Câmbio (R$)
Dólar / BC Compra

Venda

Paralelo

1,74

1,80

Comercial

1,798

1,80

Turismo

1,74

1,93

2,372

2,373

Euro / BC

Ouro

(R$)

Grama
Variação

96,200
- 0,82%

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

Ult. cotação
%
R$ 12,65 +1,20
R$ 32,90 +1,7
R$ 18,80 +5,2
R$ 38,23 +1,11
R$ 24,43 +4,26
R$ 18,55 +4,15
R$ 41,59 +5,37

Economia

A agência de classiﬁcação
de risco Fitch decidiu
elevar o rating de longo
prazo da Grécia em
moeda local e estrangeira
de “default restrito” para
B- e o rating de curto
prazo em moeda
estrangeira de C para B. O
teto-país foi reaﬁrmado em
AAA. | PÁGINA 6 |
País

Cigarros com aditivos
como chocolate, baunilha,
menta e morango estão
proibidos no País. Após
muito debate e polêmica,
a Anvisa aprovou ontem
resolução que proíbe o
uso de substâncias que
mudam o sabor ou o
cheiro de produtos de
fumo. | PÁGINA 7 |
Rio

O comércio do Rio tem
expectativa positiva em
relação às vendas da
Páscoa. De acordo com
pesquisa divulgada ontem
pelo Centro de Estudos
do Clube dos Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio), a perspectiva
é de aumento de 9% das
vendas. | PÁGINA 7 |
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Mantega acena com mais
medidas para o câmbio
Ministro da Fazenda reconhece que cotação do dólar na casa de R$ 1,80 ainda não é suﬁciente
Antonio Cruz / ABr

Durante audiência pública na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado,
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, aﬁrmou ontem que a cotação do dólar em torno
de R$ 1,80 é uma situação um pouco mais
favorável às exportações e à sobrevivência
da indústria nacional, mas reconheceu que
esse patamar ainda não é suﬁciente. “Outras
medidas têm de ser tomadas”, disse.
Mantega ressaltou que se o governo não
tivesse tomado medidas cambiais nos últimos
anos, o dólar estaria cotado a R$ 1,40 ou menos, e a indústria brasileira já estaria quebrada, não teria condições de competitividade
e não conseguiria exportar nada. “A eﬁcácia
dessas medidas é inequívoca”, aﬁrmou.
O ministro citou o programa Brasil Maior,
medidas de redução de custo ﬁnanceiro, e
aﬁrmou que “estamos a todo momento tomando medidas que dão respaldo à produção
brasileira”. Ele citou a mudança de segundafeira na cobrança de 6% de IOF sobre empréstimos abaixo de cinco anos. “Quem quiser, tome empréstimos acima de cinco anos,
mais saudáveis e para investimentos”, disse.
Mantega fez várias críticas à Organização
Mundial do Comércio (OMC) após ser questionado pelo senador José Pimentel (PT-CE).
“Vou ser curto e grosso, Pimentel. A OMC
está desatualizada em matéria de concorrência comercial. Essa é que é a verdade”. Ele
alegou que vários países vêm usando mais
câmbio do que no passado. | PÁGINA 2 |

Ministro Mantega: “A OMC está desatualizada em matéria de concorrência comercial”

Valter Campanato / ABr

Pedro Marcos Barbosa

Questão
de Justiça
Disputas jurisdicionais
podem servir como
estratagemas para os
“donos de poder” que
queiram protrair a data
de pagamento de um
débito, contando com
o transbordamento de
um sem número de
processos que cada
magistrado conta em
seu gabinete. | PÁGINA 7 |

Produção da
indústria tem
forte queda na
região Sudeste
Na passagem de dezembro para janeiro, nove entre 14 locais do País pesquisados pelo Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística (IBGE) registraram redução na produção industrial. As
três quedas que mais puxaram o resultado nacional - de -2,1% - foram Paraná (-11,5%), São Paulo (-1,7%) e Rio de
Janeiro (-5,9%), todas motivadas pela
redução na produção de automóveis e
caminhões. Em Minas Gerais, houve recuo de 1,3%, mas causado pelo freio na
produção de minério de ferro.
No entanto, houve também retração
quase generalizada em parques industriais diversiﬁcados, como os que compõem a região Sudeste, destacou o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi). Em São Paulo, ante janeiro de 2011, o recuo na fabricação de
veículos foi acompanhado pela redução
na produção de outros 11 segmentos, entre os 20 pesquisados. No Rio, entre as 13
atividades apuradas, nove tiveram queda. Em Minas, houve retração em sete
das 13 atividades pesquisadas. | PÁGINA 3 |

Magda também anuncia mudanças em superintendências para melhorar processos

Nova diretora-geral
fará ajustes na ANP
A nova diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, aﬁrmou que
pretende rever a gestão interna da instituição de forma a ajustá-la a seu perﬁl. As mudanças começarão com a secretaria-executiva. Hoje, o cargo é ocupado por Murilo Mota.

Magda também anunciou que serão feitas mudanças em superintendências internas de forma a melhorar processos. Hoje,
há 16 superintendências. Um novo concurso
ainda não programado é esperado para o ano
que vem. O quadro da ANP tem 1.200 pessoas, sendo mais de 700 permanentes. | PÁGINA 5 |
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Câmbio: novas medidas à vista
Durante audiência com senadores da CAE, ministro da Fazenda reconhece que dólar na casa de R$ 1,80 ainda não é suﬁciente
Antonio Cruz / ABr

Célia Froufe, Adriana Fernandes
e Eduardo Cucolo
Da Agência Estado

O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, aﬁrmou ontem que a
taxa de câmbio atual, em torno
de R$ 1,80, é uma situação um
pouco mais favorável às exportações e à sobrevivência da indústria nacional. No entanto, reconheceu que patamar ainda não é
suﬁciente. “Outras medidas têm
de ser tomadas”, disse, durante
audiência pública na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado.
Segundo Mantega, se o governo não tivesse tomado medidas
cambiais nos últimos anos, o dólar estaria cotado a R$ 1,40 ou
menos, e a indústria brasileira
já estaria quebrada. “Se não tivéssemos comprando o volume
de dólares que estamos e tomado essas medidas, já estaríamos
com o câmbio em R$ 1,40 ou
menos que isso Toda a indústria
brasileira já estaria quebrada,
não teria condições de competitividade e não conseguiria
exportar nada”, aﬁrmou. “A eﬁcácia dessas medidas é inequívoca”, acrescentou.
Mantega disse ainda que os
países avançados já injetaram
mais de US$ 9 trilhões em um
período relativamente curto na
economia e que o governo tem
buscado convencer os colegas do
G20 a não praticar ou adotar medidas que absorvam esse excesso
de liquidez. “Enquanto isso, o
Brasil tomará medidas”, insistiu.
O ministro citou o programa Brasil Maior, medidas de
redução de custo ﬁnanceiro, e
aﬁrmou que “estamos a todo
momento tomando medidas que
dão respaldo à produção brasileira”. Ele citou a mudança de
segunda-feira da cobrança de
6% de IOF sobre empréstimos
abaixo de cinco anos. “Quem
quiser, tome empréstimos acima

Mantega: se o governo não tivesse tomado as medidas cambiais nos últimos anos, o dólar estaria a R$ 1,40
de cinco anos, mais saudáveis e
para investimentos”, disse.
OMC - Mantega fez várias
críticas à Organização Mundial
do Comércio (OMC) após ser
questionado pelo senador José
Pimentel (PT-CE). “Vou ser curto e grosso, Pimentel. A OMC
está desatualizada em matéria
de concorrência comercial. Essa
é que é a verdade”. O ministro
alegou que vários países vêm
usando mais câmbio do que no

passado e que, antigamente, o
mais comum era o uso de subsídios diretos e indiretos. “Para
mim, isso é subsídio cambial.”
Mantega comentou que a OMC
até prevê que se examine esse uso
do câmbio, mas enfatizou que o organismo internacional não possui o
mecanismo adequado para a veriﬁcação. “Temos que criar ﬁgura do
dumping cambial para que o Brasil
possa ser preservado”, defendeu.
O ministro considerou que, de

certa forma, o Brasil está fazendo
uma intervenção que é aceita no
mundo todo. “O FMI apoiou. Antes, dizia que era ruim”, ironizou.
Para Mantega, é preciso trabalhar
para que a OMC aceite a proposta
e ele disse que sente que o Brasil
está cada vez mais próximo de introduzir essa questão. “Será uma
vitória se conseguirmos”, previu.
Apesar de avaliar a tarefa
como complicada, em função de
a OMC se mover “lentamente”,

o ministro disse ser possível que
o Brasil conte com a ajuda dos
Estados Unidos.”Talvez os EUA
se sensibilizem por conta da
questão (cambial) com a China”,
comentou.
Juros e invetimentos - Aos
senadores da CAE, o ministro
ressaltou que a inﬂação vista nos
dois primeiros meses deste ano
está em patamar menor do que
em igual período de 2011. “A inﬂação está controlada no País, o

que dá possibilidade de mais ação
do governo na política monetária
e na política ﬁscal”, disse.
Mantega lembrou que a taxa
básica de juros teve de subir no
primeiro semestre de 2011 para
enfrentar o problema inﬂacionários, mas salientou que, no segundo semestre do ano, caíram.
“Há dois dias, (o Banco Central)
fez outra redução; o Brasil caminha para taxas mais normais,
taxa vistas em países mais parecidos com o Brasil”, comparou.
Mantega disse que o Brasil tem
um grande programa de investimento em curso. Segundo ele, o
investimento está hoje em 19% do
Produto Interno Bruto (PIB) e deve
ultrapassar os 20% neste ano. O ideal, no entanto, será caminhar para
os 24%, aﬁrmou. “No ano passado,
o investimento cresceu 4,7%. Para
este ano o desaﬁo é crescer 10,8%”.
Para que isso se veriﬁque, segundo o ministro, é preciso manter
os investimentos, principalmente
em infraestrutura. “Tem de aumentar oferta de logística, porque
as exportações e importações estão mais fortes. Temos de reduzir
o custo da logística, de porto, aeroportos e de energia elétrica, gás
e petróleo”, ressaltou, destacando
que as concessões dos aeroportos
deverão ajudar nesse esforço de
alta do investimento. Mantega
aﬁrmou também que é importante
que o Brasil mantenha um mercado consumidor dinâmico.
Em resposta ao senador Armando Monteiro Neto (PTB-PE), o ministro destacou que o governo tem
uma preocupação especial com os
spreads, que estão altos. “Os spreads subiram muito no ano passado
com medidas restritivas. Estamos
em um trabalho para que sejam
reduzidos. Eles serão reduzidos,
também achamos um absurdo”,
garantiu na audiência pública. Ele
defendeu ainda que a taxa de juros
básica da economia (Selic) caia ao
nível da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), de 6% ao ano.

*XHUUD¿VFDOSRGHUiVHUUHVROYLGDQD-XVWLoD
A guerra ﬁscal entre os estados está recrudescendo e poderá resultar na criminalização de
“governadores e secretários”.
O alerta foi feito pelo ministro
da Fazenda, Guido Mantega, durante a audiência na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado.
Para o ministro, as disputas
sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), o imposto dos estados,
vai acabar sendo resolvida pela
Justiça. O ministro aﬁrmou temer os efeitos dessa briga no

Judiciário. “Vai pipocar ação de
inconstitucionalidade, que vai
complicar a vida de todo mundo. Mudanças tributárias não
aprovadas no Confaz (Conselho
Nacional de Política Fazendária)
são inconstitucionais. Levarão a
criminalização de governadores
e secretários e responsáveis.”
O governo federal acenou aos
governadores com medidas para
reduzir a guerra ﬁscal e aliviar
o endividamento dos estados.
Cobrado por parlamentares,
Mantega disse que haverá compensações para aqueles que abri-

rem mão da alíquota reduzida de
ICMS sobre importados, que gera
a chamada “Guerra dos Portos”.
Segundo o ministro, um veículo que chega ao Brasil pelo Espírito Santo, por exemplo, tem um
subsídio de cerca de 10% por causa do imposto menor em relação
à maioria dos estados. Essa situação também ocorre na entrada de
importados por Santa Catarina e
outras unidades da federação.
Na semana passada, foi
apresentada aos governadores
proposta de compensação por
meio de estímulos federais a

investimentos, como linhas de
ﬁnanciamento para obras em infraestrutura. O governo defende
a votação de uma resolução no
Senado que uniformiza em 4% a
alíquota do ICMS nas operações
interestaduais com bens e mercadorias importados.
Claudio José Trinchão Santos, secretário de Fazenda do
Maranhão e coordenador do
Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), disse não
acreditar que a disputa chegue
à criminalização de governadores e secretários. “Acredito na

sensibilidade dos ministros do
Supremo, porque isso não é algo
pontual. As 27 unidades da federação concederam incentivos. E
aí, vai prender todos os governadores e secretários?”.
Mantega também aﬁrmou
que esses estados contribuem
para baratear ainda mais os
produtos importados que prejudicam a indústria brasileira.
“Temos de encontrar saída para
compensar esses Estados. Isso
não pode continuar. Não podemos dar moleza para os importadores”, disse. Lembrou que

São Paulo está entrando com
medidas “pesadas”, recusandose a aceitar crédito de ICMS de
outros Estados.
Outra demanda dos senadores foi a renegociação do indexador da dívida com os Estados.
O problema, nesse caso, é que o
governo teria de alterar a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
“Estamos estudando uma fórmula de não passar pela LRF e
mudar os indexadores dessa dívida”, disse. “O IGP-DI não faz
sentido nesse ambiente de hoje.
Preferia a Selic”, acrescentou.

,QGLFDomRpQRUPDOHPJRYHUQRFRP
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O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, enfatizou ontem que indicações políticas são normais em
governos de coalizão. “Temos uma
base aliada, e isso é normal. Nos
governos anteriores também se fazia isso”, disse, durante audiência
na CAE do Senado. Mesmo assim,
disse Mantega, ele não admitiria
a entrada de funcionários nos órgãos do Ministério da Fazenda que
não tenham qualiﬁcação técnica
para cumprir sua função. “Qualiﬁcação técnica é imprescindível,
e não abro mão dela”, comentou.
O ministro disse que, após a indicação, olhou o currículo do então
candidato a presidente da Casa da
Moeda, Luiz Felipe Denucci, e que

Da Agência Estado
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também falou com ele. Mantega
enfatizou que Denucci já havia trabalhado no governo durante a gestão do tucano Fernando Henrique
Cardoso. Listou também os lugares
em que Denucci já havia ocupado “cargos importantes”, como a
CVM, a Susep, o Banco Central e
o Banco do Brasil. “Foram postos
importantes, de grande responsabilidade”, salientou.
Mantega aﬁrmou também que
Denucci tinha bom currículo e fez
bom trabalho na Casa da Moeda.
“Na Casa da Moeda, ele teve bom
desempenho. Então por que saiu
de lá?”, questionou. O ministro
mesmo respondeu na sequência,
dizendo que, desde o ano passado,

passou a haver pressões e descontentamento sobre seu desempenho. “Isso começou a criar conﬂitos dentro da Casa da Moeda e
diﬁcultou o trabalho. Ele mesmo
se sentiu incomodado sobre clima
criado em cima dele”, relatou.
Mantega disse que, como Denucci já havia completado um ciclo, começou então a pensar em
sua substituição. O ministro disse que o próprio funcionário havia pedido o afastamento. “Decidimos esperar o fechamento de
balanço. Ele ia sair no início de
2012. Mas ﬁcamos sabendo que
a “Folha de S. Paulo” estava preparando uma matéria com denúncias e daí apressamos sua de-

missão para que ele pudesse ter
liberdade de responder questões
fora da casa da moeda”, contou.
Mantega resumiu todo o enredo destacando que não houve
pressões políticas na chegada
ou na saída de Denucci. “Não dá
para dizer que atendi a pressões
para ele ﬁcar ou sair, foi dentro
de critérios de racionalidade, de
eﬁciência técnica. Ele teve bom
desempenho”, avaliou. O ministro
disse ainda que as investigações
continuam, que o MP vai investigar e a PF também. “Pedimos
que isso ocorresse. As investigações serão levadas até o ﬁm, até o
cabo.” (Célia Froufe, Eduardo Cucolo e Adriana Fernandes/AE)

Ricardo Brito
O presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE),
Delcídio do Amaral (PT-MS), disse ontem, por telefone, à ministra das Relações Institucionais,
Ideli Salvatti, que o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, teve
um desempenho “muito bom” na
audiência pública da CAE. Ideli,
que esteve ontem pela manhã no
Senado na comitiva presidencial
que acompanhou Dilma Rousseff
no recebimento do Prêmio Bertha Lutz, telefonou para Amaral,
para avaliar como havia sido o
desempenho de Mantega.
Delcídio disse a Ideli que o
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ministro fez uma exposição “clara” e “convincente” de vários
pontos da economia brasileira.
O presidente da CAE citou como
exemplo o projeto de Resolução
do Senado 72/2010, que uniformiza a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) interestadual
nas operações com bens e serviços de mercadorias importadas.
A avaliação de senadores que
acompanharam a audiência é que
o ministro da Fazenda saiu-se bem
quando foi perguntado por oposicionistas sobre pontos delicados:
a queda suspeita de Luiz Felipe
Denucci da Casa da Moeda e as
denúncias que pairam sob a cúpula do Banco do Brasil.
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Sudeste registra queda
acentuada na produção
Em janeiro ante dezembro, houve recuo em 9 dos 14 locais pesquisados no País
Daniela Amorim
Da Agência Estado

As paralisações nas montadoras de veículos em janeiro foram
responsáveis pela queda na produção industrial de regiões importantes na Pesquisa Industrial
Mensal, divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE). No entanto, houve
também retração quase generalizada em parques industriais
diversiﬁcados, como os que compõem a Região Sudeste, destacou
o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
Na passagem de dezembro
para janeiro, nove entre 14 locais
pesquisados pelo IBGE registraram redução na produção. As três
quedas que mais puxaram o resul-

tado nacional - de -2,1% - foram
Paraná (-11,5%), São Paulo (-1,7%)
e Rio de Janeiro (-5,9%), todas
motivadas pela redução na produção de automóveis e caminhões.
Em Minas Gerais, houve recuo de
1,3%, mas causado pelo freio na
produção de minério de ferro.
O Iedi ressalta que os estados
que integram a região Sudeste
têm apresentado uma trajetória
consistente de queda. Em São
Paulo, na comparação com janeiro de 2011, o recuo na fabricação de veículos automotores foi
acompanhado pela redução na
produção de outros 11 segmentos, entre os 20 pesquisados. No
Rio, entre as 13 atividades apuradas, nove tiveram queda. Em Minas, a retração ocorreu em sete
das 13 atividades pesquisadas.

“Claro que as férias coletivas
nas montadoras foram um fator
pontual que puxou a queda na
produção de vários locais. Mas,
mesmo tirando esse fator, eu arrisco dizer que a produção permaneceria negativa”, avaliou
Rogério César de Souza, economista-chefe do Iedi.
Na ótica de longo prazo, os
vilões foram tecidos, roupas e
sapatos. No acumulado dos 12
meses encerrados em janeiro,
metade dos locais pesquisados
apresentou queda na produção.
De acordo com o IBGE, o excesso
de importações de calçados, itens
de vestuário e tecidos em 2011
explica os três maiores recuos:
Ceará (-11,4%), Santa Catarina
(-6,2%) e região Nordeste (-3,8%)
No Ceará, o setor têxtil res-

ponde por cerca de 20% da produção local. Se somado aos setores de vestuário e de calçados, a
fatia sobe para 45% da indústria
cearense. Na Região Nordeste,
as três atividades juntas respondem por 14% da produção local.
Em Santa Catarina, o setor têxtil
somado ao de vestuário chega a
20% da produção catarinense.
“Isso signiﬁca que um quinto
da estrutura industrial de Santa
Catarina teve comportamento predominantemente negativo em 12
meses”, calculou André Macedo,
gerente da Coordenação de Indústria do IBGE. No acumulado de 12
meses, o setor têxtil teve queda de
14,5%. Na atividade de calçados e
artigos de couro as perdas foram
de 9,9%, enquanto na de vestuário
e acessórios o recuo foi de 6,1%.

