmou. Samaras disse que
o plano econômico do Syrizas levará a Grécia à moratória e à saída futura da zona do euro. “Ao escutar os comunicados de Tsipras
feitos hoje, percebemos que ele
não tem interesse em garantir a
identidade e o futuro europeus
da Grécia”. O Syriza propõe a nacionalização do sistema bancário
grego, atingido duramente pela
reestruturação da dívida grega (€
340 bilhões) completada no mês
passado, e também a suspensão
total do pagamento das dívidas
da Grécia por três anos.
Após se encontrar com Tsipras, Kouvelis disse que está
pronto para apoiar uma coalizão
de governo de esquerda, em um

esforço para evitar uma nova
eleição dentro de aproximadamente um mês. “Eu disse a ele
que ele tem a habilidade de formar um governo de coalizão com
o apoio da Esquerda Democrática”, comentou Kouvelis.
Ontem, Tsipras pediu que o
Nova Democracia, que terminou
em primeiro nas eleições, e o Partido Socialista (Pasok), que ﬁcou
em terceiro, abandonem o apoio
às medidas de austeridade defendidas pela União Europeia.
A Esquerda Democrática ﬁcou em sétimo lugar nas eleições,
se tornando o menor partido do
Parlamento, com 19 cadeiras. O
problema é que mesmo juntando todos os partidos de esquerda
não é possível atingir o mínimo
de 151 assentos no Parlamento
para obter maioria. Então a tarefa de Tsipras de formar uma coalizão não deve dar certo, e assim
a missão passará para o líder do
Pasok, Evangelos Venizelos.

Síria vive níveis altos
de violência e abusos
isso que nós nos preocupamos
tanto com os sírios, com a Síria e
com a região, também por razões
geopolíticas que deveriam preocupar a nós todos”. Cerca de 60
observadores da ONU estão na
Síria. Annan disse que a equipe
deverá ser ampliada para 300 até
o ﬁnal deste mês.
Annan admitiu que a equipe
de observadores é pequena, mas
mesmo nos lugares onde a ONU
conseguiu colocar “dois ou três
observadores” houve um efeito
que acalmou os ânimos. “Quando
a equipe estiver completa e eles
conseguirem travar conhecimento
com a população, veremos um impacto positivo muito maior no trabalho que eles desenvolvem”, aﬁrmou. Annan pediu às duas partes
que suspendam a violência. “Ocorreram episódios preocupantes de

violência feita pelo governo, mas
também vimos ataques contra as
forças do governo, tropas e instalações”, ele disse. “Aconteceram
vários atentados a bomba que são
realmente sérios e eu tenho certeza que isso cria insegurança entre
a população civil”, contou.
O embaixador da Síria na
ONU, Bashar Jafari, acusou a
rede terrorista Al-Qaeda de matar civis e militares na Síria.
Dois diplomatas, que falaram
em Genebra sob anonimato, disseram que Annan reportou menos operações militares em larga
escala do governo a partir do dia
12 de abril, e que a presença dos
observadores militares da ONU
na Síria parece ter acalmado um
pouco a situação. Mas Annan ressaltou que as tropas sírias continuam presentes nas cidades.
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Ataque Cardíaco

Empresa investe maciçamente na área e possui títulos recentes e clássicos
Divulgação

