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Geração de vagas com carteira assinada desacelerou novamente e saldo chegou a 140,5 mil postos
Wilson Dias / ABr
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Economia

Após sete semanas em
deﬂação, o Índice de
Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) voltou
a subir. O indicador
registrou alta de 0,17%
até a quadrissemana
encerrada em 15 de
agosto, segundo informou
hoje a Fundação Getúlio
Vargas (FGV). | PÁGINA 3 |
Carlos Lupi, ministro do trabalho, reconheceu que o índice ﬁcou abaixo do esperado

A geração de vagas de emprego com
carteira assinada desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em julho e o saldo caiu
para menos da metade nesse intervalo de
tempo, chegando a 140,5 mil postos. Conforme dados do Ministério do Trabalho divulgados ontem, a situação se agravou com a
perda de ritmo de São Paulo, líder na criação de empregos.
O estado apresentou o pior desempenho
para meses de julho desde 2003, primeiro
ano do governo Lula.
A insegurança com a nova fase da crise
mundial pode estar por trás da cautela dos
empresários no mês passado, segundo o ministro do Trabalho, Carlos Lupi. “Não foi tão
bom quanto gostaríamos”, resignou-se.
Ele havia previsto que o saldo de julho
seria próximo ao do mesmo mês do ano passado, mas acabou ﬁcando distante.
O Caged apontou um saldo líquido do
emprego formal, já descontadas as demissões do período, de 182 mil postos disponíveis para serem preenchidos em julho de
2010 - número que depois foi revisado para
219 mil vagas. | PÁGINA 3 |

Economia

O titular da Autoridade
Pública Olímpica
(APO), Marcio Fortes,
alertou ontem para
a necessidade de
cumprimento dos prazos
de entrega das obras
ligadas aos eventos
esportivos que o país
irá sediar nos próximos
anos. | PÁGINA 2 |

Antonio Cruz / ABr

O brasileiro, em 2010, comprou mais livros do que em 2009. Isso favoreceu um crescimento de 8,12% no faturamento do setor
editorial no ano passado, que ﬁcou na casa
dos R$ 4,5 bilhões, acompanhado por um
crescimento de 13,12% no número de exemplares vendidos. Este ganho de escala permitiu a manutenção da tendência da queda
do preço médio do livro vendido, observada
desde 2004, com um recuo em 2010 de 4,42%.
Essas são algumas das informações contidas na pesquisa “Produção e Vendas do Setor
Editorial Brasileiro”, que aferiu os dados do
mercado referentes ao ano de 2010. A pesquisa é realizada pela (FIPE/USP). | PÁGINA 2 |

Pedro Marcos Nunes

Questão
de Justiça
Se por um lado o direito
evoluiu para priorizar
a pessoa ao invés dos
bens, a mentalidade
do mercado submete
os indivíduos às
titularidades. Apesar
do tratamento ao
jurisdicionado ser focado
à igualdade material, tal
se circunscreve ao plano
do direito. | PÁGINA 8 |
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Paulo Sérgio Passos falou ontem na Comissão de Infraestrutura do Senado

0LQLVWURGL]TXHp
GDFRWDGR3ODQDOWR
Sobrevivente da faxina promovida pela
presidente Dilma Rousseff nos Transportes, o ministro Paulo Sérgio Passos disse
ontem que é da cota do Planalto e desvinculou sua permanência no cargo de uma
decisão do PR de abandonar a base aliada.
“Fui convidado pela presidente Dilma
Rousseff e a ela pertence o cargo. Estarei
pronto para servir a seu governo enquanto
a presidente decidir que eu sou a pessoa
certa para conduzir o Ministério”.

Ao falar na Comissão de Infraestrutura
do Senado (CI), Passos não quis comentar
o racha existente nas bancadas do PR da
Câmara e Senado pelo fato de ser o último
ﬁliado a ocupar um cargo de peso na Esplanada. Ele ocupa o cargo desde que o exministro Alfredo Nascimento saiu e foram
exonerados 27 outros servidores.
O ministro também reconheceu que a
situação no ministério “não está tudo às
mil maravilhas”. | PÁGINA 7 |