Fiesp quer desoneração da folha para todos
Wladimir D’Andrade
Da Agência Estado

Expectativa para 2012
é de emprego estável

O diretor do Departamento
de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), Paulo Francini, defendeu ontem que a indústria de
transformação seja beneﬁciada
com desoneração da folha de pagamentos como um todo, e não
apenas em segmentos especíﬁcos. Para compensar a perda tributária da Receita Federal com
essa medida, o governo deveria
aumentar a taxação do restante
da economia, propõe Francini.
“Não temos vergonha nenhuma da nossa proposta”, aﬁrmou,
durante entrevista coletiva para a
divulgação do Índice de Nível de
Emprego da Indústria Paulista de
Transformação, na capital paulista.
Para Francini, a desoneração
da folha de pagamentos ajudaria a corrigir uma “distorção
da carga tributária” do sistema
brasileiro. O diretor da Fiesp
argumenta que a indústria tem
participação de 14,6% no Produto Interno Bruto (PIB), enquanto

arca com 30% de toda a arrecadação tributária. Segundo ele, a
proposta de desoneração foi feita ao ministro da Fazenda, Guido
Mantega, que teria prometido
analisar a questão.
Francini não vê como injusta

CONSUMIDOR

TELES

Inadimplência
diminui 0,9%
em fevereiro
O Indicador de Inadimplência
do Consumidor, calculado pela
Serasa Experian, registrou em
fevereiro o terceiro recuo mensal
consecutivo, com queda de 0,9%
em comparação a janeiro. De acordo com a empresa, os juros altos,
gastos extraordinários de início
de ano (impostos e despesas escolares) e a crise internacional convenceram o consumidor a controlar seus gastos.
Em relação a fevereiro de
2011, houve aumento de 18,3%
no indicador de inadimplência.
No acumulado dos dois primeiros meses do ano, ante o primeiro bimestre de 2011, a alta foi
de 17,4%, o que, segundo a empresa, indica uma desaceleração
da inadimplência em relação ao
primeiro bimestre de 2011, cuja
alta em relação ao mesmo período de 2010 havia sido de 25,4%.
A inadimplência com bancos
e com os cheques sem fundos
puxou a queda em fevereiro. Enquanto o primeiro tipo de dívida,
que representa 49,7% do indicador, recuou 1,5% ante janeiro, os
cheques sem fundo - com peso de
10% - caíram 4,7%. Os títulos protestados apresentaram queda de
18%, mas esse item é responsável
por apenas 1,4% da formação do
indicador da Serasa Experian.
A única alta veriﬁcada em fevereiro ocorreu nas dívidas não
bancárias (cartões de crédito,
lojas em geral e prestadoras de
serviços), que têm peso de 39%
no indicador. Esse item subiu
1,6% ante janeiro.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) revisou a projeção
para o crescimento do emprego na indústria de transformação paulista neste ano
de 0,5% para zero. Contaram
para a revisão do número do
emprego industrial em fevereiro, que caiu 0,1% ante
janeiro, pior resultado para
o mês desde 2009 (-1,85%),
além dos altos índices de estoque registrados no eEstado
neste início de ano.
A Fiesp também projeta para a indústria nacional

crescimento zero em relação
a 2011, repetindo o que aconteceu em 2011 sobre 2010,
quando a indústria brasileira
cresceu 0,2%. A entidade estima crescimento do PIB neste
ano em 2,7%.
Segundo o diretor do Departamento de Pesquisa e
Estudos Econômicos da Fiesp,
Paulo Francini, o saldo de empregos de 2.500 gerados em
fevereiro foi puxado pelo setor de açúcar e álcool, que gerou 6.682 postos de trabalho,
enquanto o restante da indústria cortou 4.182 vagas.
a proposta de fazer com que os
outros setores da economia compensem a desoneração da indústria. “Onde quer que o governo
coloque a carga tributária, é o
contribuinte que, na verdade,
vai arcar com ela”, disse. “Quem

vai pagar a carga tributária da
indústria não são os compradores de insumos para a indústria,
mas os clientes ﬁnais do produto. É a sociedade que paga a carga tributária.”
Câmbio - Sobre as medidas
tomadas pela equipe econômica
do governo Dilma Rousseff para
conter a valorização do real frente ao dólar, Francini elogiou o
aumento da taxação sobre operações de câmbio e a redução continuada da taxa básica de juros
(Selic) “O governo está resolvido
a utilizar mecanismos para segurar a valorização do real”, disse.
O diretor, no entanto, prevê
que medidas como a anunciada
anteontem, de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF) para empréstimos no exterior com prazo de até cinco anos,
terão pouca duração. “É uma luta
fantástica essa do câmbio porque
o dinheiro é muito esperto e vai
achar uma maneira de contornar
essas restrições”, aﬁrmou. De
acordo com Francini, uma taxa de
câmbio a R$ 2 estaria mais perto
de um “ponto de equilíbrio” para
a indústria paulista.

Pagamento por celular
deve ser regulamentado
Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

Para estimular ainda mais a inclusão bancária no País, o governo
começará a trabalhar na regulamentação dos pequenos pagamentos por meio de telefones celulares,
os chamados mobile payments.
Com mais de 250 milhões de aparelhos de telefonia móvel em operação no Brasil, o objetivo é criar um
sistema barato que permita interligar bancos, operadoras de telefonia
e estabelecimentos comerciais.
O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, se reuniu ontem
com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para
combinar a montagem imediata
de um grupo técnico que cuidará
da regulamentação do serviço, incluindo a formatação de um projeto de lei. Também esteve presente no encontro o presidente da
Agência Nacional de Telecomuni-

cações (Anatel), João Resende.
O sistema seria semelhante ao
usado para a recarga de celulares.
Para efetuar a transação, o estabelecimento enviaria uma mensagem
ao banco, que, por sua vez, mandaria outra mensagem ao celular
do usuário pedindo a veriﬁcação e
autorização da compra por meio de
uma senha. “O celular não precisa
ser smartphone, já que a tecnologia
empregada seria semelhante a um
SMS”, completou o ministro.
Segundo Bernardo, o Banco
Central já possui estudos avançados sobre o tema e Tombini fez
questão se ressaltar alguns critérios básicos para o modelo a ser
montado. “O primeiro deles deve
ser a segurança para os correntistas, e também há preocupação em
relação à lavagem de dinheiro, pois
o sistema teria grande abrangência
e envergadura”, relatou o ministro.
Por isso, os pagamentos deverão
ter um limite baixo, para as compras

cotidianas e não para a aquisição de
bens de valor mais elevado. Além
disso, a regulamentação deve vetar
a possibilidade de que as empresas
de telefonia atuem em áreas que
são especíﬁcas das instituições ﬁnanceiras, como, por exemplo, a concessão de crédito.
De acordo com o ministro, a autoridade monetária exigirá um sistema aberto a todas as operadoras
e bancos, para que qualquer agente possa acessar as redes montadas para o serviço. O objetivo é
criar um modelo barato, que possa
ter grande capilaridade.
Modelos parecidos já estão
em uso no Reino Unido e no Quênia, sendo que a experiência
queniana não conta com a forte
presença dos bancos, mas sim por
meio do pré-pagamento do crédito às operadoras. “A tecnologia
existe e está disponível, mas ainda há um hiato regulatório no
Brasil”, concluiu Bernardo.

Sai regra da interatividade em TVs
Pelo menos 75% dos televisores com tela de plasma fabricados
na Zona Franca de Manaus terão
que contar com softwares de interatividade a partir de janeiro do
próximo ano. A determinação está
em uma portaria conjunta dos
ministérios do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) e de Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI) publicada ontem no Diário Oﬁcial.

De acordo com a portaria, os
fabricantes poderão instalar os
programas interativos já a partir
de julho deste ano para cumprir
esta cota, que neste caso seria de
no mínimo 60% até o ﬁm de 2013.
A partir de janeiro de 2014, 90%
dos novos televisores de plasma
serão obrigados a contarem com
o software instalado, previamente conﬁgurado e habilitado.
Embora os fabricantes façam

campanha pelo adiamento da obrigatoriedade da instalação do programa de interatividade, o governo
deseja que o Ginga - como é conhecido o software - esteja presente
nos novos televisores o mais rápido
possível. A portaria por enquanto
refere-se apenas aos televisores de
plasma - que detêm pouca participação no mercado -, mas a as TVs
de LED e LCD também devem ser
incluídas nos próximos meses.
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Para Lobão, preço
cairá pouco com
novas concessões
Tânia Monteiro
Da Agência Estado

O ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, disse ontem que o
governo ainda está discutindo a
questão das concessões das empresas de energia elétrica. Ele
lembrou, no entanto, que em 2015
vence parcela de apenas 22% do
total das concessões. Por isso, ressaltou que a redução do preço será
“muito menor do que se imagina”.
Questionado sobre as críticas
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp) sobre
a possibilidade de prorrogação
das concessões, Lobão disse que
falta bastante para que o assunto
seja decidido. Mas ressaltou que
qualquer fórmula “está longe de
ser uma redução que a Fiesp acha
que vai ter”. Segundo Lobão, a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está estudando a dimensão dessa redução, mas lembrou que como apenas um quinto
das concessões estará sob renovação, isso gerará pequeno impacto,
pois o efeito será diluído.
“Se vencessem todas as concessões ao mesmo tempo, seria
um quadro diferente. Não adian-

ta achar que, por conta disso, a
conta de luz vai lá para baixo”,
disse Lobão. O ministro comentou que existe uma lei que regula a matéria e que uma vez
vencidas as concessões, o patrimônio volta para a União, que o
licita outra vez.
Há uma alternativa em estudo de que pudesse haver
prorrogação, mais uma vez, das
concessões, admitiu o ministro,
mas isso ainda não está deﬁnido.
Mas, segundo Lobão, prorrogando ou licitando a redução não
será grande.
O ministro aﬁrmou, ainda,
que a presidente Dilma Rousseff tem pressa que o Congresso
aprove a questão dos royalties
do pré-sal. Segundo ele, a demora está atrasando a exploração,
embora tenha ressalvado “ter
esperança de que este ano se
resolva isso”. Ele aﬁrmou que o
atraso não é prejuízo, mas apenas que o País “deixa de ganhar”
porque os resultados só chegam
em cinco, seis ou sete anos. Sobre o Código de Mineração, o
ministro disse que o governo
espera que possa ser anunciado
dentro de um mês.

Cálculo de concessão terá
usina como referência
O diretor geral da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Nelson Hubner, disse
ontem que a agência reguladora tomará uma usina como
referência para fazer cálculos
sobre a eventual renovação das
concessões a partir de 2015.
Segundo ele, foram solicitados
documentos de várias usinas e
aquela que apresentar dados
mais completos será utilizada
para aplicação dos modelos

que calcularão a depreciação
dos ativos, além dos custos
operacionais que deverão ser
levados em consideração para
a modicidade tarifária.
A intenção da Aneel é utilizar
esse exemplo para apresentar à
Presidência da República e ao
Ministério de Minas e Energia
o potencial impacto no preço da
energia, caso o caminho escolhido pelo governo seja de fato a
renovação das concessões..

Atingidos por barragens
ocupam sede da Chesf
Angela Lacerda
Da Agência Estado

Cerca de mil pessoas atingidas por barragens de cinco Estados nordestinos - Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia - começaram
a ocupar, na manhã de ontem o
pátio interno do prédio da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), no Recife.
Eles montataram barracas e
trouxeram alimentos, dispostos
a permanecerem no local até
que o governo federal discuta
uma série de reivindicações,
que vão da discussão do atual
modelo energético brasileiro à
redução da tarifa de energia a quinta mais cara do mundo para trabalhadores e um plano
de desenvolvimento para as regiões atingidas pelas barragens.
O movimento é nacional, den-

tro da jornada de lutas do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), com atividades
semelhantes em Brasília, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul,
Rondônia, Pará e Rio de Janeiro.
“O modelo brasileiro privilegia
as grandes corporações e empresas e não fortalece a soberania
nacional”, aﬁrma o dirigente
nacional do MAB, José Josivaldo
Alves de Oliveira.
Ao mesmo tempo, destaca
ele, deixa ao “Deus dará” as
famílias atingidas. Cerca de
200 mil famílias já foram expulsas de suas terras, sem direitos, para a construção de
barragens, de acordo com estimativa do MAB. A mobilização
conta com o apoio da Comissão
Pastoral da Terra (CPT), Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST) e Sindicato dos
Urbanitários.

QUIMICA INDUSTRIAL FIDES S/A
CNPJ 60.892.940/0001-64 - NIRE 33.2.0781190-1
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada aos seis dias do Mês de
Dezembro de Dois Mil e Onze,Data, Hora e Local: Em 06/12/2011, às 16:30
(dezesseis horas e trinta minutos) na sede da sociedade, à Av. República do
Chile, 230, 29º andar, centro, Rio de Janeiro, RJ. Composição da Mesa:
Presidente, Antonio Ennes Pires de Lima, procurador da sócia quotista Chevron
Latin America Marketing Llc.; Secretário, Maria Helena Cavalcanti Martins,
procurador da sócia quotista Chevron Amazonas Llc. Quorum: Compareceram
todos os acionistas que compõem a totalidade do capital social. Convocação:
Dispensada, nos termos do previsto no artigo 124, parágrafo 4.º, da Lei n.º
6.404/76. Assembléia Geral Ordinária: Deliberações: Por unanimidade
foram adotadas as seguintes resoluções em Assembléia Geral Ordinária: 1.
5DWL¿FDGDDIRUPDGHFRQYRFDomRYHUEDOGDUHXQLmR$XWRUL]DGDDODYUDWXUD
da ata a que se refere esta Assembléia Geral, em forma de sumário, nos
termos do parágrafo 1.º, artigo 130, da Lei n.º 6.404/76. 3. Foram aprovadas
as Demonstrações Financeiras, constituídas pelo Balanço Patrimonial,
'HPRQVWUDomR GR 5HVXOWDGR GR ([HUFtFLR 'HPRQVWUDomR GDV 0XWDo}HV GR
3DWULP{QLR/tTXLGR'HPRQVWUDomRGH)OX[RVGH&DL[DHDV1RWDV([SOLFDWLYDV
WRGDV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  DFRPSDQKDGDV
do Parecer dos Auditores Independentes,. cujas cópias foram anteriormente
DSUHVHQWDGDVHH[DPLQDGDVSRUWRGDVDVVyFLDVTXRWLVWDVHTXHVHHQFRQWUDP
DUTXLYDGDV QD 6RFLHGDGH  2 /XFUR OtTXLGR DSXUDGR QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPQRYDORUGH5 XPPLOKmRQRYHFHQWRV
e setenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), foi
SDUFLDOPHQWH  GHVWLQDGRSDUDFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDOQRPRQWDQWHGH
R$ 95.836,06 (noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos)
e o restante será mantido na conta de Lucros Acumulados, para posterior
GLVWULEXLomR DRV DFLRQLVWDV QD SURSRUomR GH VXDV TXRWDV GR FDSLWDO VRFLDO
Aprovação da Ata: A presente ata, após lida e aprovada por unanimidade,
sem restrições ou ressalvas, vai por todos assinada. Assinaturas Apostas:
Mesa: Antonio Ennes Pires de Lima, Presidente da Mesa; Maria Helena
Cavalcanti Martins, Secretária. Acionistas: Chevron Latin America Marketing
LLC e Chevron Amazonas LLC., representadas por seu procuradores Antonio
Ennes Pires de Lima e Maria Helena Cavalcanti Martins. Rio de Janeiro, 06
de dezembro de 2011. Antonio Ennes Pires de Lima/Maria Helena Cavalcanti
Martins . Presidente da Mesa / Secretária / Procuradores das acionistas. Jucerja
nº 2296186 em 27/02/2012. Valéria G.M. Serra - Secretária Geral
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CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA.
CNPJ/MF nº 05.524.572/0001-93