Da redação, com agências
É o chamado casamento perfeito: de um lado, a sólida experiência com o teatro musical dos criadores Charles Möeller e Claudio
Botelho, responsáveis por grandes
sucessos dos últimos anos (“Hair”,
“O Violinista no Telhado”); de outro, a GEO Eventos, empresa que,
associada à americana Base Entertainment, investe maciçamente na
área desde a estreia de “Priscilla
- A Rainha do Deserto”. O acordo
foi fechado há alguns dias e Möeller e Botelho, agora diretores de
musicais da GEO, são responsáveis
pelos novos projetos da empresa.
Möeller e Botelho, que trabalham juntos desde 1997, quando
estrearam o primeiro espetáculo,
“As Malvadas”, estavam ligados à
Aventura Entretenimento, empresa
carioca que produziu todos seus musicais desde “A Noviça Rebelde”,
em 2008. “Colecionamos vários sucessos e levamos mais de 1 milhão
de pessoas aos teatros, mas, nos
últimos meses, nossos desejos artísticos já não batiam mais”, explica
Botelho. O desencontro começou
quando a Aventura enveredou por
outros caminhos, como desenvolver
uma estratégia de marketing para a
escola de samba São Clemente, no
carnaval carioca, além de preparar
um musical sobre o Rock in Rio
- projetos que não ﬁguravam nas
intenções da dupla. O último trabalho conjunto, a montagem de “O
Mágico de Oz”, estreia em junho, no
Teatro João Caetano, no Rio.
O diretor-geral da GEO Eventos, Leonardo Ganem, iniciou as
negociações. “Pretendemos fazer

Cena de “Hair”, sucesso da dupla Charles Möeller e Claudio Botelho
grandes investimentos no teatro
musical aqui no Brasil e também
no exterior”, explica. “E ninguém
melhor que Charles e Claudio para
cuidar disso; aﬁnal, eles começaram seu trabalho quando ninguém
se interessava por musicais e hoje
são grandes especialistas.”
O contrato de três anos prevê
que a dupla entregue ao menos
cinco projetos de espetáculos
por ano à GEO que, por sua vez,

ESPORTES

responsabiliza-se para viabilizar
dois ou, ao menos, um deles. “Eles
continuam com total liberdade de
criação, sem as imposições que
muitas vezes acompanham alguns
espetáculos da Broadway”, reforça
Ganem, lembrando que a aproximação aumentou com a abertura
de um escritório da empresa, que
é sediada em São Paulo, no Rio.
Já Charles Möeller e Claudio
Botelho conseguirão viabilizar ou-

tro sonho antigo: o de ter um teatro
próprio, uma vez que a GEO mantém um amplo espaço (são mais de
600 lugares), localizado no mesmo
prédio que abriga o Instituto Tomie
Ohtake. “Hoje, é um dos locais mais
completos para se montar musicais
no Brasil”, acredita Botelho. Entre
os primeiros projetos estão inclídos
“Milton Nascimento - Nada será
como antes”, “Como vencer na vida
sem fazer esforço” e Dancing Days.

O San Antonio Spurs
vence o Utah Jazz
e garante vaga em
semiﬁnais Oeste da NBA

O tenista brasileiro Thomaz
Bellucci joga bem, mas
não consegue resistir ao
francês Richard Gasquet

COPA 2014

Governo intervêm e entra
no Comitê Organizador
Desaﬁos serão superados para que o evento esteja à altura da expectativa do Brasil
Preocupado com os rumos da
Copa de 2014, o governo brasileiro resolveu intervir diretamente
na organização do evento. Em
reunião de cerca de seis horas na
sede da Fifa, ontem, em Zurique,
na Suíça, ﬁcou decidido que, de
agora em diante, o governo também fará parte do Comitê Organizador Local (COL) do Mundial.
O novo integrante do órgão é o
secretário executivo do ministério do Esporte, Luís Fernandes.
Luís Fernandes também estava
presente no encontro, assim como
o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o presidente da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) e do
COL, José Maria Marin, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e membro do Comitê
Executivo da Fifa, Marco Polo del
Nero, e os ex-jogadores Ronaldo e
Bebeto, que formam o Conselho de
Administração do COL. Pelo lado
da Fifa, participaram o presidente
Joseph Blatter, o secretário-geral
Jérôme Valcke e vários diretores.
O processo de intervenção do
governo havia começado com a
saída de Ricardo Teixeira, que
deixou em março os cargos de
presidente do COL e da CBF.
O dirigente, supostamente envolvido em escândalos de corrupção, deu lugar a José Maria
Marin nos dois postos. Agora, a
principal voz da organização da
Copa é o ministro Aldo Rebelo.
“Neste encontro em seis horas, tivemos uma conversa franca. A primeira decisão é que Luís