3UHVLGHQWHWHP
DSRLRGH
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O governo da presidente Dilma Rousseff tem avaliação positiva de 49,2%
da população, segundo pesquisa feita
pelo Instituto Sensus por encomenda da
Confederação Nacional dos Transportes
(CNT). Esta é a primeira avaliação do
governo Dilma feita pela pesquisa CNT/
Sensus. O levantamento divulgado ontem ouviu 2 mil pessoas no período de 7
a 12 de agosto.
De acordo com a pesquisa, a aprovação corresponde à média do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos primeiros anos de seu primeiro e segundo
mandatos. | PÁGINA 7 |
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Presidente do BC acredita em queda e mandatária do País, em alta do índice
Fernando Nakagawa,
Tânia Monteiro,
Rafael Moraes Moura
e Iuri Dantas
Da Agência Estado

Diante da incerteza sobre os
desdobramentos da turbulência
nos mercados ﬁnanceiros, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, tentou passar tranquilidade a parlamentares ontem,
apostando em queda da inﬂação,
ao mesmo tempo em que a presidente Dilma Rousseff garantiu
que um “crescimento responsável” da economia pode blindar o
País da crise internacional.
Em reunião com cinco deputados e um senador, Tombini disse
que a inﬂação pode recuar nos
próximos meses com a queda nos
preços internacionais de commodities, segundo relato do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
“Ele acredita que os fundamentos que nos prejudicaram nos primeiros meses do ano vão facilitar
a nossa situação mais à frente”,
disse o parlamentar.
O BC acompanha o mercado
para identiﬁcar eventuais canais
de contágio da economia brasileira, aﬁrmou o líder do governo no
Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).
“Por enquanto, (o BC) está monitorando, está em observação.”
Três participantes da reunião
contaram que Tombini mostrouse “tranquilo” diante da volatilidade nos mercados ﬁnancei-

3UHVLGHQWHGL]TXH
SRGHµEOLQGDU¶R3DtV
Yara Aquino
Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff
disse ontem que o Brasil enfrentará esse momento de turbulência na economia internacional
no trilho do crescimento responsável. Apesar de o Brasil não estar imune à crise, a presidenta
assegurou que é possível “blindar” a economia nacional.
“Podemos, cada vez mais,
nos blindar e fazer com que
nosso processo de crescimento signiﬁque necessariamente um processo de elevação
da nossa atividade econômica
e do número de empregos”,
disse ela ao anunciar a criação de universidades federais
e a expansão da Rede Federal
de Educação Superior e Proros nos últimos dias. Segundo
Cunha, o Banco Central não vê
impacto da desaceleração mundial na atividade econômica
brasileira neste ano e continua
esperando uma expansão de 4%
do Produto Interno Bruto (PIB).
Crescimento - No Palácio do
Planalto, Dilma reiterou que o
País não é uma “ilha” imune à cri-

ﬁssional Tecnológica.
Segundo Dilma, os investidores sabem que o Brasil tem
baixo risco de contágio da
crise que atinge os países da
Europa e os Estados Unidos.
Ela lembrou que o país tem
expressivo volume de reservas
internacionais e ainda conta
com os depósitos compulsórios
dos bancos para dar mais liquidez à economia, se necessário.
“Temos de ter a consciência do que signiﬁcamos hoje
em um mundo com baixas
oportunidades, que enfrenta
turbulências que vão desde a
revolta de jovens nas ruas até
problemas sérios em sistemas
ﬁnanceiros e ﬁscais. Eles sabem que o Brasil tem baixo risco de contágio. O mundo não
desconhece nossa situação”.
se, mas pode se blindar diante dos
desdobramentos das tensões mundiais se garantir uma rota de “crescimento responsável”. Segundo
ela, o governo estará pronto para
“dar respostas ﬁrmes e concretas”.
“Apesar de não sermos imunes
a crise, podemos cada vez mais
nos blindar e fazer com que esse
processo de crescimento signiﬁ-

que processo de elevação da atividade econômica, oportunidades,
empregos”, aﬁrmou Dilma, durante solenidade de anúncio da criação de quatro universidades, 47
campi e 208 unidades de institutos federais de educação, ciência
e tecnologia no País. A presidente
voltou a frisar a necessidade de
manter investimentos.
“Vamos enfrentar a crise da
forma mais eﬁcaz de fazê-lo, que
é garantindo que o nosso País
permaneça no trilho do crescimento responsável, crescimento
em que nós nos baseamos, ao
mesmo tempo, na ampliação dos
investimentos.” Dilma reiterou
que, apesar das turbulências, o
Brasil se encontra em situação
“muito mais robusta” do que em
2008, quando estourou a crise.
Destacou que o País possui
mais reservas internacionais e
conta com programas como o Minha Casa Minha Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) para sustentar a atividade
econômica. Também mencionou
que técnicos da Petrobras estão
sendo treinados para a exploração
do pré-sal e que há demanda por
trabalhadores em alta tecnologia.
“Essas empresas apostam no
Brasil, sabem que os países em
desenvolvimento crescerão pelo
menos o dobro do que os países
mais ricos. Essa é a oportunidade
que nós temos, temos de ter consciência do que signiﬁcamos hoje
no mundo”, aﬁrmou a presidente.