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em MR$)
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em MR$)
2009
2008 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2009
2008
2009
2008 Receita bruta de vendas
Ativo
1.016.825 107.673 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
64.171 (6.657)
Circulante
259.300 221.509 Mercado interno
(229.699) (25.075) Ajustes
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
77.959 53.669 Impostos sobre vendas e serviços
787.126 82.598 Depreciação
7.043
2.608
Contas a receber (Nota 4)
67.978 19.897 Receita líquida das vendas
(568.623) (77.610) Variações nos ativos e passivos
Sociedades ligadas (Nota 5)
5.168
7.183 Custo dos produtos vendidos
218.503
4.988 Contas a receber
(50.251) (20.225)
Estoques (Nota 6)
107.303 140.760 Lucro bruto
Estoques
33.457 (14.639)
Impostos e contribuições a recuperar (Nota 7)
420
- Despesas operacionais
(107.498) (4.420) IR e CSLL diferidos
(23.232) (1.195)
Outros ativos circulantes
472
- Com vendas (Nota 16)
Gerais
e
administrativas
(Nota
17)
(59.641
)
(9.448)
Impostos
e
contribuições
a
recuperar
(420)
Não circulante
67.488 46.232
Outras
receitas
(despesas)
operacionais,
Outros
ativos
396 (2.457)
Realizável a longo prazo
líquidas (Nota 18)
(1.056) 1.042 Fornecedores
(4.742) 23.520
Contas a receber (Nota 4)
6.204
4.034 Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
Sociedades ligadas
1.137
4.322
Outros ativos não circulantes
1.589
2.457 ¿QDQFHLURHGR,5H&6//
50.309 (7.838) Salários e encargos sociais
(654) 2.321
IR e CSLL diferidos (Nota 11a)
24.427
1.195 5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
Benefícios pós emprego
3.493
Imobilizado (Nota 8)
35.268 38.546 5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDV 1RWD
15.852
(14) Outros passivos
1.639
158
Total do ativo
326.788 267.741 Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL
66.161 (7.852) Impostos, taxas e contribuições
(3.981) 13.561
2009
2008 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Passivo e patrimônio líquido
23.232
1.195 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
28.056
1.317
Circulante
42.544 52.329 IR e contribuição social corrente (Nota 11)
(25.222)
- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Fornecedores (Nota 9)
18.778 23.520
(1.990) 1.195 Aquisições de bens do ativo imobilizado
(6.912) (1.486)
Sociedades ligadas (Nota 5i)
2.125
5.051 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
64.171 (6.657) Baixa e alienação de bens do ativo imobilizado
3.147
72
Salários e encargos sociais
7.018
7.671
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(3.765) (1.414)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Impostos, taxas e contribuições (Nota 10)
10.749 15.506
Caixa líquido proveniente das atividades de
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)
IR e CSLL a pagar (Nota 11 b)
776
¿QDQFLDPHQWRFRPLQWHJUDOL]DomRGHUHFXUVRV
- 53.602
Capital ReLucros (prejuíBenefícios pós emprego (Nota 15)
665
- Em 31/12/2007
24.291 53.505
Total Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
social serva zos) acumulados
53.669
164
Outros passivos circulantes
2.433
581 (Nota 1) (Não auditado)
203
5
(39)
169 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
77.959 53.669
Não circulante
31.877 27.215 Integralização de capital em
7UDQVDo}HVTXHQmRHQYROYHUDPFDL[D
Provisão para contingências (Nota 12)
2.732
2.963 bens e recursos (Nota 1)
251.614
- 251.614
Integralização de capital em bens (Nota 1)
- 198.012
Benefícios pós emprego (Nota 15)
27.080 24.252 Ajuste de práticas contábeis sobre
Sociedade ligadas (Nota 5)
2.048
- acervo líquido capitalizado
(56.924) (56.924) sações em moeda estrangeira são convertidas para reais usando-se as taxas de
Outros
17
- Realização de reservas
(5)
(5) câmbio em vigor nas datas das transações. O saldos das contas de balanço são
Patrimônio líquido (Nota 13)
252.367 188.197 Prejuízo do exercício
(6.657) (6.657) convertidos pela taxa cambial da data do balanço. Ganhos e perdas cambiais resulCapital social
251.817 251.817 Em 31/12/2008
251.817
(63.620) 188.197 tantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos moneLucros (prejuízos) acumulados
550 (63.620) Lucro líquido do exercício
64.171 64.171 tários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do
Total do passivo e patrimônio líquido
251.817
550 252.367 UHVXOWDGRQDUXEULFD³5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDV´2.3. Normas e interpreta326.788 267.741 Em 31/12/2009
o}HVGHQRUPDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRU. As relacionadas a seguir, foram
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2009 E DE 2008
publicadas e são obrigatórias para os exercícios sociais iniciados em ou após
(EM MR$, exceto quando indicado de outra forma)
$OpPGHVVDVWDPEpPIRUDPSXEOLFDGDVRXWUDVQRUPDVHLQWHUSUHWD1. Contexto operacional. $ &KHYURQ %UDVLO /XEUL¿FDQWHV /WGD ³6RFLHGDGH´ RX dedução do valor de um correspondente passivo constituído quando não houver ções que alteram as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro do processo de
³&%//´ pXPDVRFLHGDGH/WGDFRPVHGHQR5LRGH-DQHLURHWHPFRPRDWLYLGDGH possibilidade de resgate dos depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da convergência com as normas internacionais. As normas a seguir são apenas aqueSUHSRQGHUDQWHDIDEULFDomRHRFRPpUFLRGHOXEUL¿FDQWHVJUD[DVOtTXLGRVGHUHIUL- questão para a Sociedade. J  ,PRELOL]DGR. Terrenos e edifícios compreendem ODVTXHSRGHUmRLPSDFWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD6RFLHGDGHGHIRUPD
JHUDomR FRRODQWV ÀXLGRVGHIUHLRDVVLPFRPRRXWUDVDWLYLGDGHVFRQH[DVFRPR principalmente fábricas e escritórios e são demonstrados pelo custo histórico de mais relevante. Nos termos dessas novas normas, as cifras do exercício de 2009,
DSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDWpFQLFDHDGPLQLVWUDWLYDDVHXVFOLHQWHV$ DTXLVLomROtTXLGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGD$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSHORPp- DTXLDSUHVHQWDGDVGHYHUmRVHUUHDSUHVHQWDGDVSDUD¿QVGHFRPSDUDomRTXDQGR
CBLL opera com 2 fábricas, localizadas nas cidades de Duque de Caxias e Osasco todo linear, de acordo comas taxas divulgadas na Nota 8. Terrenos não são depre- GDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGRH[HUFtFLR¿QGRHP
HDUPD]pQVGHGLVWULEXLomRGHSURGXWRVOXEUL¿FDQWHVORFDOL]DGRVHVWUDWHJLFDPHQ- ciados. Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos A Sociedade avaliou os efeitos contábeis decorrentes da adoção dessas normas e
te em todas as regiões do território nacional e está posicionada em 2º lugar no valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado. (h) Redu- DV PHVPDV QmR IRUDP DGRWDGDV DQWHFLSDGDPHQWH QR H[HUFtFLR ¿QGR HP
PHUFDGREUDVLOHLURGHSURGXWRVOXEUL¿FDQWHV 5HHVWUXWXUDomR6RFLHWiULD. Como omRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV. O imobilizado e outros ativos não circulantes, 31/12/2009. (a) Pronunciamentos.  &3&  (VWRTXHV  &3&  &XVWRV GH
SDUWHGHVXDHVWUDWpJLDFRUSRUDWLYDJOREDORJUXSR&KHYURQ&RUSRUDWLRQGHFLGLX VmRUHYLVWRVDQXDOPHQWHSDUDVHLGHQWL¿FDUHYLGrQFLDVGHSHUGDVQmRUHFXSHUiYHLV HPSUpVWLPRV&3&,QIRUPDomRSRUVHJPHQWR&3&3ROtWLFDVFRQWiEHLV
pela venda do seu negócio de distribuição de combustíveis no Brasil, que era ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o PXGDQoDGHHVWLPDWLYDHUHWL¿FDomRGHHUURV&3&(YHQWRVVXEVHTXHQWHV
RSHUDGRUDWUDYpVGDHPSUHVD&KHYURQ%UDVLO/WGD ³&%/´ SDUDR*UXSR8OWUDSDU valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperá- &3&3URYLV}HVSDVVLYRVHDWLYRVFRQWLQJHQWHV&3&$SUHVHQWDomRGDV
Referida venda se concretizou no dia 01/04/2008 com a transferencia do controle YHOpFDOFXODGRSDUDYHUL¿FDUVHKiSHUGD4XDQGRKRXYHUSHUGDHODpUHFRQKHFLGD demonstrações contábeis. &3&$WLYRLPRELOL]DGR&3&5HFHLWDVCPC
DFLRQiULRGD&%/SDUDD8OWUDSDU3DUDYLDELOL]DURQHJyFLRRVDWLYRVUHODFLRQDGRV pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, 7ULEXWRVVREUHROXFUR&3&%HQHItFLRVDHPSUHJDGRV&3&,QVWUXjDWLYLGDGHGHSURGXomRHFRPpUFLRGHOXEUL¿FDQWHVTXHWDPEpPHUDRSHUDGRDWUD- TXHpRPDLRUHQWUHRSUHoROtTXLGRGHYHQGDHRYDORUHPXVRGHXPDWLYR3DUD¿QV PHQWRV¿QDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR&3&,QVWUXPHQWRV¿QDQYpVGD&%/IRUDPWUDQVIHULGRVSDUDRXWUDHPSUHVDGRJUXSRQR%UDVLOD7H[DFR de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual exis- FHLURVDSUHVHQWDomR&3&,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVHYLGHQFLDomR(b) Inter%UDVLO,PSRUWDomRH([SRUWDomR/WGD ³7%,(´ TXHSRVWHULRUPHQWHWHYHVXDUD]mR WHPÀX[RVGHFDL[DLGHQWL¿FiYHLVVHSDUDGDPHQWH L 3URYLV}HV. São reconhecidas SUHWDo}HV.,&3&'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVVHSDUDGDVFRQVROLVRFLDODOWHUDGDSDUD&KHYURQ%UDVLO/XEUL¿FDQWHV/WGD$7%,(WLQKDFRPRREMHWLYR quando a Sociedade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como GDGDVHDSOLFDomRGRPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO,&3&(VFODUHFLDLPSRUWDomRGHFRPEXVWtYHLVSDUDFRPHUFLDOL]DomRQRPHUFDGRQDFLRQDOSRUpP UHVXOWDGRGHHYHQWRVSDVVDGRVHpSURYiYHOTXHXPDVDtGDGHUHFXUVRVVHMDQH- mentos sobre os CPC 27 e CPC 28.
referida atividade se mostrou inviável economicamente tornando a TBIE uma em- FHVViULDSDUDOLTXLGDUDREULJDomRHXPDHVWLPDWLYDFRQ¿iYHOGRYDORUSRVVDVHU 3 Caixa e equivalentes de caixa
2009
2008
presa inativa, desde a sua constituição. A transferência dos ativos da CBL para a feita. M %HQHItFLRVSyVHPSUHJR. L 3ODQRGHVXSOHPHQWDomRGHDSRVHQWDGR- Caixa e bancos
41.827 53.669
CBLL foi efetuada em 3 etapas durante o ano de 2008. A 1ª ocorreu em 31/07/2008, ria. As contribuições da Sociedade como patrocinadora de plano de previdência $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
36.132
HQJOREDQGRDVLQVWDODo}HVGDIiEULFDGHOXEUL¿FDQWHVGH'XTXHGH&D[LDVQRYD- complementar privada e de benefícios pós-emprego são registradas pelo regime
77.959 53.669
lor de R$ 21,4 milhões. A 2ª ocorreu em 17/10/2008 e envolveu as instalações de competência, sendo os valores mínimos das contribuições estabelecidos atrada fábrica de graxas em Osasco e numerário totalizando R$25,3 milhões. A 3ª e YpVGHFiOFXORVDWXDULDLV1RFDVRGHEHQHItFLRVFRQFHGLGRVDVHYHQWXDLVLQVX¿FL- 2VDOGRGHDSOLFDomR¿QDQFHLUDHVWiUHSUHVHQWDGRHPVXDPDLRUSDUWHSRULQYHVWLúltima transferência ocorreu em 25/11/2008 englobando equipamentos, estoques ências de recursos geradas pelo pagamento de aposentadorias superiores ao esti- PHQWRVHPIXQGRVGHUHQGD¿[DQR%DQFR+6%&'XUDQWHRH[HUFtFLRGHIRL
e numerário, entre outros, totalizando o valor de R$204,8 milhões. Como resul- PDGRSHORVFiOFXORVDWXDULDLVpGHUHVSRQVDELOLGDGHGD6RFLHGDGHTXHHIHWXDDV FRQWDELOL]DGRRPRQWDQWHGH5FRPRUHFHLWD¿QDQFHLUD
2009
2008
tado dessa reestruturação societária, a Sociedade recebeu uma contribuição de contribuições adicionais necessárias e as registra a medida que tais valores são 4. Contas a receber
capital integralizada na forma de bens, direitos e obrigações, avaliados ao mon- conhecidos. LL 2XWUDVREULJDo}HVSyVDSRVHQWDGRULD. A Sociedade oferece a Circulante
69.793 20.769
tante líquido de R$251.614. Esta operação está suportada por laudos de avalia- seus funcionários benefícios de plano de saúde pós-aposentadoria. Os custos es- Clientes no país
1.187
449
ção elaborados nos termos da Lei das S/A, e um sumário dos bens e respectivos perados desses benefícios são acumulados pelo período do vínculo empregatício. Clientes no exterior
147
1.983
valores estão no quadro a seguir
9DORU&RQWiELO (VVDVREULJDo}HVVmRDYDOLDGDVDQXDOPHQWHSRUDWXiULRVLQGHSHQGHQWHVHTXDOL¿- Financiamento a clientes
(3.149) (3.304)
cados. LLL 3DUWLFLSDomRQRVOXFURVHE{QXV. O reconhecimento dessa participa- 3URYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
Bens
67.978 19.897
Caixa e equivalentes de caixa
53.602 omRpHIHWXDGRPHQVDOPHQWHFRPEDVHHPHVWLPDWLYDVOHYDQGRVHHPFRQWDD
Estoques
119.574 metodologia utilizada para cálculo dos mesmo. (k) Reconhecimento de receita. A Não circulante
6.204
4.034
Imobilizado
39.740 receita compreende o valor presente pela venda de mercadorias. A receita pela Financiamento a clientes
YHQGDGHPHUFDGRULDVpUHFRQKHFLGDTXDQGRRVULVFRVVLJQL¿FDWLYRVHRVEHQHIt- 2 VDOGR GH ¿QDQFLDPHQWR D FOLHQWHV GHVWLQDVH j DTXLVLomR GH SURGXWRV H
Direitos
Contas a receber
14.193 cios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A Socie- GHVHQYROYLPHQWR H ¿GHOL]DomR GH PHUFDGR$ 6RFLHGDGH FRQVWLWXL SURYLVmR
Outros custos e despesas pagos antecipadamente
6.547 dade adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o SDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDFRQIRUPHSROtWLFDFRUSRUDWLYDHPYLJRU
Depósitos judiciais
26.405 SURGXWRpHQWUHJXHDRFRPSUDGRU O &RQYHUVmRHPPRHGDHVWUDQJHLUD. As tran- analisando a situação individual de cada cliente.
Obrigações
5. Partes relacionadas
2009
6DOiULRVHIpULDVDSDJDU
(5.350) L 7UDQVDo}HVHVDOGRV
Chevron Global Chevron ServiChevron USA Texaco Internatio- Chevron Química Indus- Chevron Brasil
2EULJDo}HV¿VFDLV
(1.945)
Downstream
ce Company Project Olympic
nal Trader Inc. Oronite
trial Fides S/A Petróleo Ltda. Total
(PSUpVWLPRVDSDJDUHQWUHFRPSDQKLDVGRJUXSR
(729) Ativo circulante
941
100
4.127
5.168
Cauções e garantias de clientes
(423) Contas a receber
251.614 Passivo circulante
$ 6RFLHGDGH LQLFLRX DV RSHUDo}HV GH YHQGD GH OXEUL¿FDQWHV H JUD[DV QR GLD Contas a pagar
209
589
1.327 2.125
SRUWDQWRRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGRH[HUFtFLRGHpGHFRUUHQ- Passivo não circulante
te de 43 dias de operação. Durante 2008, e após a reestruturação societária Contas a pagar
2.048
2.048
descrita na Nota 1, a administração da CBLL realizou uma avaliação das práti2008
cas contábeis usadas pela CBL para adequar estas práticas contábeis com as
Chevron Global Chevron Service
Chevron USA
Chevron Chevron Química Indusdo Grupo Chevron, e determinou a necessidade de reconhecer nas demonstra- Ativo circulante
Downstream
Company Project Olympic Brasil Ltda. Oronite trial Fides S/A Total
o}HV¿QDQFHLUDVGH&%//GHDOJXPDVSURYLV}HVQmRFRQVLGHUDGDVSHODV Clientes
338
26
43
6.771
5
- 7.183
SUiWLFDVFRQWiEHLVGD&%/HSRUWDQWRQmRUHÀHWLGDVQR/DXGRFRPRVHJXH
3DVVLYRFLUFXODQWH&RQWDVDSDJDU
3.884
1.167 5.051
Provisão para contingências
28.363 LL &RQWDVDUHFHEHUHDSDJDU. A Sociedade presta e recebe serviços a outras empresas do grupo Chevron e recebe e paga por tais serviços, em bases equitativas
Provisão para devedores duvidosos
3.304 e em conformidade com uma metodologia de compartilhamento de custos acordada por contrato entre as empresas. Os valores são liquidados periodicamente e
Provisões ambientais
1.005 VREUHRVVDOGRVQmRLQFLGHPHQFDUJRV¿QDQFHLURV LLL 5HPXQHUDomRGRSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR. Os serviços relativos à administração da Sociedade
24.252 fazem parte da estrutura dos custos compartilhados do grupo Chevron no Brasil. Os administradores não são empregados da Sociedade.
Benefícios pós emprego
56.924 6. Estoques
2009
2008 ,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
2009
Estas provisões foram registradas como ajuste de práticas contábil sobre acervo 3URGXWRVDFDEDGRV/XEUL¿FDQWHV
57.427 52.223 ,55)VREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
346
capitalizado dentro dos prejuízos acumulados no patrimônio líquido da Sociedade. Produtos acabados - Graxas
74
6.538 6.981 Outros
$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV HSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWi- 0DWpULDVSULPDVÏOHR%iVLFR
11.967 13.888
420
beis. $SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV. As presentes demons- 0DWpULDVSULPDV$GLWLYRV
19.191 36.922 Importações em andamento correspondem a adiantamentos a despachantes
WUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&LDHP Importações em andamento
12.063 30.607 aduaneiros com o objetivo de desembaraçar produtos importados. Não há es$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGRDSUH- Outros
117
139 toques concedido sem garantia. O imposto de renda retido na fonte refere-se
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas
107.303 140.760 DDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHIHWXDGDVQRH[HUFtFLR
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. As principais práticas con(GL¿FDo}HVH Equipamentos e Móveis e
Total em
Obras em ImobilizaWiEHLVDGRWDGDVQDHODERUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRUUHVSRQGHP 8. Imobilizado
Terrenos
benfeitorias
LQVWDODo}HV utensílios Outros RSHUDomR andamento
do total
jVQRUPDVHRULHQWDo}HVTXHHVWmRYLJHQWHVSDUDDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV Saldos em 31/12/2007
81
282
239
29
631
855
1.486
encerradas em 31/12/2009, que serão diferentes daquelas que serão utilizadas Aquisição
1.136
7.803
21.417
1.489
7.895
39.740
39.740
SDUDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHFRQIRUPHGHVFULWR Saldos transferidos da CBL
(222)
(1.782)
(51)
(553)
(2.608)
(2.608)
QD1RWDDVHJXLU1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVpQHFHVViULR Depreciação
(15)
(46)
(2)
(9)
(72)
(72)
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As Baixa/alienação
1.136
7.647
19.871
1.675
7.362
37.691
855
38.546
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD6RFLHGDGHLQFOXHPSRUWDQWRHVWLPDWLYDVUHIHUHQWHV Saldos em 31/12/2008
1.136
7.869
21.653
1.726
7.915
40.299
855
41.154
jVHOHomRGDVYLGDV~WHLVGRDWLYRLPRELOL]DGRSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomR Custo total
(222)
(1.782)
(51)
(553)
(2.608)
(2.608)
duvidosa, provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de Depreciação acumulada
1.136
7.647
19.871
1.675
7.362
37.691
855
38.546
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem Valor residual
1.136
7.647
19.871
1.675
7.362
37.691
855
38.546
apresentar variações em relação às estimativas. $OWHUDomRQD/HLGDV6RFLHGD- Saldos em 31/12/2008
666
1.855
415
3.917
6.853
59
6.912
GHV SRU$o}HV. Em 28/12/2007, foi promulgada a Lei 1.638, alterada pela MP Aquisição
Depreciação
(369)
(5.221)
(320)
(1.133)
(7.043)
(7.043
)
WUDQVIRUPDGDQD/HLTXHPRGL¿FDUDPHLQWURGX]LUDPQRYRVGLVBaixa/Alienação
(1.081
)
(1.560)
(212)
(294)
(3.147)
(3.147)
positivos à Lei das S.A.. Essas Leis tiveram como principal objetivo atualizar a legisSaldos
em
31/12/2009
1.136
6.863
14.945
1.558
9.852
34.354
914
35.268
lação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas
1.136
19.433
61.280
3.453 26.706
112.008
914 112.922
contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais Custo total
(12.570)
(46.335)
(1.895) (16.854) (77.654)
- (77.654 )
GHFRQWDELOLGDGHTXHVmRHPLWLGDVSHOR³,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG Depreciação acumulada
1.136
6.863
14.945
1.558
9.852
34.354
914
35.268
,$6%´$DSOLFDomRGDVUHIHULGDV/HLVpREULJDWyULDSDUDGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHL- Valor residual
N/A
4
10
10
20
N/A
ras anuais de exercícios iniciados em ou após 01/01/2008, as mudanças na Lei das Taxa anual de depreciação - %
6$QmRWURX[HUDPLPSDFWRVVLJQL¿FDWLYRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD6R- 9. Fornecedores
2009
2008 rídica eliminar os efeitos contábeis das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, por meio de
ciedade em 31/12/2009 e 2008. 'HVFULomRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWi- Fornecedores diversos
9.878 7.219 UHJLVWURVQROLYURGHDSXUDomRGROXFURUHDO/$/85RXGHFRQWUROHVDX[LOLDUHVVHP
beis adotadas. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas Provisão para pagamentos contratuais sobre compras
8.107 15.953 TXDOTXHUPRGL¿FDomRGDHVFULWXUDomRPHUFDQWLO$RSomRSRUHVWHUHJLPHVHGHX
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRGHVFULWDVDVHJXLU(a) Caixa e equivalentes de Petrobras
793
348 TXDQGRGDHQWUHJDGD'HFODUDomRGH,53-GRDQRFDOHQGiULR$VGHPRQVWUDcaixaeFRPSRVWRSRUGLQKHLURHPFDL[DGHSyVLWRVEDQFiULRVHDSOLFDo}HV¿QDQ18.778 23.520 o}HV¿QDQFHLUDVGRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPIRUDPHODERUDGDVFRQVLFHLUDVGHFXUWRSUD]R DWpGLDV GHDOWDOLTXLGH]TXHQmRSRVVXHPTXDOTXHUWLSR ,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
2009
2008 derando a opção pelo RTT. &RQWLQJrQFLDVHFRPSURPLVVRVDVVXPLGRV (a)
GHUHVWULomRFRPULVFRLQVLJQL¿FDQWHGHPXGDQoDGHYDORU E ,QVWUXPHQWRV¿QDQ- ICMS
819 12.557 1DVGDWDVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVD6RFLHGDGHDSUHVHQWDYDRVVHJXLQWHV
ceiros. &ODVVL¿FDomRHPHQVXUDomR$6RFLHGDGHFODVVL¿FDVHXVDWLYRV¿QDQFHL- ICMS Substituto
8.673
827 SDVVLYRVHFRUUHVSRQGHQWHVGHSyVLWRVMXGLFLDLVUHODFLRQDGRVDFRQWLQJrQFLDV
URVVREDFDWHJRULDGHHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV$FODVVL¿FDomRGHSHQGHGD¿QD- PIS
2009
2008
422
334
OLGDGHSDUDDTXDORVDWLYRV¿QDQFHLURVIRUDPDGTXLULGRV$DGPLQLVWUDomRGHWHUPL- COFINS
Depósitos 3URYLV}HVSDUDDepósitos 3URYLV}HVSDUD
1.948 1.539
QDDFODVVL¿FDomRGHVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOEmprésti- Outros
judiciais FRQWLQJrQFLDV judiciais FRQWLQJrQFLDV
(1.113)
249
mos e recebíveis,QFOXHPVHQHVVDFDWHJRULDRVHPSUpVWLPRVFRQFHGLGRVHRV
10.749 15.506
UHFHEtYHLV TXH VmR DWLYRV ¿QDQFHLURV QmR GHULYDWLYRV FRP SDJDPHQWRV ¿[RV RX ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO D &RPSRVLomRGRLPSRVWRGH Contingências tributárias
26.620
(28.331)
25.216
( 28.121 )
determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circu- UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
lante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data
(242)
(242 )
2009
2008 Contingências trabalhistas
GREDODQoR HVWHVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRDWLYRVQmRFLUFXODQWHV 2VHPSUpVWLPRV 3UHMXt]RV¿VFDLVGHLPSRVWRGHUHQGDHEDVHQHJDWLYD
Provisão para riscos
de
contribuição
social
1.195
HUHFHEtYHLVGD6RFLHGDGHFRPSUHHQGHPDVFRQWDVHHPSUpVWLPRVDUHFHEHUGH
(779)
( 1.005 )
- ambientais
clientes e as contas a receber de empresas ligadas, demais contas a receber e Diferenças temporárias
1.189
Outras
2.704
caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. A Sociedade Receita diferido
26.620
(29.352 )
26.405
( 29.368)
1.070
DYDOLDQDGDWDGREDODQoRVHKiHYLGrQFLDREMHWLYDGHTXHXPDWLYR¿QDQFHLURRX Provisão para devedores duvidosos
9.433
- A administração da Sociedade entende não ser necessário registrar a atualiXPJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVHVWiUHJLVWUDGRSRUYDORUDFLPDGHVHXYDORUUHFXSH- 3URYLVmRSDUDSODQRPpGLFR
10.338
- zação monetária dos depósitos judiciais. (b) A movimentação da provisão nos
rável (impairment). Se houver alguma evidência do montante do impairment men- Provisão para contingências
617
- H[HUFtFLRVGHHGHHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
VXUDGDFRPRDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELOHRYDORUMXVWRDWXDOpUHFRQKHFLGR Provisão para participação nos resultados
265
7ULEXWi- TrabaAm- Ouna demonstração do resultado. (c) Contas a receber de clientes. São avaliadas Provisão para riscos ambientais
24.427 1.195 Saldos em 31/12/2007
rias lhistas biental tras
Total
QRPRPHQWRLQLFLDOGDYHQGDSHORYDORUSUHVHQWHRTXHpUHSUHVHQWDGRSHORPRQ(28.121 ) (242 ) (1.005 )
- (29.368 )
WDQWHRULJLQDOGDYHQGDHGHGX]LGDVGDSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYL- E  &RPSRVLomR GR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWHV Adições/reversões
Saldos
em
31/12/2008
(28.121
)
(242
)
(1.005
)
- (29.368 )
2009
2008
GRVD$SURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDpHVWDEHOHFLGDEDVHDGDHP
Antecipação
de
imposto
de
renda
(17.989)
Adições/
reversões
(210
)
226
16
uma análise individual, quando existe uma evidência objetiva de que a Sociedade
(6.363)
- Saldos em 31/12/2009
(28.331 ) (242 )
(779)
- (29.352 )
não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos origi- Antecipação de contribuição social
18.441
- F 1DWXUH]DGDVFRQWLQJrQFLDV$6RFLHGDGHpSDUWHHQYROYLGDHPSURFHVVRVWUDEDQDLVGDVFRQWDVDUHFHEHU2FiOFXORGDSURYLVmRpEDVHDGRHPHVWLPDWLYDVX¿FLHQ- Provisão de imposto de renda anual
Provisão
de
contribuição
social
anual
6.687
lhistas, tributários e outros em andamento, e está discutindo essas questões tanto na
te para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando a
776
- esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas
VLWXDomRGHFDGDFOLHQWHHUHVSHFWLYDVJDUDQWLDVRIHUHFLGDV2YDORUGDSURYLVmRpD
diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. (d) Estoques. São apresen- Antecipações de imposto de renda e contribuição social são estimativas mensais por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses
WDGRVSHORPHQRUYDORUHQWUHRFXVWRHRYDORUOtTXLGRUHDOL]iYHO2FXVWRpGHWHUPL- de imposto, apuradas com base nos balancetes de suspensão e redução mensias. processos são estimadas pela administração, amparada pela opinião de seus conQDGRXVDQGRVHRFXVWRPpGLRGHDTXLVLomRRXGHSURGXomRTXHQmRH[FHGHDR F 3HUtRGRHVWLPDGRGHUHDOL]DomRComo a base tributável do imposto de renda sultores legais externos. As obrigações tributárias referem-se, principalmente, à
valor de mercado. O custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro que discussão quanto à adequada interpretação da Lei 1423/89 - ICMS, relativa a tranFRPSUHHQGHPDWpULDVSULPDVPmRGHREUDGLUHWDRXWURVFXVWRVGLUHWRVHGHVSH- SRGHVHUJHUDGRPDVWDPEpPGDH[LVWrQFLDGHUHFHLWDVQmRWULEXWiYHLVGHVSHVDV sações de venda e transferência de produtos interestaduais, no estado do Amasas gerais de produção relacionadas, baseadas na capacidade operacional nor- QmRGHGXWtYHLVLQFHQWLYRV¿VFDLVHRXWUDVYDULiYHLVQmRH[LVWHXPDFRUUHODomR zonas. As contingências trabalhistas e previdenciárias consistem, principalmente,
PDO2YDORUUHDOL]iYHOOtTXLGRpRSUHoRGHYHQGDHVWLPDGRSDUDRFXUVRQRUPDOGRV imediata entre o lucro líquido da Sociedade e o resultado de imposto de renda e em reclamações de empregados vinculadas a disputas sobre o montante de comnegócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda. As importa- FRQWULEXLomRVRFLDO3RUWDQWRDH[SHFWDWLYDGDXWLOL]DomRGRVFUpGLWRV¿VFDLVQmR pensação pago sobre demissões. (d) Perdas possíveis, não provisionadas no bações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. deve ser tomada como único indicativo de resultados futuros da Sociedade. (d) lanço. A Sociedade tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvenH ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV. São calculados sobre os 5HFRQFLOLDomRGREHQHItFLR GHVSHVD GRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomR GRULVFRVGHSHUGDFODVVL¿FDGRVSHODDGPLQLVWUDomRFRPRSRVVtYHLVFRPEDVHQD
SUHMXt]RV¿VFDLVGRLPSRVWRGHUHQGDDEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOHDV social. A reconciliação entre o benefício (despesa) de IR e de CSLL pela alíquota avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída,
2009 2008 FRQIRUPHFRPSRVLomRHHVWLPDWLYDDVHJXLU
2009
2008
correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto so- QRPLQDOHSHODHIHWLYDHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
66.161 (7.852) Tributárias
48.680 37.942
EUHDWLYRVHSDVVLYRVHRVYDORUHVFRQWiEHLVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV$V Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social
34%
34% Imposto de Importação
2.707
2.847
DOtTXRWDVGHVVHVLPSRVWRVGH¿QLGDVDWXDOPHQWHSDUDGHWHUPLQDomRGHVVHVFUpGL- Alíquota nominal combinada do IR e da CSLL - %
(22.495) 2.670 ICMS
209.195 194.484
tos diferidos, são de 25% para o IR e de 9% para a CSLL (Nota 11). Impostos dife- IR e CSLL às alíquotas da legislação
Outros
2.237
1.352
ridos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro Ajustes para cálculo pela alíquota efetiva
(2.727) (1.003) Cíveis
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças tem- Despesas indedutíveis
(472) Perdas e danos
1.873
1.743
SRUiULDVHRXSUHMXt]RV¿VFDLVFRPEDVHHPSURMHo}HVGHUHVXOWDGRVIXWXURVHODER- Outros
(25.222) 1.195 Trabalhistas
radas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros IR e CSLL no resultado do exercício
813
1.367
TXHSRGHPSRUWDQWRVRIUHUDOWHUDo}HV$SURYLVmRSDUD,5H&6//pFDOFXODGDjV H 5HJLPH7ULEXWiULRGH7UDQVLomR3DUD¿QVGHDSXUDomRGRLPSRVWRGHUHQGD Reclamações por horas extras
265.505 239.735
alíquotas vigentes e considera os efeitos das diferenças temporárias entre os resul- e da contribuição social sobre o lucro líquido do exercício de 2009, as companhias
WDGRVOtTXLGRVFRQWiEHLVH¿VFDLV(f) Depósitos judiciais. São apresentados como poderão optar pelo Regime Tributário de Transição - RTT, que permite à pessoa ju- L $o}HVFtYHLV As principais ações cíveis estão relacionadas a reclamações de
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das por segmento de negócios e limites individuais de posição são procedimentos (b) Plano de saúde$VRFLHGDGHDGPLQLVWUDXPSODQRGHVD~GHVREDIRUPD
DGRWDGRVD¿PGHPLQLPL]DUHYHQWXDLVSUREOHPDVGHLQDGLPSOrQFLDHPVHXFRQWDV GHVHJXURVD~GHFRPRREMHWLYRGHSURSRUFLRQDUDVVLVWrQFLDPpGLFDVXEVLGLDDUHFHEHU1RTXHGL]UHVSHLWRjVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHDRVGHPDLVLQYHVWLPHQ- da a seus empregados e aposentados através da rede médica e hospitalar
tos, a Sociedade tem como política trabalhar com instituições de primeira linha. DXWRUL]DGDGDHPSUHVD*DPD6D~GH2VHPSUHJDGRVFRQWULEXHPFRP
(d) Risco de liquidez. É o risco de a Sociedade não dispor de recursos líquidos GRSUrPLRHVWDEHOHFLGRHDVRFLHGDGHVXEVLGLDRVUHVWDQWHVGRYDORUGR
VX¿FLHQWHVSDUDKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRV¿QDQFHLURVHPGHFRUUrQFLDGHGHVFD- UHIHULGRSUrPLR2VHPSUHJDGRVDSRVHQWDGRVWrPDRSomRGHSHUPDQHFHUQR
samento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. SODQRDUFDQGRFRPGRSUrPLRGRVHJXUR(PD6RFLHGDGH
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são esta- WHPFRQWDELOL]DGDSURYLVmRQRPRQWDQWHGH5SDUDFXVWHLRGRSODQR
belecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas GHVD~GH
GLDULDPHQWHSHODiUHDGH7HVRXUDULD(e) Risco de mercado. Risco com taxa de 16. Despesas com vendas
2009 2008
câmbio2ULVFRDVVRFLDGRGHFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD6RFLHGDGHYLUDLQFRUUHU 'HVSHVDFRPSHVVRDO
 