Valter Campanato / ABr

“Um time que não é unido diﬁcilmente ganha”, diz Ronaldo
Fernandes será o representante
do governo no COL. Também decidimos que vamos nos encontrar
a cada seis semanas e que o próximo encontro será no Brasil. Queremos ter a certeza de que tudo
será perfeito”, explicou Valcke,
que, apesar das polêmicas recentes, continua sendo o responsável
na entidade pela organização do
Mundial no Brasil.
De acordo com Aldo Rebelo, a
reunião serviu para o COL, agora
integrado também pelo governo,
garantir à Fifa que as diﬁculdades
na organização da Copa serão su-

peradas. “A Fifa, o governo brasileiro e o COL ajudarão a superar
obstáculos e desaﬁos para realizar
uma Copa do Mundo à altura da
expectativa do Brasil e da expectativa do mundo. Vamos realizá-la
com êxito, em harmonia, em unidade, e administrando nossas diferenças quando estas surgirem,
em função do objetivo maior e do
objetivo comum, que é fazer uma
grande Copa”, avisou o ministro.
Para Ronaldo, o mais importante da reunião na Suíça foi a
integração do “time” que tem
governo, CBF, COL e Fifa. “Uma

J

osué era um dos melhores médicos de Salvador. Prestigiado e que
rido por toda a sociedade baiana. Do trabalho para
casa, da casa para o trabalho. Casado com Mariana
há mais de 25 anos, a quem
devotava amor e ﬁdelidade.
Respeitado como cardiologista, embora também
exercesse clínica geral. Seu
consultório sempre lotado
era comandado com mão de
ferro por Iracema, sua enfermeira e amiga desde que
começara sua carreira.
Um belo dia já cansada e
envelhecida Iracema resolveu se aposentar indicando
para seu lugar uma sobrinha que morava no interior.
Chegou o dia de conhecer a
nova auxiliar, a substituta.
Josué quase teve um
“piripaque” quando entrou
porta a dentro uma mulata
de estatura mediana, olhos
verdes e com tudo no lugar. O Doutor, embora não
demonstrasse, sentiu-se naquele momento ferido pela
ﬂecha de cupido.
O tempo passou e no ﬁm
a história só poderia dar no
que deu: A nova enfermeira
engravidou. Josué desesperou. Era visceralmente
contra o aborto. O que diria
sua mulher se soubesse do
ocorrido? O que dizer a seus
pacientes para os quais era
tido como um ícone de respeito e ﬁdelidade?

coisa que acho que ﬁcou de mais
importante deste dia longo foi
a decisão de jogarmos juntos,
jogarmos como um time unido.
Com a experiência de ex-jogador,
um time que não é unido diﬁcilmente ganha”, revelou o astro.
Com a sua entrada no COL,
o governo quer esquecer os problemas do passado - incluindo aí
as desavenças públicas com Valcke -, mas principalmente apagar o período turbulento quando
a CBF e o COL eram presididos
por Ricardo Teixeira.
“A experiência do governo com
a Fifa e o COL nos indica um processo que vem sofrendo ajustes,
vem sendo aperfeiçoado com êxito
para que as soluções necessárias
sejam adotadas em função do interesse comum. Se houve lacunas,
elas foram preenchidas. Se houve
desvio de rota, ele foi corrigido. E
o importante é olhar para frente”,
avaliou Aldo Rebelo. “A Fifa e o
COL podem contar com o governo
enquanto parceiro comprometido.
Juntos trabalharemos com aﬁnco
e sem perda de tempo para realizarmos um evento inesquecível.”
“Foi um dia histórico na sede da
Fifa. A reunião foi um forte sinal do
compromisso do governo brasileiro
com a nossa parceria e a responsabilidade compartilhada de organizar a melhor Copa do Mundo da
Fifa. Hoje (terça-feira), lançamos
as bases de uma cooperação integrada em mútua conﬁança a ﬁm
de alcançarmos o nosso objetivo
comum”, garantiu Blatter.