0DQWHJDWHPHSURORQJDPHQWRGDFULVH
Marcos Chagas
Da Agência Brasil

O governo federal trabalha
com o cenário de uma crise econômica mundial de longa duração em função da demora dos
países da União Europeia adotarem as medidas necessárias
para resolver seus problemas
internos. Segundo o presidente
da Comisssão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Delcídio Amaral (PT-MS), o relato

foi feito ontem pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega.
Ele conﬁrmou presença no
Senado, na próxima terça-feira,
quando a CAE abre um ciclo de
debates sobre a crise econômica
internacional. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel,
também participará dos debates.
De acordo com Delcídio Amaral, o ministro disse que a crise
deverá ter “um fôlego grande”,
uma vez que países europeus

“adiam decisões duras que têm
de ser tomadas e a situação se
complica com o prolongamento
da crise e uma redução no crescimento mundial”. O senador
acrescentou que o baixo crescimento econômico da Europa poderá afetar os demais países.
Diante desse cenário, o presidente da CAE considera fundamental a adoção de medidas
para tentar conter os efeitos da
crise sobre a economia nacional,
observação que também será fei-

(63257(

ta por Mantega aos senadores.
Uma das preocupações de Delcídio é a sobrevalorização do real
frente o dólar.
Ele acrescentou que o panorama econômico deve complicarse ainda mais com as eleições
presidenciais dos Estados Unidos, em 2012. Para ele, a tendência é que o presidente e candidato à reeleição, Barack Obama,
adote medidas restritivas às importações e de fortalecimento
da economia interna.
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Danilo Macedo

Lourenço Melo
Da Agência Brasil

O titular da Autoridade Pública Olímpica (APO), Marcio
Fortes, alertou ontem para a necessidade de cumprimento dos
prazos de entrega das obras ligadas aos eventos esportivos que o
país irá sediar nos próximos anos.
Ele acentuou que, nesse ponto, “a
bola está com os estados e a sorte
do Brasil está na experiência adquirida com o Programa de Aceleração do Crescimento [PAC], que
nos ensinou muita coisa”.
Segundo Fortes, também é
“muito importante que recursos adicionais que venham a ser
necessários não tenham retardamento na liberação” pela área
econômica do governo. Fortes
falou na abertura do seminário
Infraestrutura Turística, Megaeventos Esportivos e Promoção
da Imagem do Brasil no Exterior,
que reune, até hoje, em Brasília,

www.jgn.com.br

ministros, representantes das
áreas de ﬁscalização e controle do governo e representantes
dos diversos setores ligados aos
eventos esportivos.
O ministro do Esporte, Orlando Silva, lembrou que “uma Copa
do Mundo signiﬁca a maior plataforma midiática que um país
pode realizar, por isso o país tem
que se preparar bem para o evento”. A previsão é que vão estar no
país, em 2014, mais de 25 mil jornalistas de todo o mundo.
A maior barreira que Silva vê
para a Copa no Brasil é o idioma.
“No caso da Copa da África do
Sul, a questão da língua ﬁcou facilitada”, já que o inglês é uma
das línguas oﬁciais do país africano. O ministro do Esporte informou que, nos próximos dias,
vai ser encaminhada à Presidência da República a Lei Geral da
Copa, que deverá dar garantias
legais às exigências da Federação
Internacional de Futebol (Fifa).

O ministro do Turismo, Pedro
Novais, destacou a importância
da aprovação do Plano Nacional
de Turismo, que está em exame na
Presidência da República. Sem fazer referência à prisão de servidores do alto escalão do ministério
pela Operação Voucher da Polícia
Federal, Novais disse que a pasta
“está passando por reavaliação”.
Ele citou as medidas restritivas
que foram tomadas em relação à
celebração de convênios, desde o
dia 12 de agosto.
O Ministério do Turismo convive com uma estrutura organizacional de 2008 e usa um regimento interno de 2005, informou
o ministro. “A minha preocupação é fazer uma administração
correta e com transparência, e
estamos à disposição do Tribunal de Contas [da União - TCU],
da Controladoria Geral da União
[CGU] e do Ministério Público
para prestar sempre todas as informações que forem pedidas”.