HPSHUGDVSRUFDXVDGHÀXWXDo}HVQDVWD[DVGHFkPELRTXHDOWHUHPRYDORUGH 7UDEDOKRFRQWUDWDGR


empréstimos tomados de empresas ligadas, contas a receber e outros passivos Propaganda e publicidade


GHQRPLQDGRVHPGyODUHVWDGXQLGHQVH(PHGHDH[SRVLomR 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
 
cambial da Sociedade está apresentada abaixo:
'HVSHVDFRPDOXJXpLV


'HVSHVDVFRPYHtFXORVHFRQVHUYDomRGHEHQV

2009
2008
Em milhares Em milhares Em milhares Em milhares 2XWUDV

Ativo
de dólares
de reais de dólares
de reais
 
Contas a receber 17. Despesas gerais e administrativas
2009 2008



 'HVSHVDVGHVHUYLoRVFRPSDUWLOKDGRV
Sociedades ligadas

Exposição cambial



 'HVSHVDFRPIUHWHV
 
 
(f) Derivativos.(PHGHD6RFLHGDGHQmRSRVVXtDLQVWUXPHQWRV Comissão a revendedores


derivativos. 15. Benefício pós emprego. (a) Plano de suplementação de aposen- Ferramentas, acessórios e combustível


tadoria.$6RFLHGDGHpXPDGDVSDWURFLQDGRUDVGD7(;35(97H[DFR6RFLHGDGH (QHUJLDHOpWULFD


3UHYLGHQFLiULDVRFLHGDGHIHFKDGDGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUVHP¿QVOXFUDWLYRV Seguro sobre propriedades


HGHSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDSUySULDLQVWLWXtGDHPWHQGRSRU¿QDOLGDGHVXSOH- 'HVSHVDFRPFRPXQLFDomR


mentar benefícios previdenciários aos empregados de empresas do grupo Chevron 'HVSHVDVSRVWDLVLPSUHVVRVHDVVRFLDo}HV


QR%UDVLO ³)XQGR´ $6RFLHGDGHRIHUHFHDRVVHXVIXQFLRQiULRVXPSODQRTXHFRQ- 'HVSHVDGHYLDJHQV

templa benefícios programáveis de renda para aposentadoria, do tipo contribuição 3UHYLGrQFLDV-XGLFLDLV


GH¿QLGDGHVYLQFXODGRVGD3UHYLGrQFLD6RFLDOLQFOXLQGRWDPEpPREHQHItFLRGLIHULGR $VVLVWrQFLDSUHYLGHQFLiULD
 
por desligamento, além dos seguintes benefícios de risco: benefício de invalidez e de 2XWUDV
 
SHQVmRSRUPRUWH ³3ODQR´ (VVH3ODQRIRLLPSOHPHQWDGRHPMXOKRGHHpRS2009 2008
cional a todos os empregados da Sociedade. As contribuições ao Plano apresentam- 18. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

VHFRPRVHJXH L &RQWULEXLomRPHQVDOGH3DUWLFLSDQWHFRUUHVSRQGHQWHDRUHVXOWD- %DL[DGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
 
GRREWLGRFRPDVRPDGH D H E RQGH D 5HVXOWDGRREWLGRFRPDDSOLFDomRGH Alienação de imóveis


 GRLVSRUFHQWR VREUHDSDUFHODGRVDOiULRGHSDUWLFLSDomRDWpROLPLWHGH GH]  Liquidação de reclamações e receitas diversas
 
VDOiULRVXQLWiULRV E 5HVXOWDGRREWLGRFRPDDSOLFDomRGH ]HURSRUFHQWR D
2009
2008
VHLVSRUFHQWR VREUHDSDUFHODGR6DOiULRGH3DUWLFLSDomRTXHH[FHGHUD GH]  5HVXOWDGR¿QDQFHLUR


6DOiULRV8QLWiULRV LL &RQWULEXLomRPHQVDOGD6RFLHGDGHLJXDODRYDORUGD&RQWULEXL- 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV

omRPHQVDOGH3DUWLFLSDQWH LLL &RQWULEXLo}HVHVSHFt¿FDVDR3ODQRVmRUHDOL]DGDV Fiança bancária

SHOD6RFLHGDGHFDVRVHMDFRQVWDWDGDHVVDQHFHVVLGDGHEDVHDGDQRFXVWRFDOFX- 'HVSHVDVEDQFiULDV


ODGRSHOR$WXiULRHGHDFRUGRFRPRVFULWpULRV¿[DGRVSHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDV 'HVSHVDVFRPMXURV

FRPSHWHQWHV'XUDQWHRH[HUFtFLR¿QGRHPD6RFLHGDGHHIHWXRXFRQWULEXLo}HV 2XWURV

QRPRQWDQWHGH5SDUDFXVWHLRGRVSODQRVGHEHQHItFLRVPassivo atuarial. 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV

(PHGHD6RFLHGDGHQmRWLQKDVDOGRGHSDVVLYRDWXDULDOUHODWLYR 9DULDomRFDPELDO

DSODQRVGHVXSOHPHQWDomRGHDSRVHQWDGRULDHPIXQomRGD7(;35(9HQFRQWUDU- -XURVVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

VH¿QDQFHLUDHTXLOLEUDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPRVSULQFtSLRVDWXDULDLVJHUDOPHQWH 2XWURV


aceitos, de acordo com parecer atuarial obtido de atuário independente. Premissas 5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
atuariais. $VSULQFLSDLVSUHPLVVDVDWXDULDLVHPVmRDVVHJXLQWHV
20. Seguros.(PHGHRVDWLYRVUHOHYDQWHVGD6RFLHGDGHSRV+LSyWHVHV¿QDQFHLUDV
suíam cobertura e proteção de seguros, tanto para o valor dos ativos como para
7D[DUHDODQXDOGHMXURV
DD possíveis perdas com interrupção de produção. As coberturas contratadas são
3URMHomRGHFUHVFLPHQWRUHDOGHVDOiULR
1mRDSOLFiYHO baseadas em criterioso estudo de riscos e perdas realizado por consultores de
3URMHomRGRFUHVFLPHQWRUHDOGRVEHQHItFLRVGRSODQR
DD seguros locais, sendo a modalidade de seguro contratada considerada, pela
,QÀDomR
DD DGPLQLVWUDomRVX¿FLHQWHSDUDFREULURVHYHQWXDLVVLQLVWURVTXHSRVVDPRFRUFator de determinação do valor real ao longo do tempo
rer, tendo em vista a natureza das atividades da Sociedade. As coberturas, em
Salários
 HGHIRUDPFRQWUDWDGDVSHORVPRQWDQWHVDVHJXLULQGLFDGRV
%HQHItFLRVGRSODQR

Importância segurada
Hipóteses biométricas
Ramos
2009
2008
$7 VHJUHJD- Prédios, tanques, máquinas e móveis
 
7iEXDGHPRUWDOLGDGHJHUDO
da por sexo
7iEXDGHPRUWDOLGDGHGHLQYiOLGRV
1mRDSOLFiYHO
A DIRETORIA
7iEXD$7%DVLFGHVDJUDYDGDHP
&iVVLR0RVFDUGLQL&5&Q5-2
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
$RV $GPLQLVWUDGRUHV H 4XRWLVWDV &KHYURQ %UDVLO /XEUL¿FDQWHV /WGD  ([DPLQDPRV RV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD DSXUDGRDVDWXDOL]Do}HVPRQHWiULDVGRVGHSyVLWRVMXGLFLDLVQmRIRLSUDWLFiYHOHIHWXDUPRVSURFHGLPHQWRVDOWHUQDWLYRV
&KHYURQ%UDVLO/XEUL¿FDQWHV/WGD D6RFLHGDGH HPHGHHDVFRUUHVSRQGHQWHVGHPRQVWUDo}HVGR GHDXGLWRULDSDUDDYDOLDUPRVRVHIHLWRVGHFRUUHQWHVGDIDOWDGHDWXDOL]DomRGRVGHSyVLWRVMXGLFLDLVHP
UHVXOWDGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DGRVH[HUFtFLRV¿QGRVQHVVDVGDWDVHODERUDGRVVRE HGHQRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRV¿QGRVQHVWDVGDWDV(PGHFRUUrQFLDGHWHUPRVVLGRFRQWUDWDGRVFRPR
DUHVSRQVDELOLGDGHGHVXDDGPLQLVWUDomR1RVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHHPLWLUSDUHFHUVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HV auditores da Sociedade em data posterior às contagens dos estoques, não acompanhamos as referidas contagens
¿QDQFHLUDV([FHWRSHORVDVVXQWRVPHQFLRQDGRVQRVSDUiJUDIRVHDEDL[RQRVVRVH[DPHVIRUDPFRQGX]LGRV HP GDWDGDWUDQVIHUrQFLDGRVDWLYRVGD&KHYURQ%UDVLO/WGDSDUDD6RFLHGDGHFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD
GH DFRUGR FRP DV QRUPDV GH DXGLWRULD DSOLFiYHLV QR %UDVLO DV TXDLV UHTXHUHP TXH RV H[DPHV VHMDP UHDOL]DGRV  HQmRIRLSRVVtYHOVDWLVID]HUPRQRVSRURXWURVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDTXDQWRjVTXDQWLGDGHVGRVHVWRTXHV
FRPRREMHWLYRGHFRPSURYDUDDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPWRGRVRVVHXVDVSHFWRV FXMRYDORUWHYHLPSDFWRUHOHYDQWHQDDSXUDomRGRVUHVXOWDGRVGH6RPRVGHSDUHFHUTXHH[FHWRSHORVHIHLWRV
UHOHYDQWHV3RUWDQWRQRVVRVH[DPHVFRPSUHHQGHUDPHQWUHRXWURVSURFHGLPHQWRV D RSODQHMDPHQWRGRVWUDEDOKRV GHHYHQWXDLVDMXVWHVGHFRUUHQWHVGRVDVVXQWRVPHQFLRQDGRVQRVSDUiJUDIRVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
FRQVLGHUDQGR D UHOHYkQFLD GRV VDOGRV R YROXPH GH WUDQVDo}HV H RV VLVWHPDV FRQWiELO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD referidas no primeiro parágrafo, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
6RFLHGDGH E  D FRQVWDWDomR FRP EDVH HP WHVWHV GDV HYLGrQFLDV H GRV UHJLVWURV TXH VXSRUWDP RV YDORUHV H H¿QDQFHLUDGD&KHYURQ%UDVLO/XEUL¿FDQWHV/WGDHPHGHHRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVDVPXWDo}HV
DV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV GLYXOJDGRV H F  D DYDOLDomR GDV SUiWLFDV H HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV PDLV UHSUHVHQWDWLYDV GRSDWULP{QLROtTXLGRHRVÀX[RVGHFDL[DQDVRSHUDo}HVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRV¿QGRVQHVVDVGDWDVGHDFRUGR
DGRWDGDV SHOD DGPLQLVWUDomR GD 6RFLHGDGH EHP FRPR GD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV WRPDGDV FRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
HPFRQMXQWR&RQIRUPHDSUHVHQWDGRQDV1RWDV I HjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPHGH
5LRGH-DQHLUR
D6RFLHGDGHSRVVXLGHSyVLWRVMXGLFLDLVQRPRQWDQWHGH5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWHVREUHRV
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5 “F” RJ
TXDLVQmRYrPVHQGRUHJLVWUDGDVDVUHVSHFWLYDVDWXDOL]Do}HVPRQHWiULDV'HYLGRDRIDWRGDDGPLQLVWUDomRQmRWHU
Marcos Donizete Panassol, Contador - CRC 1SP155975/O-8 “S” RJ
contratados referentes a perdas que supostamente teriam ocorrido como resultado
de vários planos econômicos. (ii) Ações tributárias. As principais ações tributárias
estão comentadas a seguir: Pagamento de ICMS referente ao óleo básico nas
vendas interestaduais (R$ 113 milhões em 2009) e (R$ 106 milhões em 2008).
$VDXWRULGDGHV¿VFDLVGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURUHLYLQGLFDPRSDJDPHQWRGR
,&06UHIHUHQWHjVYHQGDVLQWHUHVWDGXDLVHIHWXDGDVDSDUWLUGDIiEULFDGHOXEUL¿FDQWHVGD6RFLHGDGHQR5LRGH-DQHLURSDUDRVGHPDLVHVWDGRVGDIHGHUDomR2
ICMS referente às vendas interestaduais é recolhido pela Sociedade no estado destinatário das mercadorias, conforme regra de diferimento prevista na Constituição
)HGHUDOVHVVmR2LPSRVWRQmRSRGHVHUUHTXHULGRSHORHVWDGRGHRULJHP
5- RTXHDFDUUHWDULDHPGXSOLFLGDGHGHLQFLGrQFLDGRUHIHULGRLPSRVWRVREUHR
yOHREiVLFRLHQDRULJHPHQRGHVWLQRQRPRPHQWRGDYHQGDGRSURGXWR¿QDO
(PDGLomRR,&06pXPLPSRVWR³QmRFXPXODWLYR´FRQIRUPH&RQVWLWXLomR)HGHUDO
sessão 155, segundo parágrafo, o que descaracteriza a referida taxação. Reversão
do Crédito de ICMS nas vendas interestaduais para Zona Franca na região
Amazônica (R$ 64 milhões em 2009) e (R$ 59 milhões em 2008).(PERUDDV
YHQGDVGHOXEUL¿FDQWHVSDUDRHVWDGRGR$PD]RQDVVHMDPLVHQWDVGDWD[DomRGR
ICMS, a legislação do referido estado permite ao contribuinte localizado no estado
do Amazonas tomar créditos presumidos do imposto no mesmo valor do ICMS que
VHULDGHYLGRQRHVWDGRGHRULJHP2HVWDGRUHLYLQGLFDTXHDVYHQGDVLQWHUHVWDGXDLV
GHOXEUL¿FDQWHVHVWmRVXMHLWDVjLPXQLGDGH¿VFDOHFRQVHTXHQWHPHQWHQmRHVWmR
VXMHLWDVjLQFLGrQFLDGR,&06'HVWDIRUPDRFUpGLWR¿VFDOQmRSRGHULDVHUFRQFHGLGRQRHVWDGRGR$PD]RQDVHPGHFRUUrQFLDGDLQH[LVWrQFLDGHWD[DomRQRHVWDGRGH
origem. A Sociedade sustenta que as vendas para a zona franca são equivalentes
à exportação e devem ter os mesmos benefícios da isenção prevista na legislação,
LQFOXLQGRRFUpGLWRSUHVXPLGRGR,&06SUHYLVWRQDOHJLVODomRHVWDGXDO2DXWRGH
infração foi expedido após o prazo legal, razão pela qual deve ser cancelado. Além
disso, o auto foi baseado no argumento de que as regras locais excluíam lubri¿FDQWHVGREHQHItFLR¿VFDO1DUHDOLGDGHDOHLORFDOH[FOXLQGRRVFRPEXVWtYHLVH
OXEUL¿FDQWHVGREHQHItFLRIRLHPLWLGDHPGDWDSRVWHULRUjQRWL¿FDomRGRDXWRGHLQfração. A administração da Sociedade, com base na avaliação de seus consultores
MXUtGLFRVFRQVLGHUDRVULVFRVGHSHUGDFRPRSRVVtYHLVQmRH[LVWLQGRSRUWDQWRD
respectiva provisão contábil. 13. Patrimônio líquido. (a) Capital social.2FDSLWDO
social subscrito e totalmente integralizado pelas quotistas em moeda nacional é de
5GLYLGLGRHPTXRWDVQRYDORUQRPLQDOGH5
cada uma. A composição do capital é demonstrada a seguir:
Nº de quotas
Valor
Chevron Latin America Marketing LLC
 