Só havia uma solução
mandar a moça ter a criança
em sua terra natal. Combinaram então que ele proveria e sustentaria sua “nova
futura família” naquilo que
a criança precisasse.
Assim procederam, combinando de que quando
o rebento nascesse a mãe
mandaria um cartão postal
onde escreveria “Pão de
Queijo”. Os meses de gravidez passaram rápido e um
belo dia Josué recebe um
postal. Abre o envelope,lê
e cai desmaiado com fortes
dores no peito.
Sua mulher, de imediato,
chama a ambulância levando o marido para o hospital
onde ele travalhava. Ao chegar um colega logo o socorreu e perguntou:
— Mariana, o que houve?
— O que aconteceu?
— Olha doutor, francamente, eu não sei. Só sei
que quando ele recebeu
esse cartão postal, leu e já
caiu desmaido.
— Deixe-me ver esse cartão. O que ele diz Mariana?
— Doutor pra dizer a verdade eu não entendi nada.
Foi então que o colega de
Josué (tambem sem entender nada) leu em voz alta
— Quatro pães de queijo,
dois com linguiça e dois sem.
O ﬁnal da história vocês
terminam por mim.
Até mais

A Copa do Brasil deﬁne
mais quatro classiﬁcados.
Goiás e Coritiba já
estão garantidos

COLÔMBIA

Dunga será
técnico de Messi
em jogo festivo
Técnico do Brasil na Copa
do Mundo de 2010 e sem trabalhar na função desde quando
foi eliminado com a seleção nas
quartas de ﬁnal da competição
realizada na África do Sul, Dunga dirigirá um time denominado
“Messi e Seus Amigos” em um
jogo de exibição contra uma
equipe liderada pelo atacante
colombiano Falcao Garcia, do
Atlético de Madrid, no dia 21 de
junho, em Bogotá, na Colômbia.
A presença de Dunga como
treinador na partida festiva foi
anunciada pelo representante
de Messi, Guillermo Marín. Já o
técnico do time de Falcao Garcia,
que no amistoso carregará o nome

“Resto do Mundo”, será escolhido
em uma eleição que envolverá os
argentinos Marcelo Bielsa, do
Athletic Bilbao, e Diego Simeone,
do Atlético de Madrid.
Além de conﬁrmar Dunga no
comando do time de Messi, Marín anunciou a presença no jogo
de exibição de quatro jogadores
brasileiros de destaque: o atacante Robinho, do Milan, o lateral Daniel Alves, do Barcelona, o
zagueiro Juan, da Roma, e o meia
Alex, do Fenerbahçe. Os argentinos Mascherano, Lavezzi, Diego
Milito e Ortega e os uruguaios
Forlán, Godín, Lugano, Eguren e
Alvaro González também conﬁrmaram presença no evento.

COPA DO BRASIL

Botafogo busca
recuperação
O jogo contra o Vitória, hoje,
no Engenhão, ganhou importância
redobrada para o Botafogo. Depois
da goleada de 4 a 1 sofrida para o
Fluminense, domingo, na primeira
partida da ﬁnal do Campeonato
Carioca, a chance mais real de um
título no primeiro semestre está na
Copa do Brasil. Além disso, avançar
para as quartas de ﬁnal evitaria um
novo baque e manteria um mínimo
de disposição para os botafoguenses buscarem uma improvável reviravolta na competição estadual.

O empate por 1 a 1 obtido há
uma semana, em Salvador, dá a
vantagem ao Botafogo de jogar
por uma igualdade sem gols no
Rio. E os jogadores comemoram a
oportunidade de entrar em campo, apenas três dias depois da
derrota para o Fluminense, para
buscar a reabilitação.
O técnico Oswaldo de Oliveira
trabalhou mais o lado emocional
de seus atletas durante a semana, deixando questões técnicas
ou táticas em segundo plano.