Da Agência Brasil

O secretário de Agricultura
Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Laudemir Muller, disse que está trabalhando com o Tribunal de Contas
da União (TCU) para aprimorar
o sistema de credenciamento de
produtores no Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf). O TCU concluiu,
após monitorar o programa, que
faltam mecanismos que impeçam
a concessão irregular de crédito.
“Esse trabalho constante com o
TCU, além do Ministério Público e
da Polícia Federal, tem o objetivo
de obter um sistema eﬁciente e
que chegue realmente a quem tenha que chegar”, disse Muller.
Segundo o relatório do tribunal, para obter a Declaração de
Aptidão do Pronaf (DAP), necessária para ter acesso ao benefício,
o produtor rural tem que apresentar seus dados socioeconômicos.

O brasileiro, em 2010, comprou mais livros do que em 2009.
Isso favoreceu um crescimento
de 8,12% no faturamento do setor editorial no ano passado, que
ﬁcou na casa dos R$ 4,5 bilhões,
acompanhado por um crescimento de 13,12% no número
de exemplares vendidos. Este
ganho de escala permitiu a manutenção da tendência da queda
do preço médio do livro vendido,
observada desde 2004, com um
recuo em 2010 de 4,42%.
Essas são algumas das informações contidas na pesquisa
“Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro”, que aferiu os
dados do mercado referentes ao
ano de 2010. A pesquisa é realizada anualmente pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE/USP) sob encomenda
do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e Câmara
Brasileira do Livro (CBL).
O resultado, anunciado ontem na sede do SNEL, revelou
que, se os resultados são dignos
de comemoração pelo setor, não
chegam, porém, a causar euforia.
Isso porque o crescimento real,
em faturamento, ﬁca na ordem de
2,63% a mais, em relação a 2009,
quando se considera a variação
de 5,35% do IPCA Livro em 2010.
Além disso, se desconsiderarmos
as compras feitas pelo governo
e entidades sociais, o crescimento apurado foi de 2,99%, ﬁcando
abaixo da variação do IPCA.
A pesquisa destaca que o nú-
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&ODVVH&HVWLPXOD
H[SDQVmRGDPRGD
Flávia Villela
Da Agência Brasil