1

Chevron Amazonas LLC
 
2PRQWDQWHGRFDSLWDOVRFLDOHVWiLQWHJUDOPHQWHUHJLVWUDGRQR%DQFR&HQWUDOGR
%UDVLO2FRQWUDWRVRFLDOGD6RFLHGDGHQmRGH¿QHXPDSROtWLFDIRUPDOGHGLVWULEXLção de resultados. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV. D ,GHQWL¿FDomRHYDORUL]DomRGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV A Sociedade opera com diversos instrumenWRV¿QDQFHLURVFRPGHVWDTXHSDUDFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DFRQWDVDUHFHEHU
de clientes e ligadas e contas a pagar a fornecedores e ligadas. Considerando a
QDWXUH]DGRVLQVWUXPHQWRVRYDORUMXVWRpEDVLFDPHQWHGHWHUPLQDGRSHODDSOLFDomRGRPpWRGRGRÀX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VYDORUHVUHJLVWUDGRVQRDWLYRHQR
SDVVLYRFLUFXODQWHWrPOLTXLGH]LPHGLDWDRXYHQFLPHQWRHPSUD]RVLQIHULRUHVDWUrV
meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são
sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos valores
MXVWRV2VLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVHVWmRVXMHLWRVDRVVHJXLQWHVULVFRVULVFR¿QDQceiro, risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. (b) Política de gestão
GHULVFRV¿QDQFHLURV A Sociedade possui e segue política de gerenciamento de
ULVFRTXHRULHQWDHPUHODomRDWUDQVDo}HVHUHTXHUDGLYHUVL¿FDomRGHWUDQVDo}HV
HFRQWUDSDUWLGDV1RVWHUPRVGHVVDSROtWLFDDQDWXUH]DHDSRVLomRJHUDOGRVULVFRV
¿QDQFHLURVpUHJXODUPHQWHPRQLWRUDGDHJHUHQFLDGDD¿PGHDYDOLDURVUHVXOWDGRV
HRLPSDFWR¿QDQFHLURQRÀX[RGHFDL[D7DPEpPVmRUHYLVWRVSHULRGLFDPHQWHRV
limites de crédito. (c) Risco de crédito. A política de vendas da Sociedade consiGHUDRQtYHOGHULVFRGHFUpGLWRDTXHHVWiGLVSRVWDDVHVXMHLWDUQRFXUVRGHVHXV
QHJyFLRV$GLYHUVL¿FDomRGHVXDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLVDVHOHWLYLGDGHGHVHXV
FOLHQWHVDVVLPFRPRRDFRPSDQKDPHQWRGRVSUD]RVGH¿QDQFLDPHQWRGHYHQ-

ECONOMIA
PETRÓLEO

Contrato de
US$ 1,6 bi une
Eike e Petrobras
A Petrobras e o empresário
Eike Batista devem se associar
pela primeira vez, nas próximas semanas, num contrato de
fornecimento de equipamentos
para exploração do pré-sal. O elo
será a OSX, empresa de serviços
offshore do grupo, que negocia
a construção de duas sondas de
perfuração, no valor estimado
em US$ 1,6 bilhão, com a Sete
Brasil, empresa de investimentos da qual a Petrobrás é sócia.
Posteriormente, as sondas
construídas por Eike devem ser
afretadas (alugadas) à própria
Petrobras. “A Sete Brasil está em
fase de negociação com o estaleiro
OSX e acredita muito no interesse
comum entre as empresas de tornar este projeto possível”, disse à
Agência Estado João Carlos Ferraz, presidente da Sete Brasil.
O negócio selará uma nova fase
de relacionamento de Eike com a
Petrobras, antes marcado pela disputa por investidores e pelo recrutamento de executivos da estatal.
Desde a criação da petroleira concorrente, a Petrobras viu estrelas
de seus quadros serem contratadas a peso de ouro por Eike - como
é o caso do próprio diretor-geral da
OGX, Paulo Mendonça.
Em 2005, Eike também teve
atritos com a companhia por causa
de uma térmica no Ceará. O empresário construiu a usina e contava
com a Petrobras como cliente para
fechar as contas até a maturação
do projeto. Eike não recebeu um
dos pagamentos e ameaçou entrar
na Justiça por quebra de contrato.
A térmica acabou sendo vendida.
Os atritos, no entanto, parecem ter ﬁcado no passado. Eike
fez questão de demonstrar isso
prestigiando, no mês passado, a
posse de Graça Foster na presidência da Petrobras. Segundo
uma fonte do grupo, a associação
agora é possível diante do cresci-

mento da OSX, que já atende às
necessidades da OGX e conquista
capacidade para oferecer serviços
também fora do conglomerado.
Além do negócio de US$ 1,6
bilhão para construção das sondas, o possível afretamento delas
não custaria à Petrobras menos
de US$ 1 milhão por dia. Os últimos contratos de afretamento fechados pela estatal em fevereiro
foram de até 15 anos e ultrapassaram este valor. Perguntado sobre
a possibilidade de afretamento
das sondas à Petrobras, Ferraz
respondeu: “Por que não?”.
Um megaequipamento deste
tipo não ﬁca pronto em menos
de três anos, no melhor cenário.
As sondas seriam construídas na
Unidade de Construção Naval
do Açu (UCN Açu, ao lado do Superporto do Açu.), mais um estaleiro que pode ser enquadrado
na denominação “virtual”. Ou
seja, as sondas precisam começar a ser montadas com o estaleiro ainda em construção.
A possibilidade de Eike construir as sondas e depois afretálas à Petrobras, em vez de usá-las
dentro de casa, na OGX, faz sentido se for mantido o atual perﬁl
de sua petroleira. Hoje, 92% dos
ativos de petróleo e gás da companhia estão em águas rasas ou
em campos terrestres.
Já as sondas em negociação
são para águas ultraprofundas,
com até 2 mil metros, perﬁl do
pré-sal. Os blocos marítimos da
OGX ﬁcam em lâminas d’água
cerca de 20 vezes menores que
na área do pré-sal da Bacia de
Santos, onde a Petrobras atua.
As duas sondas em negociação com a OSX são as únicas das
30 do portfólio da Sete Brasil
ainda sem contrato de afretamento com a Petrobras. Todas as
outras 28 sondas prestarão serviço à estatal. (Sabrina Vale/AE)

ADMINISTRAÇÃO

Nova diretora-geral
fará mudanças na ANP
Magda Chambriard diz que pretende ajustar gestão interna da instituição a seu perﬁl
Sabrina Valle
Da Agência Estado

As mudanças começarão pela secretaria-

A nova diretora-geral da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), Magda Chambriard, aﬁrmou ontem que pretende rever
a gestão interna da instituição
de forma a ajustá-la a seu perﬁl.
As mudanças começarão pela
secretaria-executiva, que cuida do planejamento interno da
casa. Hoje, o cargo é ocupado
por Murilo Mota.
Magda também anunciou
que serão feitas mudanças em
superintendências internas de
forma a melhorar processos.
Hoje, há 16 superintendências.
Um novo concurso ainda não
previsto é esperado para o ano
que vem. O quadro da ANP tem
1.200 pessoas, sendo mais de
700 permanentes.
Magda informou que está
pleiteando mais 152 vagas para
a agência. Destas, pelo menos
metade, ou 76, devem ser alocadas para ﬁscalização direta. Para
a executiva, a equipe de offshore
precisa ser pelo menos dobrada.

executiva, que é responsável pelo planajemento
interno. Hoje o cargo é ocupado por Murilo Mota
O núcleo de segurança operacional tem dez ﬁscais. O objetivo
é adotar uma ﬁscalização inteligente, aﬁrmou. “Não quero um
ﬁscal por posto”, disse. No último ano, disse, a agência fez 129
ﬁscalizações e encontrou mais
de 1.000 não conformidades.
Magda, que está nos quadros
da ANP desde 2002 como assessora da diretoria e diretora desde 2008, foi empossada no cargo
na última sexta-feira. Engenheira civil com pós-graduações na
área de petróleo, ela fez carreira
na Petrobras onde entrou como
estagiária em 1980 e é vista
como uma técnica. Sua nomeação partiu diretamente da presidente Dilma Rousseff, de quem
contava com a simpatia. As duas
se aproximaram quando Dilma
era ministra da Casa Civil.

A engenheira substituiu na
diretoria-geral a Haroldo Lima
(PCdoB), que deixou o cargo
vago em dezembro. A vaga foi
ocupada interinamente por Florival Peixoto, escolhido por uma
regra interna de rodízio.
Foi Hadoldo Lima quem a indicou para a diretoria em 2008,
numa nomeação que contou com
a simpatia do PT e do PCdoB. Ao
lado de Lima, Magda participou
da elaboração do novo marco do
setor de petróleo. Também foi
sob seu comando que a ANP contratou a Petrobras para perfurar
os blocos de Franco e Libra, que
posteriormente se conﬁrmaram
como dois dos maiores do Brasil.
11ª rodada - Magda Chambriard preferiu não comentar
sua posição sobre a necessidade
de realização da 11ª rodada de

licitação de áreas exploratórias
neste ano, mas aﬁrmou que todos os estudos para a realização
da rodada estão prontos e foram
entregues ao Ministério de Minas e Energia (MME), depois
aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética.
A nova diretora aﬁrmou que
ainda não teve oportunidade
de conversar com a presidente
Dilma Rousseff sobre a questão, mas explicou que os estudos
mostram que no ﬁm de 2015,
início de 2016, a área de exploração vai ser zerada: ou serão
feitas descobertas de petróleo,
e deixam de ser enquadradas
como áreas exploratórias, ou se
extinguem.
Magda disse também que a
ANP vai realizar mais estudos
de sísmica no Paraná, Maranhão,
parte do Piauí e a Bacia do Paraná, uma área de 1,3 km2 que
abrange vários estados. De acordo com ela, as bacias interiores
apresentam mais indícios de potencial de produção de gás. Na
sua opinião, será preciso pensar
em breve em uma rodada de licitação voltada para o combustível.

FECOMERCIO

Intenção de consumo sobe 7,1% em SP
A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) paulistanas, índice medido pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo
(Fecomercio-SP), subiu 7,1% em
fevereiro na comparação com o
mês anterior, atingindo 150,3
pontos, recorde da série histórica iniciada em agosto de 2009. O

resultado foi puxado pela intenção de consumo de bens duráveis, cujo índice apresentou alta
de 17,3%, para 157,4 pontos, em
fevereiro ante janeiro. Em uma
escala de 0 a 200 pontos, o indicador indica otimismo quando
ﬁca acima dos 100 pontos.
Fevereiro foi o quarto mês
consecutivo de alta no indica-

dor. Além dos bens duráveis, os
outros seis subíndices que compõem o ICF apresentaram alta,
porém mais discretas, em fevereiro sobre o mês anterior: acesso
ao crédito (7,3%), emprego atual
(6,3%), perspectiva de consumo
(5,9%), renda atual (5,7%), perspectiva proﬁssional (5,4%) e nível de consumo atual (1%).

De acordo com a FecomercioSP, o resultado do ICF reforça
que o momento econômico do
País é de crescimento. “Os motivos apontados para esta elevação continuam em trajetória
positiva, o que deve manter a
tendência de elevação do indicador nos próximos meses”, disse a
Fecomercio-SP, em nota.
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CRISE NA ZONA DO EURO

Fitch eleva rating da
Grécia para B negativo
Para agência, perdas impostas a credores melhorou o perﬁl de serviço da dívida
A agência de classiﬁcação de
risco Fitch elevou o rating de longo
prazo da Grécia em moeda local e
estrangeira de “default restrito”
para B- e o rating de curto prazo em
moeda estrangeira de C para B. O
teto-país foi reaﬁrmado em AAA.
A Fitch também informou que
retirou os ratings sobre os bônus
emitidos pela lei grega e atribuiu
rating B- para os novos títulos soberanos criados como resultado
do acordo para troca de dívida
com os credores privados do país.
O rating dos bônus regidos por leis
estrangeiras permanecerão em C.
Segundo a Fitch, a troca de dívida e as perdas impostas aos detentores de bônus gregos melhoraram signiﬁcativamente o perﬁl de
serviço da dívida do país e reduziu
o risco de ocorrência de diﬁculdades de pagamentos no curto prazo.
A agência aﬁrmou que considera que ainda existe um risco de
default signiﬁcativo e material,
tendo em vista o nível de endividamento ainda alto em seguida
à troca de bônus e os profundos
desaﬁos econômicos enfrentados

+XQJULDHVSHUD¿P
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O governo húngaro está
conﬁante que a União Europeia vai retirar a suspensão de
parte dos fundos destinados ao
país em junho, aﬁrmou ontem
o ministro da Economia, Gyorgy Matolcsy. “Estamos 100%
conﬁantes que a decisão ﬁnal
será coesa e totalmente convencida de que entregaremos
as metas em junho”, aﬁrmou
Matolcsy em Bruxelas, após a
reunião de ministros de Finanças da União Europeia.
União Europeia chegou a
um acordo para impor sanções
pela Grécia, como reﬂetido pelo
rating B-, que é grau especulativo.
“No entanto, na visão da Fitch, existe uma limitada margem de segurança para serviço
da dívida sobre os novos títulos

à Hungria por causa das políticas ﬁscais do governo, mas
a decisão será revisada em
junho, segundo uma pessoa
com conhecimento do assunto. Após horas de discussões
em uma reunião, os ministros
de Finanças da UE, o Ecoﬁn,
aprovaram a recomendação
da Comissão Europeia - braço
executivo da UE - para aplicar
sanções à Hungria, ameaçando congelar o acesso do país
a cerca de € 495 milhões em
recursos para orçamento a
partir de 2013.
durante um horizonte de 12 a 24
meses, reﬂetido pela perspectiva estável”, escreveu a agência
em comunicado.
Ajuda - A Grécia vai receber
os 34,5 bilhões de euros rema-

nescentes do primeiro pacote de
ajuda ao país, recebido em 2010,
informou ontem o ministro de Finanças, Evangelos Venizelos. “A
Grécia terá à disposição a partir
de agora até o ﬁm de 2015 o montante de 130 bilhões de euros (do
segundo pacote de resgate), mais
34,5 bilhões de euros e outros 8,2
bilhões de euros”, disse o ministro ao retornar de Bruxelas, onde
participou das discussões do Eurogrupo e do Ecoﬁn.
O segundo pacote de ajuda
externa ao país, no valor de 130
bilhões de euros, deverá ser ﬁnalizado hoje pelos participantes do Eurogrupo. Além disso, o
FMI deverá fornecer 8,2 bilhões
de euros à Grécia até 2015, montante que deverá fazer parte do
empréstimo total de 28 bilhões
de euros que o FMI está analisando para o período dos próximos quatro anos.
Venizelos aﬁrmou que os detalhes do novo programa de empréstimo ao país deverão ser ﬁnalizados em votação da diretoria do
FMI a ser realizada amanhã.

Espanha concentrará cortes no governo
A Espanha planeja fazer
cortes adicionais nos gastos do
governo central para cumprir
a demanda da União Europeia,
apresentada na reunião de segunda-feira do Eurogrupo, para
que o governo reduza a meta de
déﬁcit orçamentário em 2012
em 0,5% do PIB. A informação é
do ministro de Orçamento da Espanha, Cristóbal Montoro, que
disse ontem no Parlamento es-

panhol que o teto para os gastos
do país será revisado após o pedido dos ministros de Finanças
da zona do euro.
Recentemente, o governo da
Espanha anunciou que planeja
buscar uma meta de déﬁcit orçamentário de 5,8% em 2012, bem
acima da meta anterior de 4,4%
do PIB assumida com a União Europeia. Ontem, os ministros de Finanças da zona do euro pediram

à Espanha que reduza essa meta
para 5,3% do PIB neste ano.
Montoro disse aos parlamentares espanhóis que estão discutindo o teto para os gastos do
governo em 2012 que os novos
cortes nas despesas do governo
central não resultarão em maior
ﬂexibilização dos gastos para os
governos regionais do país.
Inﬂação - A inﬂação na Espanha caiu em fevereiro ao menor

nível em mais de um ano, segundo
dados ﬁnais do instituto nacional
de estatísticas (INE). O índice de
preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) harmonizado para
a União Europeia subiu 1,9% em
comparação com fevereiro do ano
passado, depois das altas anuais
de 2% em janeiro e 2,4% em dezembro. O CPI segundo as metodologias espanholas ﬁcou estável
em 2% em fevereiro.

&UHVFHRGp¿FLWFRPHUFLDOGR5HLQR8QLGR
O déﬁcit no comércio de bens
do Reino Unido aumentou em
janeiro, mas as exportações para
países de fora da União Europeia
subiram para o maior nível desde
que os registros começaram a ser
feitos. De acordo com o Escritório
para Estatísticas Nacionais (ONS,
na sigla em inglês), o déﬁcit cresceu para 7,5 bilhões de libras, de

7,2 bilhões de libras em dezembro.
Economistas
consultados
pela Dow Jones previam que o
déﬁcit aumentaria para 7,9 bilhões de libras em janeiro. O número de dezembro foi revisado e
havia sido inicialmente calculado em 7,1 bilhões de libras.
O comércio de bens com países
de fora da UE teve déﬁcit de 3,7

bilhões de libras em janeiro, em
comparação com o déﬁcit revisado de dezembro de 3,6 bilhões de
libras, que havia sido calculado
em 3,7 bilhões de libras antes.
Segundo o ONS, as exportações para países de fora da UE
somaram 12,9 bilhões de libras,
o nível mais alto desde janeiro
de 1998 e comparado a 12,4 bi-

lhões de libras em dezembro.
A pesquisa também mostrou
que as exportações de petróleo
aumentaram 300 milhões de libras em janeiro, para o valor total
de 9,3 bilhões de libras, que é o nível mais alto desde 1998. O recente avanço nos preços do petróleo
provavelmente puxou a alta nas
exportações da commodity.

EUA

)HGGHFLGHPDQWHUMXUREDL[R
HRFXUVRGDSROtWLFDPRQHWiULD
O Federal Reserve Bank (Fed),
o banco central dos Estados Unidos, manteve ontem o curso de
sua política monetária, não adotou
novas ações e forneceu poucos indícios quanto à sua disposição de
embarcar em futuros programas
de estímulo à economia. Em sua
análise da economia americana,
os integrantes do Comitê Federal
de Mercado Aberto (Fomc) observaram melhoras no mercado de
trabalho, mas advertiram que os
riscos econômicos persistem e que
a inﬂação poderá aumentar temporariamente por conta da elevação dos preços de petróleo e gás.
Nove dos dez integrantes do
Fomc votaram pela manutenção
das políticas de ampla oferta de
dinheiro. Na reunião de política
monetária, o Fed reiterou sua
intenção de manter as taxas de
juro de curto prazo em “níveis

excepcionalmente baixos” até o
ﬁm de 2014. A taxa ﬁcou entre
zero e 0,25%.
A taxa de Fed Fund está próxima de zero desde dezembro de
2008, quando o Fed começou a
pressionar a taxa de juros na esperança de expandir os gastos e
investimentos. No comunicado de
ontem, as autoridades monetárias
deram novas pistas sobre se esperam iniciar o terceiro programa de
compra de ativos como parte dos
esforços do BC de empurrar as taxas de juros de longo prazo e estimular a recuperação da economia.
De acordo com a ata reunião
de política monetária da reunião
de janeiro, as autoridades monetárias do Fed ﬁcaram divididas
em relação à estratégia do banco
de compra de mais ativos, com
consenso pouco claro para a tomada de ações adicionais em breve.

Com a melhora nos dados mais
recentes do mercado de trabalho
o Fed provavelmente vai ﬁcar menos tentado a embarcar em outra
rodada de compra de ativos e as
autoridades de alguma forma estão mais cautelosas em relação
aos riscos para a recuperação. As
condições do mercado de trabalho
“melhoraram ainda mais” e a taxa
de desemprego “caiu nitidamente
nas últimos meses, mas continua
elevada”, disseram as autoridades no comunicado de ontem.
O governo informou que o
mercado de trabalho adicionou
mais de 200 mil novos postos de
trabalho pelo terceiro mês consecutivo em fevereiro e que a
taxa de desemprego ﬁcou inalterada em 8,3%.
“O estresse nos mercados
ﬁnanceiros globais diminuíram, embora eles continuem

a representar riscos negativos
signiﬁcativos para o futuro da
economia”, aﬁrmou o Fed no
comunicado. Embora a alta recente nos preços do petróleo e
da gasolina “possam acelerar a
inﬂação temporariamente”, as
autoridades do Fed anteciparam
que a inﬂação cairá subsequentemente para “a meta ou abaixo
da meta que é consistente com o
mandato dual do Fed”.
Economistas ﬁcaram confusos com o fato de o ritmo de crescimento da economia continuar
fraco apesar de as empresas
estarem contratando. Recentemente, o presidente do Federal
Reserve, Ben Bernanke, disse no
Congresso dos EUA que via “de
alguma forma alguns sinais diferentes” emanando do mercado
de trabalho e não de outras partes da economia.

9HQGDVQRYDUHMRVREHPHPIHYHUHLUR
As vendas no varejo nos Estados Unidos tiveram em fevereiro
a maior alta em cinco meses, de
1,1% em relação a janeiro, para
o valor sazonalmente ajustado
de US$ 407,81 bilhões, informou
o Departamento do Comércio.
Em comparação com fevereiro
do ano passado as vendas aumentaram 6,5%. Os resultados
ﬁcaram em linha com a previsão
dos economistas consultados

pela Dow Jones.
No setor automotivo, as vendas foram responsáveis por
boa parte do avanço no índice geral, com crescimento de
1,6% sobre janeiro As vendas
de veículos cresceram 6,9% em
relação a fevereiro do ano passado. Os dados do setor contabilizam veículos comprados
por consumidores e não vendidos para frotas.

Em janeiro as vendas no varejo haviam subido 0,6% ante dezembro e as do setor automotivo
haviam caído 1,6%, segundo dados revisados.
Excluindo o setor, as vendas
no varejo dos EUA cresceram
0,9% em fevereiro sobre janeiro,
depois de subirem 1,1% em janeiro sobre dezembro. Para esse
dado os economistas previam
alta de 0,8%. Excluindo o setor

automotivo e também as vendas
de gasolina o crescimento nas
vendas foi de 0,6%.
Com o aumento dos preços dos
combustíveis, as vendas em postos de gasolina cresceram 3,3%
em fevereiro, a maior alta em
quase um ano. As vendas subiram
1,8% nas lojas de vestuário, 1,5%
nas lojas de departamento e 0,8%
em restaurantes. Os gastos caíram
1,2% nas lojas de móveis.

MERCADO

Bolsa registra o
PDLRUQtYHOGHVGH
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Da redação, com agências
O bom humor externo ditou
o ritmo dos negócios desde o começo do dia, conduzindo a Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) ao maior nível do ano. A alta
de mais de 5% das ações da Vale
e de cerca de 4% dos papéis de
Petrobras, em reação ao avanço
das commodities e a novos sinais
de melhora da economia norteamericana, levaram o Ibovespa a
cravar alta de 3,03% - maior percentual desde 27 de outubro, aos
68.394,33 pontos, o nível mais
elevado desde 8 de abril de 2011.
A Bolsa brasileira acelerou
o ritmo de alta durante a tarde,
após a comunicado do Federal
Reserve (Fed, banco central dos
EUA). A instituição manteve o
curso de sua política monetária,
não adotando novas ações de estímulo à economia e nem dando
indícios sobre sua disposição de
adotar novos programas de estímulo. Na reta ﬁnal do pregão, a
Bovespa renovou máximas, impulsionada pela intensiﬁcação
dos ganhos das bolsas em Nova
York. As ações dos bancos norteamericanos dispararam - JPMorgan e Bank of America subiram
mais de 6% - com os investidores
comemorando o resultado favorável dos testes de estresse antecipados pelos bancos ontem.
O S&P 500 e o Nasdaq encerram
com ganho de 1,81% e 1,88%,
respectivamente, e o índice Dow
Jones avançou 1,68%.
Também corroborou para a
boa performance da Bovespa ontem as declarações do ministro
da Fazenda, Guido Mantega, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) do Senado, de que a taxa
básica de juros, a Selic, hoje em
9,75% ao ano, vai convergir para
o nível da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que atualmente está em 6% ao ano.
Na mínima, o Ibovespa atingiu 66.386 (estável) e na máxi-

ma cravou +3,07%, aos 68.420
pontos. O giro ﬁnanceiro ﬁcou
em R$ 8,135 bilhões - o maior do
mês e também o maior desde 16
de fevereiro.
Após terem sido castigadas
nos últimos dias, as ações da
Vale recuperaram parte das
perdas, embaladas pela alta dos
preços dos metais no mercado
internacional. Para se ter uma
ideia, no mês, até anteontem,
Vale ON perdia 6,72% e o PNA,
-7,13%. Ontem, a ON avançou
5,12% e a PNA +5,37%. Em
Londres, o cobre para três meses fechou em alta de 1,35%. Na
Comex, a divisão de metais da
bolsa mercantil de Nova York
(Nymex), o cobre para entrega
em maio subiu 1,69%.
Já Petrobras anulou a perda
no mês da ON, mas ainda tem
pequena queda na PN, com a
arrancada desta terça-feira. Até
ontem, a ação ON registrava
queda de 3,96% no mês e a PN
caia, 3,62%. Ontem, a ON subiu
3,93% e a PN, +4,27%, passando a registrar leve declínio de
0,19% e alta de 0,49%, respectivamente em março. Na Nymex,
o contrato de petróleo para
entrega em abril encerrou com
alta de US$ 0,37, a US$ 106,71
por barril, o maior nível desde
cinco de março.
A Europa também trouxe
boas notícias. O índice ZEW de
expectativas econômicas na Alemanha atingiu em março o maior
nível desde junho de 2010. Além
disso, também foi informado um
aumento menor do que o previsto do déﬁcit comercial do Reino
Unido e os ministros de Finanças da zona do euro do aprovaram o segundo pacote resgate à
Grécia, de € 130 bilhões.
Nos EUA, as vendas no varejo
cresceram 1,1% em fevereiro, na
margem, a maior alta em cinco
meses, reforçando o quadro mais
favorável do mercado de trabalho e a tendência de recuperação da economia.

FORTUNA
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Aline Bronzati
Da Agência Estado

Os fundos de investimento voltaram ao azul na semana
passada ao registrarem captação líquida de R$ 12,12 bilhões,
segundo dados do site Fortuna,
que acompanha o setor. A rentabilidade foi de 0,27%, acima do
CDI, de 0,19% no período.
O destaque de captação foram
os fundos DI, ao levantarem R$
R$ 6,77 bilhões entre os dias 2 e
9 março. O retorno ﬁcou em linha
com o CDI, de 019%. A categoria
de renda ﬁxa teve captação líquida de R$ 1,97 bilhão, com rentabilidade de 0,4%. No acumulado
deste ano até a semana passada,
esses fundos somam captação líquida de R$ 19,5 bilhões.
Os fundos de curto prazo captaram R$ 1,45 bilhão e renderam
0,15%, abaixo da variação do CDI.
C

U

Já os fundos do Poder Público,
que reúnem os recursos arrecadados por municípios, estados e
União, tiveram resgates de R$ 190
milhões, com retorno de 0,06%.
A categoria de multimercados permaneceu no terreno negativo ao registrar saques de R$
86 milhões e ganhos de 0,53%.
Em 2012 até a semana passada,
os resgates já somam R$ 2,4 bilhões, de acordo com o Fortuna.
Os fundos de Ações (FIAs)
tiveram captação de R$ 50 milhões na semana de referência,
com perdas de 1,34%, ainda que
acima da variação do Ibovespa
que registrou perdas de 1,59%
na semana. Fundos classiﬁcados
como Outros (FDICS, Off-Shore,
Referenciados-Outros, Capital
Estrangeiro, e em Quarentena)
apresentaram captação líquida
de R$ 1,37 bilhão. A rentabilidade foi de 1,07%.
R

T

A

Yahoo! acusa Facebook em tribunal
dos EUA de infringir dez patentes
O Yahoo! abriu processo contra o Facebook alegando que a rede
social infringiu várias de suas patentes, o que eleva o tom das
tensões entre as duas empresas norte-americanas. Na queixa
aberta ontem no Tribunal Distrital de San José, na Califórnia, o
Yahoo! aﬁrmou que o Facebook infringiu dez patentes relacionadas
à publicidade, privacidade e aplicativos de relacionamentos.
Recentemente surgiram relatos de que o Yahoo! havia feito contato
com o Facebook sobre a infração das patentes. A estratégia do
executivo-chefe do Yahoo!, Scott Thompson, chamou a atenção,
já que o Facebook está perto de fazer uma oferta pública inicial
(IPO, na sigla em inglês) de ações avaliada em US$ 100 bilhões.
Em comunicado, o Yahoo! aﬁrmou que “infelizmente, o assunto
com o Facebook permanece não resolvido e fomos compelidos a
nos dirigir ao tribunal”. O Facebook, por sua vez, sugeriu que o
movimento foi uma surpresa.

PAÍS
RODÍZIO

Vaccarezza deixa a
liderança do governo
Deputado estava na mira desde o ano passado; Arlindo Chinaglia será seu substituto

Quarta-feira, 14 de março de 2012

Anvisa proíbe
venda de cigarros
com aditivos
Lígia Formenti
Da Agência Estado

Da redação, com agências
Ao mesmo tempo em que a
presidente Dilma Rousseff discursava no Senado em homenagem ao Dia da Mulher, o deputado Cândido Vacarezza (PT-SP)
formalizava sua saída da liderança do governo. Em um encontro
com jornalistas e sem esconder
a mágoa com o Palácio do Planalto, Vacarezza contou que teve
uma conversa com a presidente Dilma Roussef anteontem
no início da noite e ontem pela
manhã. Na ocasião, a presidente
explicou que quer fazer rodízio
nas lideranças do governo na Câmara e no Senado.
Vacarezza anteviu que sua
troca poderá ocasionar “algum
estremecimento” na base aliada diante de votações importantes, como o Código Florestal,

Destituição do deputado provocou a suspensão
das votações na Câmara, acirrou a disputa na
bancada do PT e a desconﬁança do PMDB
a Lei da Copa e os royalties do
petróleo. “Acho que pode ter algum estremecimento porque os
líderes têm uma relação forte
comigo”, aﬁrmou o ex-líder, ao
lembrar que tem bom trânsito
e amizade com todos os líderes
aliados e de oposição.
Dizendo que encarou com
“naturalidade” sua saída da liderança do governo, Vacarezza
confessou ter sido pego de surpresa anteontem diante das informações da imprensa de que a
presidente Dilma iria substituí-

lo. Mas disse saber que iria deixar a liderança, quando Giles
Azevedo, chefe de gabinete de
Dilma, telefonou para convidá-lo
a ir ao Planalto no ﬁnal da tarde
de ontem. Vacarezza reclamou
ainda do vazamento da informação para a imprensa, antes dele
ser avisado. “Não acho que essa
foi uma boa conduta das pessoas
que sabiam”, aﬁrmou.
O substituto escolhido pelo governo é Arlindo Chinaglia (PT-SP).
Repercussão - A destituição de Vaccarezza provocou

três efeitos imediatos: a suspensão das votações de ontem
na Câmara, ou mesmo de toda
a semana, acirramento na disputa na bancada do PT entre os
grupos de Vaccarezza e do presidente da Câmara, Marco Maia
(PT-RS), e a desconﬁança do
PMDB sobre o acordo de eleger
o deputado Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN) presidente
da Câmara em 2013.
A saída de Vaccarezza surpreendeu deputados aliados de Dilma e da oposição. Não que o líder
não estivesse na mira, desde o ano
passado, de rumores de que deixaria o cargo. Aliados de Vaccarezza
apontam a ministra de Relações
Institucionais, Ideli Salvatti (PTSC), como a principal articuladora por sua saída junto ao Palácio
do Planalto. No entanto, a troca
não era esperada para ontem.

Chinaglia se reúne hoje com base aliada
Ivan Richard e Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

O novo líder do governo na
Câmara, Arlindo Chinaglia (PTSP), disse que pretende conversar individualmente com todos
os líderes da base aliada para
identiﬁcar os problemas de relacionamento dos aliados. Em sua
primeira entrevista como líder,
Chinaglia informou que vai se
reunir hoje com os líderes para

discutir os tema prioritários
para votação, entre eles o novo
Código Florestal e a Lei Geral da
Copa do Mundo de 2014.
O novo líder promete buscar
o entendimento dentro da base
aliada por meio do diálogo e convencimento. “Primeiro, preciso
saber o que é realidade em tudo
isso. E só tem um caminho que é
conversar com todos os líderes,
de forma individual, depois com
todos eles, porque só ai teremos a

exata dimensão de qual é o problema e em que nível está”, disse.
“O modo de operar tem que
ser com respeito, não quero dizer que (ex-líder deputado Cândido) Vaccarezza não tivesse,
porque tinha. Tem que ter diálogo, paciência e, ao mesmo tempo, tem que ter posição. Se você
não defende com argumento,
com convencimento a posição do
governo, você não gera entusiasmos e se você não tem entusias-

mo muitas vezes o compromisso
de ganhar votações diminui. Precisamos trabalhar no convencimento”, completou.
Ao falar sobre a mudançana
liderança do governo na Câmara,
Chinaglia disse que “ninguém é
eterno em cargo algum”. “É normal
haver o rodízio. Vejo com a maior
naturalidade de que em um dado
momento alguém possa ser substituído. Agora, é trabalhar e dialogar,
respeitar os interlocutores.”
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Cigarros com aditivos como
chocolate, baunilha, menta e morango estão proibidos no País. Depois de mais de um ano de discussão e muita polêmica, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovou ontem resolução que impede o uso de substâncias que mudam o sabor ou
o cheiro de produtos de fumo. A
medida, na prática, passa a valer
dentro de um ano e meio. Este é o
tempo dado para a indústria mudar a linha de produção e escoar
ou recolher o produto existente
no mercado. Para cigarrilhas e

charutos, o prazo é maior: 18 meses para interrupção da produção
e seis meses, para retirada dos
produtos do comércio.
A proibição de aditivos aromatizantes e que emprestam sabor aprovada pela Anvisa atende
a uma recomendação da Convenção Quadro do Tabaco, acordo
mundial com medidas para reduzir e prevenir o tabagismo, do
qual o Brasil é signatário. Médicos e grupos antitabagistas asseguram que a adição de produtos
que alteram o sabor e cheiro do
cigarro é uma tática há tempos
usada pela indústria para atrair
novos fumantes, principalmente
crianças e adolescentes.

DETRAN

Emissão de CNH
é normalizada
Um problema técnico afetou
os Detrans de todo o País e impediu que carteiras de habilitação fossem emitidas e renovadas
durante toda o dia de ontem. Os
departamentos de trânsito passaram o dia sem conseguir acessar a
base de dados do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação
(Reinach) e não puderam renovar
ou emitir novos documentos.
Em alguns estados, como São
Paulo, outros serviços que de-

pendiam dos sistemas do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran) também foram afetados. Entre eles, a transferência
de documentos e de veículos.
De acordo com o Denatran, o
problema foi detectado no início
do dia. Técnicos do Serpro foram
acionados para buscar uma solução. No início da noite de ontem o sistema voltou ao normal.
Hoje, portanto, todas as operações estarão normalizadas.

RIO
EXPECTATIVA

Vendas na Páscoa
devem aumentar 9%
Cerca de 45,5% dos comerciantes contrataram pessoal temporário
Alana Gandra
Da Agência Brasil

O comércio do Rio de Janeiro
mostra expectativa positiva em
relação às vendas da Páscoa. De
acordo com pesquisa divulgada
ontem pelo Centro de Estudos
do Clube dos Diretores Lojistas
do Rio de Janeiro (CDL-Rio), a
perspectiva é de aumento de 9%
das vendas, em comparação com
o mesmo período do ano passado. A pesquisa ouviu 500 lojistas
da capital ﬂuminense.
O presidente do CDL-Rio, Aldo
Gonçalves, disse que o comércio
está apostando na Páscoa como
um evento que não se restringe à

CDL diz que data não se restringe à troca de ovos
de chocolate. São adquiridos também bichos de
pelúcia, brinquedos e roupas, entre outros produtos
troca de ovos de chocolate. Informou que essa mudança decorreu
de dois fatores, que são a relação
da data com as crianças e o fomento do romantismo, na medida em
que no período são adquiridos
também bichos de pelúcia, brinquedos, roupas e outros produtos.
“Com isso, o comércio está
direcionando seu foco não ape-

nas para as crianças, mas também para os adultos, atraindo
atenção especial dos casais,
principalmente dos namorados”, disse Aldo Gonçalves.
A pesquisa revela que 54,5%
dos lojistas acreditam que as
vendas serão maiores do que
no ano passado. Do total consultado, 51,5% disseram ter am-

pliado a variedade de artigos
ofertados e 15,4% investiram
no treinamento para melhorar
o atendimento. Cerca de 45,5%
dos comerciantes contrataram
pessoal temporário para a Páscoa. Esses trabalhadores exercerão funções de vendedores,
demonstradores, promotores de
vendas e repositores.
O preço médio dos presentes
por pessoa deverá atingir R$
140, aponta a pesquisa do CDLRio. Promoções, lançamento de
novos artigos e facilidades na
compra são alguns instrumentos
que vêm sendo utilizados pelos
lojistas para aumentar as vendas
na época da Páscoa.

EXPULSÃO

6HFUHWiULRD¿UPDTXHPDLV
bombeiros poderão ser punidos
Heloisa Aruth Sturm
Da Agência Estado

O secretário de Estado de
Defesa Civil e comandantegeral do Corpo de Bombeiros
do Rio de Janeiro, coronel Sérgio Simões, aﬁrmou ontem que,
além dos 13 bombeiros expulsos
da corporação, outros 93 também estão sendo punidos administrativamente por participação na greve da categoria no
mês passado. São militares que
faltaram ao serviço em 10 de
fevereiro, primeiro dia de paralisação, e atualmente cumprem

medida disciplinar de prisão,
cuja pena varia de 20 a 30 dias.
Eles permanecem cumprindo
suas atividades, mas não podem
se ausentar do quartel. “A punição disciplinar faz parte da `rotina’ de uma corporação militar, e
a gravidade é muito diferente da
de quem é submetido a um conselho”, disse o coronel A conduta de outros três bombeiros - um
sargento, um capitão e um major, que também correm o risco
de serem expulsos - ainda está
sendo analisada pelo Conselho
de Disciplina e pelo Conselho de
Justiﬁcação, que são os tribunais

onde são julgados os praças e os
oﬁciais, respectivamente.
De acordo com Simões, a exclusão efetiva dos 13 bombeiros já julgados administrativamente pode
ocorrer em até 30 dias. “Diante da
gravidade da situação, a decisão
foi pela exclusão desse grupo de
pessoas que não se coadunam com
a estrutura de uma instituição militar”, disse o comandante.
Dentre os bombeiros expulsos
está o sargento André Matos, que
participou do movimento grevista
em junho do ano passado e chegou a ser preso na ocasião, após
a invasão do Quartel Central da

corporação, mas recebeu anistia
criminal e administrativa, assim
como os outros 438 bombeiros
que participaram da ocupação.
“Como é que ele tem uma ﬁcha
condecorada, dizendo que ele é
um bom bombeiro, disciplinado,
e agora ele está sendo expulso?”,
questionou Tatiane Siqueira da
Silva, esposa do sargento Matos.
Segundo ela, eles deverão entrar com um pedido na Justiça
para anulação da medida. Administrativamente, os 13 bombeiros têm prazo de 5 dias para
recorrer da decisão ao próprio
conselho da instituição.

EPIDEMIA

Casos do tipo 4
da dengue chegam
a mais de 11 mil
O número de casos de dengue
registrados este ano na cidade
do Rio já chega a 11.913, segundo o boletim divulgado ontem
pela Secretaria Municipal de
Saúde. Somente na última semana foram notiﬁcados 115 casos
da doença. Desses casos, o vírus
tipo 4 ainda é o predominante,
com 68,5% das notiﬁcações.
De acordo com a secretaria, desde o início do ano, o maior número
de casos foi registrado em Madureira e bairros próximos com 2.944
notiﬁcações. O bairro de Campo
Grande onde foi conﬁrmada em fevereiro deste ano, a primeira morte
por dengue no município, registrou
até o momento 2.088 casos.
O boletim aponta ainda, que os
bairros de Bangu e Realengo re-





gistraram 1.903 casos da doença.
Segundo o superintendente em Vigilância Epidemiológica do município, Márcio Garcia, por causa do
grande número de casos de dengue
registrados na zona oeste, a secretaria intensiﬁcou as ações no combate ao mosquito Aedes aegypti.
“A ação de capacitação relacionada ao manejo clínico do
paciente suspeito de dengue
continua sendo feita desde o ano
passado. Atualmente nós temos
um registro de 7.384 proﬁssionais
já capacitados em parceria com o
Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde. A capacitação
é a melhor estratégia para fortalecer a assistência ao paciente
com dengue, evitando que o paciente venha a óbito”, disse.
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JUSTIÇA

JOGO DO BICHO

Pedro Marcos Barbosa

Anísio da Beija-Flor é
preso novamente pela PF
Sentenças de contraventores condenados variam de 2 a 48 anos de prisão
Antonio Pita
Da Agência Estado

Após cinco anos de investigações da Operação Hurricane, a Justiça Federal condenou 24 pessoas
envolvidas com exploração de jogo
ilegal e pelos crimes de corrupção
e formação de quadrilha. Entre os
condenados estão os contraventores Aniz Abrahaão David, o Anísio
da Beija-Flor, Aílton Guimarães
Jorge, o Capitão Guimarães, e Antonio Petrus Kalil, o Turcão. Cada
um foi condenado a 48 anos de prisão por cheﬁar uma quadrilha de
caça níqueis e jogo do bicho no Rio
de Janeiro e em Niterói.
Oito pessoas foram presas pela
Polícia Federal (PF) na manhã
de ontem após a publicação da
sentença. Entre os presos está o
Capitão Guimarães, ex-oﬁcial do

Exército e ex-presidente da Liga
Independente de Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Ele e
outros cinco condenados foram encaminhados ao presídio Ary Franco, no Rio. O patrono da Beija-Flor,
Aniz Abrahão, e Antonio Petrus
Kalil também foram presos. Aniz
está sob custódia em um hospital
particular da Zona Sul do Rio e
Kalil está em prisão domiciliar, em
Niterói, por conta da idade avançada e problemas de saúde. Duas
pessoas ainda estão foragidas.
A sentença também cita o exdesembargador José Eduardo
Carreira Alvim e o ex-ministro
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Paulo Oliveira Medina. Eles
são investigados pelo crime de
corrupção passiva. Por conta do
foro privilegiado, os magistrados
são investigados em um processo

independente que tramita no Superior Tribunal Federal (STF).
Responsável pelas condenações, a juíza Ana Paula Vieira de
Carvalho, da 6ª Vara Criminal,
explicou na sentença que pediu
a prisão imediata dos 10 réus que
considerava perigosos à sociedade. “Os métodos violentos da quadrilha restam também indiciados
através da suspeita de que seus
membros se relacionem com as
milícias cariocas”. A decisão foi
contestada pelo advogado do Capitão Guimarães, Nélio Machado.
Segundo ele, a prisão foi “desnecessária e injusta”. “Não tivemos
acesso à sentença e não sabemos o
motivo da prisão. Vamos analisar a
situação para tentar restabelecer
a liberdade dos clientes”, aﬁrmou.
Os réus foram condenados em
primeira instância pelos crimes

de corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha. As sentenças
variam de 2 a 48 anos de prisão,
de acordo com o envolvimento
no esquema. Eles também foram
condenados a pagar multas que,
no total, chegam a R$ 92 milhões.
Em abril de 2007, a Operação
Hurricane prendeu 25 pessoas
nos estados do Rio, Bahia, São
Paulo e Distrito Federal. Eles foram apontados como a cúpula do
jogo do bicho no Rio, com acusações de formação de quadrilha,
lavagem de dinheiro, operação
de jogo ilegal e corrupção. Entre eles, estavam magistrados,
procuradores, empresários, policiais federais e civis.
A corrupção dos magistrados foi
citada pela juíza responsável pela
condenação como um “intolerável
atentado ao Estado de Direito”.