O crescimento da classe C teve
impacto decisivo no surgimento
de novos territórios da moda na
cidade do Rio de Janeiro. Pesquisa da Fundação Getulio Vargas,
intitulada Territórios da Moda
no Rio de Janeiro, aponta que a
expansão dos consumidores das
classes mais baixas teve como
efeito positivo o aumento do número de produtores e vendedores
de roupas na capital ﬂuminense.
A pesquisa levou um ano para
ser concluída e foi divulgada ontem. O levantamento mostrou que
esses consumidores estão mais
exigentes e demandando roupas
de maior qualidade. A coordenadora conceitual-metodológica da
pesquisa, Elizete Ignácio dos Santos, explicou que o número de empresas no subúrbio e na zona oeste
do Rio, onde vive grande parte da
classe baixa carioca, está crescendo a taxas mais altas que as da
zona sul, bairro nobre da cidade.
“Essas novas empresas estão
produzindo uma moda diferente da padrão, vista na televisão
e nas capas de revistas. Ela [a
moda produzida pelas novas empresas] é mais colorida, com modelagens e estampas diferentes
e expressa um modo de vida da
zona oeste, de um tipo de consumidor que quer se valorizar e
valorizar aquilo que é produzido
localmente”, explicou Elizete.
Ela lembrou que, apesar da
expansão, os desaﬁos são grandes
para esses novos empresários.
Além da falta de mão de obra
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mero de exemplares vendidos
cresceu de 387.149.234, em 2009,
para 437.945.286, em 2010. No ano
passado, foram publicados 54.754
títulos, que representam um aumento de 24,97% em relação a
2009, sendo 18.712 títulos novos.
Ou seja, o editor tem apostado no
aumento da diversidade da oferta.
Dentre os canais de comercialização de livros, o que mais
cresceu, proporcionalmente, foi
a venda por porta a porta/catálogos: passou de 16,65% para
21,66% do mercado em número
de exemplares. Porém, em termos de faturamento, as livrarias
continuam na liderança com
62,70% do mercado.
Este ano, a pesquisa apresenta como novidade na sua metodologia, a realização de um Censo do Livro. Isso porque, em todo
processo de inferência estatística, é recomendado que, de tempos em tempos, seja atualizado
o universo da própria pesquisa.
O censo foi realizado entre novembro de 2010 e abril de 2011
e afere o ano de 2009.
A pesquisa detectou que o
mercado do setor editorial, em
2009, era maior do que o imaginado: corresponde a R$ 4,2 bilhões e
não R$ 3,3 bilhões como o aferido
na última edição do trabalho.
O censo mostrou que das 498
editoras ativas, segundo o critério da Unesco, a maioria das
editoras do País (231) é formada
por empresas com faturamento
de até R$ 1 milhão.
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qualiﬁcada e da carga tributária
pesada, que são desaﬁos comuns
de todos os setores, os novos territórios de moda enfrentam ainda o preconceito. “Essa produção
nem sempre é reconhecida como
moda e esse grupo de empresários precisa se colocar no mercado de forma positiva, de que faz
moda, sim para um público especíﬁco, que quer se reconhecer no
que está sendo produzido”.
Dona da loja Ki-Korpo, Eli
Alves, começou com uma pequena fábrica de moda praia em
Campo Grande, na zona oeste, e
hoje tem oito lojas, uma delas
na capital alagoana, Maceió.
Para a empresária, investir no
potencial local foi fundamental para o sucesso. “Tenho uma
equipe de funcionários e estagiários que mora na zona oeste e,
ao dar essa oportunidade, descobri muitos talentos que nunca
imaginava existir. Todos podem
aprender, basta dar treinamento, formação”, relatou.
A pesquisa mostra também
que cadeia produtiva da moda
movimenta cerca de R$ 892
milhões por ano na cidade do
Rio de Janeiro. Cerca de 40%
das marcas e confecções faturam até R$ 36 mil anualmente
e 35% faturam entre R$ 36 mil
e R$ 240 mil. De acordo com
Elizete, o fato de a indústria da
moda movimentar cerca de R$ 5
bilhões, por ano, mostra o peso
que a cidade do Rio tem para o
setor no país. “Mas poderia ser
ainda maior, devido ao valor
simbólico que o Rio tem para a
moda brasileira.”
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Número de acessos à banda larga
ﬁxa e móvel ultrapassa 45 milhões
O número de acessos em banda larga ultrapassou 45,7 milhões
em julho deste ano, crescimento de 56,72% em relação a julho de
2010. De acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações
(Telebrasil), no mês passado foram registradas 1,9 milhão de novas
conexões e, desde o início do ano, foram ativados 11,2 milhões de
acessos. O balanço leva em consideração os acessos em banda larga
ﬁxa e móvel, incluindo os modems de conexão à internet rápida
e os telefones celulares de terceira geração (3G). O número de
conexões ﬁxas subiu 26,3% nos últimos 12 meses, passando de 12,6
milhões em julho de 2010 para 16 milhões no mês passado. Já a
banda larga móvel cresceu 80,1% nesse período, subindo de 16,5
milhões de acessos para 29,7 milhões.

Correspondente bancário fomenta
transparência e concorrência
O objetivo do CMN e do BC com a atuação do correspondente
bancário é o de “fomentar a transparência e a concorrência” entre
os bancos, além de preservar a estabilidade do sistema ﬁnanceiro e
promover a inclusão social, disse ontem o chefe do Departamento
de Normas do Sistema Financeiro do BC, Sérgio Odilon dos Anjos.
Durante audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara dos Deputados, ele ressaltou que a legislação permite
terceirizar apenas “tarefas tipicamente operacionais, vinculadas a
atividades privativas das instituições ﬁnanceiras”.

China elevará controle
sobre ﬂuxo especulativo
A Administração Estatal Chinesa de Câmbio Estrangeiro (Safe,
na sigla em inglês) disse que continuará combatendo a entrada de
capital especulativo no país, após identiﬁcar 1.865 casos de entrada
irregular de recursos, equivalentes a mais de US$ 16 bilhões
em seis meses até junho. Esse volume representa um aumento
de 26,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. A
Safe disse que irá fortalecer a supervisão dos ﬂuxos de entrada
envolvendo grandes montantes e que acentuará a cooperação com
outros departamentos do governo.