GUERRILHA DO ARAGUAIA

MPF vai apresentar denúncia
envolvendo major Curió
O Ministério Público Federal
(MPF) vai pedir à Justiça a condenação do oﬁcial de reserva Sebastião Curió Rodrigues de Moura,
um dos militares responsáveis pela
repressão à Guerrilha do Araguaia
na década de 1970. A denúncia envolvendo o major Curió pelo crime
de sequestro de cinco militantes
será encaminhada hoje à Justiça
Federal em Marabá. É a primeira
ação penal proposta pelo Estado
contra autores de graves violações
de direitos humanos cometidos durante a ditadura militar.
Os sequestros ocorreram durante a última operação de repressão à guerrilha, deﬂagrada
em outubro de 1973. Na ação, denominada Operação Marajoara,
tropas comandadas pelo major
Curió capturaram os militantes
Hélio Luiz Navarro Magalhães,

Maria Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua
Costa e Telma Regina Corrêa.
De acordo com o MPF, as vítimas
foram levadas a bases militares,
submetidas à tortura e permanecem desaparecidas.
Para o procurador da República Tiago Rabelo, a denúncia trata
de um crime permanente, ou seja,
que continua ocorrendo, uma vez
que os restos mortais das vítimas
ainda não foram encontrados. “Por
se tratar de crimes permanentes,
algo precisaria ser feito. Não poderíamos jamais fechar os olhos,
uma vez que os autos falavam que
algo precisava ser feito, no caso a
responsabilização dos envolvidos”.
Segundo ele, há provas da
participação material e intelectual do major Curió nos crimes.
Além de relatórios e registros

históricos, o MPF também ouviu
várias testemunhas. “Após cuidadosa análise de documentos, chegamos a estes crimes. O número
de testemunhas presentes na
denuncia é considerável e todas
elas apontam para a autoria do
Sebastião Curió”, disse Rabelo.
De acordo com o procurador
da República Sérgio Suiama, a
ação não contraria a Arguição
de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 153 contra
a Lei da Anistia. “Nessa ADPF, o
Supremo Tribunal Federal diz
que a Lei de Anistia é válida
para todos os crimes cometidos
até agosto de 1979. Nesse caso,
são cinco sequestros que continuam, por isso, a lei (de Anistia)
não beneﬁcia o major Curió”.
As investigações sobre crimes
que ocorreram durante a Guer-

UNIBAN

rilha do Araguaia vão continuar.
Os procuradores acreditam que
podem ocorrer outras ações sobre desaparecimentos forçados
durante esse período. “Sempre
que for possível provar sem
nenhuma dúvida que houve o
crime e que a pessoa praticou o
crime, essa ações serão propostas”, destacou Suiama.
A ação envolvendo o major
Curió é resultado de um procedimento investigatório criminal
aberto pela Procuradoria da República em Marabá, em 2009. Se
for condenado, o militar pode pegar de dois a 40 anos de prisão.
Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos
(OEA), condenou o Brasil por não
ter investigado crimes cometidos
durante a Guerrilha do Araguaia.

Mantida indenização
para Geisy Arruda

CASO BRUNO

A Justiça de São Paulo decidiu ontem manter a indenização
de R$ 40 mil, por danos morais,
a Geisy Arruda, contra a Academia Paulista Anchieta S/C (Uniban), segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo.
A determinação foi estabelecida pela 34ª Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, que manteve a decisão
da 9ª Vara Cível de São Bernardo
do Campo, de acordo com o TJ.

Da Agência Estado

Geisy, segundo informações
do TJ, foi hostilizada por outros
alunos da universidade, em outubro 2009, quando usava um vestido curto durante as aulas. Segundo o TJ, a estudante, à época, foi
expulsa da faculdade, sob “alegação de desrespeito à moralidade
e à dignidade acadêmica”.
A Uniban foi condenada em
2010 a pagar R$ 40 mil pelo episódio e recorreu da sentença. A
defesa da ex-aluna, que pediu

R$ 1 milhão de indenização por
danos morais, considerou baixo
o valor ﬁxado pela Justiça e também recorreu da decisão.
Os advogados de Geisy aﬁrmam que houve falha na prestação de serviço e que os direitos
da estudante foram violados
por causa das agressões verbais
e da ameaça à segurança pessoal. Já a Uniban alegou que
Geisy teria planejado o episódio para adquirir notoriedade.

CORRUPÇÃO PASSIVA

Condenado servidor
que atuava no Galeão
O Ministério Público Federal no
Rio de Janeiro (MPF/RJ) obteve a
condenação de um agente sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a quatro

anos e meio de prisão por duas
tentativas de corrupção passiva
contra viajantes no posto de vacinação do Aeroporto Internacional
do Galeão, no Rio de Janeiro. Após

CORREÇÃO
A chamada de capa da coluna Universo do Direito, publicada
na edição de ontem, não corresponde ao texto do autor,
Sidney Hartung.
O correto é: “A Administração Pública em boa hora planejou
e está executando as obras que objetivam a eliminação dos
focos poluentes, tendo sito detectados os principais pontos de
contaminação das praias”.

a denúncia do MPF, a 8ª Vara Federal Criminal decretou a prisão e a
perda do cargo do agente.
A denúncia foi oferecida pelo
procurador Luiz Fernando Lessa,
após ter conhecimento das queixas dos dois viajantes que foram
vítimas da ação corrupta do servidor. Ambos entraram em contato
com a Anvisa para denunciar a
cobrança de dinheiro pelo agente
para a realização de tarefas corriqueiras, como a aplicação de vacina contra febre amarela e a emissão do Certiﬁcado Internacional
de Vacinação (CIV) ou da segunda
via do cartão de vacinação.

Estratégia
não altera
andamento
Marcelo Portela
Responsável pelo indiciamento
do goleiro Bruno Fernandes e mais
oito pessoas pelo assassinato da
ex-amante do atleta, Eliza Samudio, de 25 anos, o delegado Edson
Moreira aﬁrmou ontem que já esperava que a defesa do ex-jogador
do Flamengo tentasse responsabilizar seu braço-direito, Luiz Henrique Ferreira Romão, o “Macarrão”, pelo crime. Para o delegado,
porém, a mudança na estratégia
da defesa, que até então negava a
morte devido ao fato de o corpo de
Eliza não ter sido encontrado, não
altera o andamento do caso.
“Na instrução criminal, percebi que o Macarrão podia assumir o
crime porque foi o único que nunca deu declarações. (Mas) o Bruno
é o mandante e não tem jeito de
tirar isso de cima dele”, declarou
o policial, chefe do Departamento de Investigação de Homicídios
e Proteção à Pessoa (DIHPP) da
Polícia Civil mineira. “É uma
estratégia de defesa. Estão tentando tirar (Bruno) do homicídio
triplamente qualiﬁcado para ele
responder só pelo sequestro e cárcere privado”, acrescentou.
Desde o início das investigações em torno do desaparecimento de Eliza, em junho de
2009, todos os acusados negavam que ela havia sido morta e
os advogados, inclusive em juízo,
insistiram na tese da falta de
materialidade do crime por causa da inexistência do corpo.

Questão
de Justiça
pedromarcos@nbb.com.br

Injustiças sumuladas

E

ros Roberto Grau, em sua primeira obra publicada após
a aposentadoria compulsória do Supremo Tribunal Federal, aﬁrmou: “O Judiciário é atualmente arena em que
se joga a luta das classes”. Essa assertiva forte, densa, e concisa,
reúne um entendimento implícito sobre uma grande guerra travada no cotidiano forense, sob as vestes da legalidade formal.
Em suma, disputas jurisdicionais podem servir como estratagemas eﬁcazes para os “donos de poder” que queiram
protrair a data de pagamento de um débito, contando com
o transbordamento de um sem número de processos que
cada magistrado conta em seu gabinete. Ou seja, por vezes o
pagamento irrisório de custas judiciais de um recurso meramente protelatório, sem qualquer chance de êxito, pode ser
uma alocação “semi-gratuita” e lucrativa, diante de outra,
momentânea, destinação dos recursos pecuniários devidos.
Numa breve pesquisa jurisprudencial por quaisquer dos
sites de Tribunais de Justiça, é possível perceber como cerca
de 70% dos feitos em curso tem como litigantes (em regra no
pólo passivo) os mesmos dez grupos econômicos, bem como
os mesmos dez entes públicos. Se fosse feito um mapa litigioso do Brasil, não haveria a menor diﬁculdade em apurar que
tais litigantes habituais usam o Poder Judiciário como uma
via estratégica para maximizar seus ganhos ﬁnanceiros.
No outro lado do muro, constam, em regra, administrados humildes, muitos dos quais aguardam com enorme
esperança o trânsito em julgado de seu bom direito para
evitar a perpetuidade de condutas lesivas. Como Justiça
também tem a ver com celeridade, posto que uma tutela
concedida de forma tardia terá nenhuma ou pouca utilidade, para evitar que causas centenas de milhares de vezes já
julgadas ocupem o tempo dos magistrados, as Cortes passaram a fazer uso do “instrumento sumular”.
As súmulas jurisprudenciais são a consolidação de uma razão
jurídica decidida inúmeras vezes, que atingiu um patamar de
paciﬁcidade na perspectiva do Órgão Julgador. Ou seja, tal como
uma só andorinha não faz verão, entre um “precedente” e uma
“jurisprudência” vai um larg caminho de profuso lapso
go
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Contudo, não é incomum que súmulas confeccionadas há
várias décadas no passado, sob a inﬂuência política de regimes
pouco democráticos, continuem a ser aplicadas a “torto e à direito”, como se todo o pano de fundo jurídico não tivesse sido
objeto de mutação material. De modo pragmático, das 768 súmulas já editadas pelo STF (das quais 32 são vinculantes), 621
delas são pretéritas a Constituição de 1988, e pouquíssimas das
últimas foram objeto de revogação formal.
Leis foram suprimidas, novas Cartas Magnas editadas,
princípios e novos valores passaram a permear todo o sistema jurídico, e algumas súmulas simplesmente permaneceram intactas, como se fossem normas superiores à democracia, à vontade popular, e resistem no cotidiano dos
magistrados como múmias-vivas.
Longe de serem meros objetos de adoração em seus sarcófagos, acabam como instrumento corriqueiro dos positivistas de plantão que, submetendo o fato à norma (súmula),
chegam a uma conclusão subsuntiva “certeira”, tal como
numa simples operação aritmética. O magistrado, tal como
no “fetiche jurídico” do século XIX, volta a ser “a boca da
lei”, pelo verbete sumular.
Porém, tal como nas sábias palavras de Piero Calamandrei,
“O Tribunal de Cassação (e suas súmulas) foi instituído para
manter a “uniformidade da jurisprudência”, isto é, para garantir que as leis, quando aplicadas aos casos controvertidos,
sejam interpretadas pelos juízes sempre do mesmo modo. Mas
essa exigência da interpretação uniforme e constante é mais
fácil de ser enunciada em teoria do que respeitada na prática.
Porque, entre os casos que caem sob os olhos do juiz, não há um
só que não apresente alguma característica singular, capaz de
distingui-lo de todos os demais. E essa nuance diferente do fato
(para não falar do humor variável dos juízes) basta para fazer
com que, colocada diante dele, mesmo a lei se apresente sob
uma ﬁsionomia nova e imprevista”.
Não é nada impossível, de tal modo, que aos poucos os
julgados passem não mais a adequar o direito aos fatos, mas
subvertendo a lógica da justiça, comportar na súmula fatos
que não estejam em condição de igualdade. Decide-se o que
é diferente como igual, pelo dogma da celeridade acima de
qualquer outro valor.
Ainda nas palavras de Calamandrei, “os horizontes do
juiz são marcados pelas leis; se o juiz compreendesse o que
há além, talvez não pudesse mais aplicá-las com tranqüilidade de consciência. É bom que não perceba que a função
que nossa sociedade atribui à justiça é, com freqüência, a
de conservar as injustiças consagradas nos códigos”.
Se a escolha política constitucional foi de aplicar a justiça no caso em concreto, tal como no juris dicere em varejo,
é latente que a “eleição” do Poder Jurisdicional tem sido no
sentido de aplicar a súmula no caso teórico, formando uma
jurisdição por atacado.

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.
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reitera
Talibã faz disparos em Irã
disposição em
local atacado por militar voltar a negociar
Ação ocorreu durante o primeiro protesto em resposta à chacina de domingo

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Militantes do Talibã abriram
fogo ontem contra uma delegação
formada por autoridades afegãs
- dentre elas dois irmãos do presidente Hamid Karzai - que visitavam vilas no sul do Afeganistão,
onde um soldado norte-americano
matou 16 civis no domingo.
O ataque ocorreu enquanto
estudantes do leste do país realizavam o primeiro protesto signiﬁcativo em resposta ao tiroteio
de domingo, aumentando os temores sobre a repetição da onda
de violentas manifestações registrada no mês passado, após a
queima de exemplares do Alcorão numa base norte-americana.
Os militantes mataram um
soldado afegão que fazia a segurança da delegação na vila
de Balandi, disse o general Ab-

dul Razaq, chefe de polícia da
província de Kandahar, onde a
visita aconteceu. Outro soldado
afegão e um promotor militar ﬁcaram feridos, informou ele.
A delegação, que incluía dois
irmãos do presidente Karzai e outras importantes autoridades, estava numa mesquita para um serviço
em memória das vítimas quando
dos tiros foram disparados.
Um dos irmãos do presidente,
Qayum Karzai, disse que, para
ele, o ataque não parecia sério.
“Nós estávamos prestando nossas condolências quando ouvimos dois tiros, bem leves”, disse
Karzai “Então, achamos que era
o Exército Nacional que havia
começado a atirar para cima.”
Ele disse que os membros da
delegação, que também incluía do

governador de Kandahar, Tooryalai
Wesa, e o ministro de Fronteiras de
Assuntos Tribais, Asadullah Khalid,
estavam seguros e foram levados de
volta para a cidade de Kandahar.
Antes do ataque contra a delegação, o Talibã prometeu matar
e decapitar os responsáveis pelas
mortos dos civis nas duas vilas, localizadas no distrito de Panjwai, considerado o berço do grupo militante.
Nove das 16 vítimas eram
crianças e três eram mulheres, segundo informações do presidente.
O atirador, um sargento, está sob
custódia dos Estados Unidos, mas
seu nome não foi divulgado. Os
moradores disseram que o militar foi de casa em casa, no meio
da noite, abrindo fogo contra famílias que dormiam. Ele também
ateou fogo a alguns dos corpos.

A irritação era evidente ontem
nas discussões com as autoridades
que visitavam o local, antes que o
ataque do Taleban interrompesse
o evento. “Hoje, o governador de
Kandahar tentou explicar aos moradores locais que foi um único soldado, que não foi uma pessoa sã e
que ele está doente”, disse Abdul
Rahim Ayubi, legislador por Kandahar que fazia parte da delegação.
“Mas as pessoas estavam gritando e estão muito irritadas.
Elas não ouviram o governador e
o acusam de defender os americanos em vez de defender o povo de
Kandahar”, disse Ayubi. Antes do
ataque do Taleban, os integrantes
da delegação pagaram indenizações aos familiares das vítimas US$ 2 mil para cada morto e US$
1 mil para cada ferido.

SÍRIA

Exército retoma Idlib e
confrontos deixam 48 mortos
Forças militares sírias recapturaram ontem grande parte da cidade rebelde de Idlib, que ﬁca perto
da fronteira com a Turquia. Tratase de uma importante base que
desertores militares comandaram
durante meses, informou ontem
um jornal pró-governo. O grupo
internacional de direitos humanos
Human Rights Watch denunciou
que o Exército da Síria está instalando minas terrestres na fronteira com a Turquia, enquanto o Alto
Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (ACNUR) informou que passou de 30 mil o
número registrado de refugiados
sírios nos países vizinhos desde
que a revolta contra o presidente
Bashar Assad estourou em março
de 2011. Confrontos deixaram pelo
menos 48 mortos hoje na Síria,
informaram ativistas. As informações não puderam ser conﬁrmadas
por fontes independentes.
Mesmo com a tomada parcial
de Idlib, o conﬂito não chegou ao
ﬁm. Na província sulista de Deraa,
pelo menos 20 soldados regulares foram mortos por insurgentes
após terem sido emboscados na
cidade de Dael, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos. O Observatório disse que outros 10 soldados do exército foram
mortos em outra emboscada em
Maarat al-Numan, na província
de Idlib, mas que sete civis também foram mortos por soldados
na mesma cidade. Os militares teriam disparado contra uma picape
que levava feridos. O grupo também informou que outros oito civis foram mortos pelo governo na
província de Homs em incidentes
separados, incluída uma mulher
na cidade de Tal Kalakh, perto da
fronteira libanesa. Outras dez pes-

Número de refugiados
sírios supera 30 mil
O número de refugiados sírios que deixaram o país desde
que começou a revolta contra o
presidente Bashar Assad, há um
ano, superou 30 mil pessoas, e o
Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) nomeou um coordenador especial para a Síria nesta
terça-feira, Panos Moumtzis. Ele
pediu que os países mantenham
suas fronteiras abertas para os
refugiados sírios, expulsos pela
violência que atinge a Síria há
um ano. Mountzis disse que diariamente centenas de pessoas
cruzam as fronteiras para a Turquia, Líbano e Jordânia.
“Dados oﬁciais dos países
vizinhos e do registro do ACNUR indicam que ao redor de
30 mil pessoas fugiram para
os países vizinhos, enquanto
soas foram mortas em episódios
violentos na província de Alepo e
nos subúrbios de Damasco.
O jornal governista “Al-Watan” informou que o exército
retomou Idlib. A informação foi
conﬁrmada pelo Observatório
Sírio pelos Direitos Humanos,
grupo opositor com sede em
Londres O grupo aﬁrmou, contudo, que ainda existem bolsões
de resistência na cidade.
Eleições - Também ontem,
o presidente Assad marcou para
7 de maio a data para eleições
parlamentares nacionais. Inicialmente, a votação deveria ocorrer

acredita-se que um número
signiﬁcativo de sírios estejam
deslocados dentro do próprio
país”, disse Moumtzis à agência France Presse (AFP). “Logo
após esse encontro, eu viajarei
para a região”, aﬁrmou. Moumtzis deverá se reunir com os
chefes do ACNUR nos países
vizinhos à Síria para calcular a
quantidade necessária de alimentos e outros suprimentos
para anteceder os refugiados.
Como os números do ACNUR reﬂetem apenas os refugiados registrados, a percepção
é que o número verdadeiro de
refugiados seja muito maior.
Dentro da Síria, o número de
pessoas deslocadas pelo conﬂito atingiu cerca de 200 mil,
disse o ACNUR, ao citar dados
dos Crescente Vermelho Sírio.
em março, mas foi adiada após o
referendo realizado no mês passado sobre a nova Constituição,
que permitiu que novos partidos
políticos participem do pleito. A
Frente Progressiva Nacional, que
inclui o partido de Assad, o governista Baath, e 11 grupos próximos
à legenda, têm dominado as eleições e os 250 legisladores do país.
Mas não está claro como a eleição
será realizada, já que a violência
continua a avançar no país.
O governo dos Estados Unidos classiﬁcou como “ridículo”
o plano anunciado pelo governo
sírio para realizar as eleições

parlamentares em 7 de maio. A
porta-voz do Departamento de
Estado, Victoria Nuland, disse
que realizar eleições “em meio
ao tipo de violência que vemos
ao redor da Síria é ridículo”. Já
o governo da Rússia aﬁrmou que
manterá os acordos de vendas de
armas para o governo sírio.
O governo chinês, contudo,
aﬁrmou que apoia uma saída
política para a crise síria. Após
uma reunião com diplomatas da
Liga Árabe no Cairo, o diplomata chinês Zhang Ming disse que
existe convergência entre a China e os países árabes de que é
necessária uma solução política
para a crise na Síria.
A Liga Árabe defendeu uma
solução política para o conﬂito,
mas o secretário-geral da entidade, Nabil Al-Arabi, disse que os
responsáveis por crimes contra a
humanidade cometidos na Síria
precisam ser levados a julgamento internacional. “Precisa ser feita uma investigação internacional
independente sobre o que aconteceu em Homs e Idlib”, disse.
Depois de uma violenta ação
militar de um mês que resultou
na saída dos rebeldes de outra importante base, em Homs, as forças
do presidente Bashar Assad iniciaram um cerco à cidade de Idlib
três dias atrás. A cidade, de 150
mil habitantes, estava sob o controle de centenas de combatentes
do Exército Livre da Síria (ELS),
formado por desertores. Muitos
temem que uma ofensiva em Idlib
possa terminar como a campanha
contra o bairro de Baba Amr, na
cidade de Homs. Tropas sitiaram
e bombardearam Baba Amr por
quase um mês antes de capturarem o local em 1º de março.

ARGENTINA

Suprema Corte autoriza
aborto em caso de estupro
A Corte Suprema de Justiça da
Argentina, equivalente ao Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, emitiu ontem por unanimidade
um parecer que autoriza o aborto
em casos de gravidez resultante
de estupro, sem a necessidade de
autorização prévia da Justiça. A
sentença também foi favorável à
descriminalização do aborto para
a mulher e o médico que realizar
a intervenção cirúrgica. A decisão
da máxima instância judicial da
Argentina deverá formar jurisprudência e terminar com diferentes
interpretações do Código Penal,
as quais têm diﬁcultado o acesso

ao procedimento de várias vítimas
de estupro na Argentina.
A sentença será emitida em um
processo envolvendo uma adolescente de 15 anos, que foi estuprada e engravidada por seu padrasto,
um oﬁcial da polícia da província
de Chubut. Em 2010, a adolescente solicitou à Justiça a autorização
para realizar o aborto, mas o pedido
foi negado por juízes de primeira e
segunda instância. Quando a garota já estava com 20 semanas de gestação, um tribunal terminou concedendo a autorização legal para o
aborto, sem consequências penais
nem para ela, nem para o médico

Agora, a Suprema Corte conﬁrmou a decisão, que deve colocar um ponto ﬁnal a uma série
de interpretações confusas do
artigo 86 do Código Penal argentino, o qual reza sobre os casos
em que o aborto é permitido. A
lei atual deixa dúvidas sobre se
a descriminalização do aborto é
permitida para todas as mulheres estupradas ou somente para
a mulher portadora de deﬁciência física e mental. Nos últimos
anos, muitos juízes negaram a
autorização legal para a realização de abortos em mulheres
adolescentes e adultas, inclusive

portadoras de deﬁciências, por
falhas na interpretação da Lei.
A sentença pretende esclarecer os pontos que geram dúvidas
na lei e garantir o aborto gratuito
nos hospitais públicos e livre de
penas para mulher, cuja gravidez
é resultado de estupro, e para os
médicos que realizam o procedimento. A lei disse que o aborto
não deve ser punido nos casos em
que “a gravidez representar um
risco de vida ou à saúde da mulher” e quando “a gravidez for
proveniente de uma violação ou
atentado contra o pudor cometido
sobre uma mulher demente”.

O porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores do Irã, Ramin Mehmanparast, disse ontem
que o governo iraniano se dispõe
a reiniciar o diálogo com o chamado 5 +1 (Rússia, Estados Unidos,
França, Reino Unido, China e Alemanha). Segundo ele, o chefe da
Corte Suprema de Segurança Nacional do Irã, Saeed Jalili, indicou
o interesse durante reunião com a
chefe da Diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton.
Mehmanparast acrescentou
ainda que as reuniões deverão
ocorrerão na Turquia – país que
costuma intermediar as negociações entre o Irã e o restante
da comunidade internacional.
Mas, segundo o porta-voz, ainda
não há data deﬁnida.
O porta-voz reiterou que as
suspeitas em torno do programa
nuclear iraniano por parte da
comunidade internacional, que

desconﬁa da produção de armas
atômicas, são infundadas. Em
decorrência das desconﬁanças,
o Irã é alvo de várias sanções
internacionais, que atingem as
negociações comerciais, econômicas, ﬁnanceiras e militares.
De acordo com ele, inspetores da Agência Internacional de
Energia Atômica (Aiea) visitaram duas vezes a usina localizada em uma área militar em Parchin. No entanto, Mehmanparast
disse que o governo do Irã não
recebeu pedidos da Aiea para
novas visitas. Ele admitiu, entretanto, que, no passado, os inspetores não puderam visitar o local
por “problemas de agenda”.
No começo deste ano, especialistas da Aiea estiveram pela
segunda vez no Irã para veriﬁcar
o programa nuclear desenvolvido no país. Mas a visita foi considerada pouco produtiva pois as
análises não puderam ser feitas
nos locais de desenvolvimento
das pesquisas e dos projetos.

GUATEMALA

Ex-militar da
reserva é condenado
Renata Giraldi
Da Agência Brasil

A Justiça da Guatemala condenou anteontem a 6.060 anos
de prisão o ex-militar Pedro Pimentel por sua participação no
massacre de 201 camponeses. O
massacre ocorreu em 7 de dezembro de 1982 na região de Dos
Erres, em Petén, no Norte do
país. A juíza Irma Valdez disse
que as provas apresentadas pelo
Ministério Público e os depoimentos das testemunhas afastaram dúvidas sobre o envolvimento de Pimentel no crime.
O caso é um dos 660 massacres
registrados pela Comissão do Esclarecimento Histórico (CEH) cometidos na Guatemala durante o
conﬂito armado (1960-1996). No
período, mais de 250 morreram
ou desapareceram na região.
Pimentel é o quinto militar
condenado pelo massacre de Dos
Erres. Ele foi condenado a 30

C

U

anos de prisão por cada um dos
201 assassinatos e a mais 30 anos
pelos crimes contra a humanidade, totalizando 6.060 anos de
cadeia. Porém, o Código Penal da
Guatemala determina pena máxima de 50 anos de prisão.
A decisão contra Pimentel foi
deﬁnida por unanimidade. Horas
antes do veredicto, o militar da reserva foi extraditado dos Estados
Unidos – onde estava desde julho
de 2011. Ele negou envolvimento
no massacre. “Eu vim até aqui
para negar minha participação”,
disse. O advogado dele, Manuel
Lima, pediu a absolvição, alegando falhas nas provas materiais.
Pimentel é o quinto ex-militar condenado por envolvimento
no massacre, ocorrido durante o
governo do general José Efraín
Ríos Montt (1982-1983). Há um
processo judicial em curso contra Ríos Montt por genocídio.
Ele é mantido em prisão domiciliar desde janeiro deste ano.
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Israel conﬁrma trégua com militantes
palestinos na Faixa de Gaza
O ministro da Segurança Interna de Israel, Matan Vilnai, conﬁrmou
ontem que foi alcançado o “entendimento” por uma trégua para
colocar ﬁm aos quatro dias de violência com os palestinos na Faixa
de Gaza. “Há de fato um entendimento e estamos acompanhando os
acontecimentos”, disse o ministro a uma rádio pública israelense, sem
entrar em detalhes. Vilnai acrescentou, porém, que “aparentemente,
as coisas estão se acalmando.” A Jihad Islâmica - grupo palestino
responsável pela maioria dos foguetes disparados contra Israel - está
pronta para respeitar uma trégua se Israel cessar suas “agressões”,
disse Daud Shehab, porta-voz da organização.
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João Marcos Cavalcanti

Kali King é considerada
a heroína da guitarra
Violonista e guitarrista é hoje uma solitária representante do gênero “guitar heroin”
Jotabê Medeiros
Da Agência Estado

Em 2007, a revista norte-americana “Rolling Stone” deu uma
capa intitulada “Os Novos Deuses
da Guitarra”, e ela era a única
mulher a integrar aquele time.
Bonita, veloz, inteligente, lésbica
assumida: aos 32 anos, a guitarrista Kaki King é hoje uma solitária
representante do gênero “guitar
heroin”, e largamente celebrada
por seus pares, gente como Eddie
Vedder (Pearl Jam), Dave Grohl
(Foo Fighters), John McIntire (do
Tortoise), entre outros.
“Muita gente ressalta isso em
artigos e reportagens, e eu ﬁco
grata por me destacarem, mas há
muitas outras guitarristas mulheres, além de homens, e isso não é
algo realmente interessante para
mim”, desabafou a violonista e
guitarrista à reportagem anteontem à noite, já em São Paulo.
Kaki é o codinome de Katherine Elizabeth King, nascida em
Atlanta, Georgia, em 24 de agosto de 1979. No início da carreira,
ela chegou a tocar no metrô de
Nova York, tornando-se uma espécie de “residente” da Linha L.
“Foi bonito. Foi na época do
atentado do World Trade Center,
quando Nova York andou um
pouco perigosa. Eu tinha acabado de sair da faculdade, não tinha emprego, não tinha dinheiro,
não tinha nenhuma pista do que
faria a seguir. Estava uma bagunça a minha vida. E as pessoas me
trataram muito bem, mostraram-

Divulgação

se conectadas comigo. Em Nova
York, a música ocupa um lugar
muito especial, culturalmente, na
vida cotidiana”, ela conta. “Aquela experiência me preparou para
minhas primeiras turnês, para tocar em lugares barulhentos, onde
havia gente falando alto, garrafas, garçons passando. Ajudou
na concentração Sou grata por
aquela experiência.”
Hoje, Kaki já tem um cartel de
sete discos lançados. Multi-instrumentista, em alguns dos seus discos ela tocou bateria, percussão,
baixo, guitarra, teclados, sintetizadores, lap steel e guitarra elétrica,
além de cantar e compor. Kaki ﬁcou sinceramente lisonjeada com
a lembrança de que há algo do
estilo de Ry Cooder em algumas
interpretações dela em seu disco.
“Until We Felt Red” (gravado em
2006, relançado em 2011). “É um
grande elogio.” Também comentou
sua relação com a música brasileira. “João Gilberto é uma lenda.
Um dos caras maravilhosos de seu
tempo. É claro que a bossa nova foi
uma inﬂuência para mim, assim
como todas as coisas rítmicas.”
Kaki trabalhou com Eddie Vedder e Michael Brook na trilha sonora de “Na Natureza Selvagem”,
de Sean Penn, pela qual o trio recebeu indicação para o Globo de
Ouro. Ela tem como peculiaridade
falar abertamente de sua homossexualidade e fazer canções que
tratam de seus relacionamentos,
como Jessica (a respeito de uma
monitora de camping que ela conheceu na adolescência).

ESPORTES

MPB & outras

histórias

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

Velhice pega

N

a rua Ceará, no bairro de Funcionários
em Belo Horizonte,
moravam três irmãs solteironas. Zoé tinha 81 anos, Tereza 78 e a caçula Luzia já
completara 71.
Uma noite Zoé, a mais
velha, que sofria de insônia,
antes de se recolher, resolveu tomar um banho quente para relaxar e dormir. Começou a encher a banheira
com água bem quente, colocando seu pé para sentir
a temperatura. De repente
fez uma pausa e gritou para
as suas irmãs: Alguém sabe
se estou entrando ou saindo
da banheira?
A segunda, a de 78 anos
respondeu: Não sei Zoé, estou subindo aí para ver. Começou então a subir a escada para chegar ao banheiro.
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No início
da carreira, Kaki
King tocava no
metrô de Nova York

O Rio é canditado a ser sede
do Laureus World Sports
Awards, o maior prêmio de
esporte do mundo

Presidente da Federação está na esperança de inaugurar uma nova era nas relações
Sem Ricardo Teixeira, há indícios de que a
Lei Geral da Copa, depois de cinco anos de
debates, possa ser votada hoje no Congresso
a questão do poder na CBF e da
saída de Ricardo Teixeira sequer
são mencionados, justamente para
deixar claro que ambos querem
“virar a página” e trabalhar para
garantir da Copa de 2014.
Lei Geral - Depois de cinco
anos de debates, a assinatura
da Lei Geral é considerada pela
Fifa como um entendimento de
que as normas estão garantidas
e não mudarão até 2014. Para o
governo, é um sinal de que a Fifa
entende que o Brasil não cederá
a qualquer exigência.
Blatter não falará apenas da
Lei Geral. A ordem é a de estabelecer uma agenda e um calendário para os próximos dois anos, na
esperança de garantir que atrasos
nas obras não voltem a ocorrer. A
Fifa não esconde que, com a Copa
das Confederações a apenas um
ano e três meses e com o Mundial
em dois anos, o Brasil terá de acelerar o ritmo dos trabalhos. O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo,
estará presente ao encontro.
A viagem ainda dará uma
mensagem política importante.
Mesmo com um novo presidente assumindo a CBF, Blatter não
colocou o encontro com Marin
como sua prioridade. Até esta
terça, não havia qualquer encontro entre os dois estabelecido,

A

Marshall Zelaznik,
dirigente do UFC, diz que
Engenhão tem grandes
chances de receber evento

MANOBRAS
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contratar Adriano
Leonardo Maia
Da Agência Estado

Sem seu maior rival em cena, o
presidente da Fifa, Joseph Blatter,
chega amanhã ao Brasil na esperança de inaugurar uma nova era
nas relações entre o governo brasileiro e a entidade e tentar passar
a imagem de um ﬁm de fato à era
Ricardo Teixeira. Na sexta, Blatter
se reúne com a presidente Dilma
Rousseff. Mas não tem qualquer
plano de se reunir com José Maria
Marin, o novo presidente da CBF,
em uma demonstração de que o
cartola suíço e a presidente querem inaugurar um canal direto
entre a Fifa e o governo, algo que
estava fechado por conta da presença de Ricardo Teixeira.
Jerome Valcke, secretáriogeral, não viajará ao Brasil para
não alimentar polêmicas. Tanto
Brasília quanto Zurique esperam dar um ponto ﬁnal à crise
gerada pelos comentários do
cartola francês de que o Brasil
mereceria um “chute no traseiro” por causa do atraso nas obras
da Copa do Mundo de 2014.
A viagem foi estipulada depois
que tanto a Fifa quanto o Palácio
do Planalto receberam indicações
de que, sem Ricardo Teixeira no
caminho, a Lei Geral da Copa deve
ser aprovada hoje no Congresso.
Blatter e Dilma, portanto, usariam
a ocasião para mostrar que a entidade e o governo estão ﬁnalmente
em sintonia. No breve comunicado
de imprensa publicado nesta terça
e negociado cuidadosamente entre o Palácio do Planalto e a Fifa,

T

Mais esperado evento das artes cênicas do País, o Festival de Curitiba
terá uma parte de sua programação apresentada em São Paulo. Este
ano, o Auditório Ibirapuera e o Itaú Cultural vão receber algumas
das montagens que compõem a grade oﬁcial do Festival. A mostra
paranaense ocorre entre os dias 27 de março e 8 de abril. Os espetáculos
chegam à capital logo na sequência. É o caso de “Licht+Licht”. A peça
dirigida por Caetano Vilela para a Cia. de Ópera Seca será apresentada
em Curitiba nos dias 4 e 5 de abril. Em São Paulo, o trabalho poderá ser
visto nos dias 11 e 12 no Auditório Ibirapuera.

Gabriel Batistuta aﬁrma que
não pode mais jogar futebol
porque não consegue correr
devido às inﬁltrações no joelho

)LIDFRQ¿UPDHQFRQWUR
GH%ODWWHUFRP'LOPD
Da Agência Estado
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Festival de Curitiba terá parte da
programação apresentada em SP

VIAGEM

Jamil Chade

Entretanto no meio do caminho, para e grita para a irmã
caçula: Luzia, eu estava subindo ou descendo a escada?
Luzia, que tomava tranquilamente uma xícara de
chá, escutando a conversa
das duas pensou com seus
botões: “Que coisa triste a velhice, espero nao ﬁcar assim
esquecida como essas duas”.
Sendo muito supersticiosa preveniu-se batendo três
vezes na madeira da mesa
respondendo para as duas
que nao paravam de gritar.
Esperem que já vou ajudálas, mas antes tenho que ver
quem está batendo na porta.
A velhice é triste caro leitor.
Hiiii! Agora quem está
com medo sou eu. Estou escrevendo ou recebendo essa
crônica? Se eu me lembrar
amanhã eu volto.

sob o argumento de que seria
“cedo demais”. Um encontro de
última hora pode acabar surgindo. Mas seria apenas protocolar.
A Fifa, nos bastidores, insiste
que o COL precisa acelerar a deﬁnição das funções e poderes de
cada cartola para garantir que o
diálogo ocorra com aqueles que
de fato tem o mandato para negociar. Sem saber o real poder de
Marin, Blatter preferiu concentrar
a viagem no encontro com Dilma.
Desculpas - Blatter também
insistirá no pedido de desculpas
pelos comentários de Valcke. A
esperança é dar a crise por encerrada. Desta vez, apesar de
Dilma falar francês, haverá tradutores simultâneos com Blatter. Valcke, operador da Copa,
só viajaria ao Brasil depois do
encontro para estabelecer a paz
entre Dilma e Blatter. Ainda
assim, é ele quem, em Zurique,
tem liderado todos os trabalhos.
Do lado do governo, o Planalto insistirá que tais comentários
não podem mais se repetir até
2014 e que problemas devem ser
tratados de forma privada. Para
evitar qualquer ruído, Valcke ﬁcará em casa. Já Blatter e Dilma,
se tudo correr bem, prometem
apertos de mão para fotógrafos
e uma sinalização de que a saída

de Ricardo Teixeira, para ambos,
foi considerado como um alívio
na organização do Mundial.
Indeﬁnição - Se a ﬁgura de Ricardo Teixeira é algo do passado
na Copa de 2014, a Fifa insiste que
ainda não sabe qual será o futuro
do brasileiro no Comitê Executivo
da entidade. Teixeira renunciou da
CBF e do COL. Mas não mandou
até agora uma carta para a Fifa
renunciando do cargo em Zurique
que mantém desde os anos 90.
Sua eleição não depende de
sua posição na CBF e é a Conmebol quem deﬁne por eleição
quem são os três representantes da região. Ricardo Teixeira
foi eleito em 2010 para mais um
mandato que acabaria em 2014
e, se não renunciar, poderia permanecer no posto. Rodrigo Paiva,
assessor da CBF, chegou a indicar
que acreditava que Teixeira deixaria a Fifa também. Mas, pelo
menos ontem, nenhuma carta havia chegado à Zurique sobre isso.
Caso Ricardo Teixeira conﬁrme sua saída, dois eventos teriam
de ocorrer. O primeiro é a escolha de um novo representante da
Conmebol para ocupar o lugar
dele. Não há garantias de que um
brasileiro seja o escolhido, ainda
que, para respeitar o equilíbrio de
poder na região, tudo indique que
um representante nacional acabe
sendo selecionado. De outro lado,
uma saída oﬁcial de Teixeira ainda fecharia qualquer chance de
que a Fifa abra uma investigação
para avaliar as suspeitas de que o
ex-presidente da CBF tenha recebido subornos da ISL.

O Flamengo tem difícil compromisso pela Copa Libertadores
amanhã contra o Olímpia (Paraguai), no Engenhão. Mas o assunto
do momento na Gávea, como não
poderia deixar de ser, é Adriano. A
rescisão do atacante com o Corinthians movimenta os bastidores
do clube carioca, que já começa
a se mobilizar a respeito de uma
possível reunião com o artilheiro
da campanha campeã do Campeonato Brasileiro de 2009.
Com muitos a favor de seu
retorno e outros que rejeitam

a ideia, a diretoria rubro-negra
mantém as portas abertas para
Adriano, mesmo com as últimas
passagens frustradas do jogador
por Roma e Corinthians, marcadas por contusões e atos de
indisciplina. Nada novo para os
diretores do Flamengo.
As manobras ainda estão em
seu início, mas as declarações são
todas no sentido de deixar uma
brecha para uma possível negociação com o atacante, agora livre
para negociar seu futuro. “Adriano é Adriano. Ele é um grande
jogador, que dentro de campo vai
ajudar qualquer clube do mundo”, comentou ontem Ronaldinho.

ATLETISMO
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antes de Londres
Nathalia Garcia
Da Agência Estado

O atletismo brasileiro já começa a sonhar com mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Londres. Mauro Vinícius da Silva, o
Duda, é a aposta do momento. Ele
conquistou o ouro no salto em distância no Mundial Indoor de Istambul, na Turquia, e cravou a melhor
marca do ano, com 8,28 metros na
qualiﬁcação. Apesar da empolgação, Duda reconhece que terá um
grande desaﬁo pela frente.
“O resultado serve como um
cartão de visitas. É importan-

te não só para mim, mas para o
meu clube e para o Brasil porque teremos um pouco mais de
respeito na prova. Chegando lá,
temos de esquecer o que passou
e tentar melhorar”, disse.
Diante de expressiva atuação,
o atleta espera manter a regularidade e mira saltar acima de
8,30 metros. O técnico Aristides
Junqueira, o Tide, é ainda mais
ambicioso e deseja ver o pupilo
atingir 8,50 metros ainda nesta
temporada. Para isso, já deﬁniu
as próximas diretrizes de seu
trabalho e o primeiro ponto a ser
melhorado é a técnica.