EUA: lucro da Home Depot
sobe 14% no segundo trimestre
O lucro no segundo trimestre da Home Depot, varejista norteamericana de material de construção e decoração, saltou 14% em
relação ao mesmo período do ano passado, reﬂetindo elevação nas
vendas em lojas abertas há mais de um ano e aumento no valor
médio das compras feitas por seus consumidores. “Nosso segundo
trimestre foi puxado por uma recuperação em nossas operações
sazonais, por demanda de produtos para reparo de prejuízos
causados por tempestades e outras intempéries climáticas, e
fortalecimento de nossas principais categorias de produtos”, disse
o executivo-chefe da empresa, Frank Blake. Entre abril e junho, o
lucro líquido subiu para US$ 1,36 bilhão ou US$ 0,86, superando o
ganho de US$ 1,19 bilhão ou US$ 0,72 por ação do mesmo período
do ano passado. As vendas subiram 4,2% para US$ 20,23 bilhões
e as vendas em lojas abertas há mais de um ano avançaram 4,3%.
A margem bruta subiu para 34%, de 33,9%. O gasto médio dos
consumidores avançou 3,3% para US$ 54,04.

São Paulo apresentou o pior desempenho para meses de julho desde 2003
Célia Froufe
Da Agência Estado

A geração de vagas de emprego com carteira assinada
desacelerou pelo terceiro mês
consecutivo em julho e o saldo caiu para menos de metade nesse intervalo de tempo,
chegando a 140,5 mil postos.
Conforme dados do Ministério
do Trabalho divulgados ontem,
a situação se agravou com a
perda de ritmo de São Paulo,
líder na criação de empregos.
O Estado apresentou o pior desempenho para meses de julho
desde 2003, primeiro ano do
governo Lula.
A insegurança com a nova
fase da crise mundial pode estar por trás da cautela dos empresários no mês passado, segundo o ministro do Trabalho,
Carlos Lupi. “Não foi tão bom
quanto gostaríamos”, resignouse o ministro.
Ele havia previsto que o saldo de julho seria próximo ao
do mesmo mês do ano passado,
mas acabou ﬁcando distante. O
Caged apontou um saldo líquido
do emprego formal, já descontadas as demissões do período, de
182 mil postos em julho de 2010
- número que depois foi revisado
para 219 mil vagas.
Mesmo assim, Lupi ainda
acredita que poderá fechar o
ano com as contratações superando as demissões em 3 milhões de empregos. A estimativa
do ministro é superior, inclusi-

ve, ao saldo recorde de 2,5 milhões veriﬁcado em 2010, ano
de grande expansão econômica.
“Em 2011, teremos um comportamento diferente do visto
no ano passado”, afirmou o
ministro, salientando que em
2010 o governo não pode contratar por conta das eleições.
“Vamos ter acréscimo mais significativo este ano”, acrescentou. De janeiro a julho foram
criados 1,59 milhão de postos
de trabalho, enquanto que no
mesmo período de 2010 o total já ultrapassava a marca de
1,85 milhão. A perspectiva de
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O lucro do Walmart cresceu 5,7% no segundo trimestre deste ano,
para US$ 3,8 bilhões (US$ 1,09 por ação), de US$ 3,6 bilhões (US$
0,97 por ação) no mesmo período do ano passado. A receita, enquanto
isso, aumentou 5,4%, para US$ 109,37 bilhões, superando a estimativa
de US$ 108,36 bilhões dos analistas ouvidos pela Thomson Reuters.
A maior varejista do mundo elevou suas projeções para ganhos em
todo este ano de entre US$ 4,35 por ação e US$ 4,50 por ação para
entre US$ 4,41 por ação e US$ 4,51 por ação e previu lucro de US$
0,95 por ação a US$ 1,00 por ação no trimestre atual, em comparação
com a estimativa dos analistas de US$ 0,97 por ação. As vendas
internacionais do Walmart subiram 16% no segundo trimestre e
aumentaram 7,1% com base em moedas constantes, enquanto o lucro
operacional cresceu 8,9%. Nos EUA as vendas subiram 1,8%. No
critério de mesmas lojas, excluindo combustível, as vendas nos EUA
caíram 0,9% nas lojas de marca Walmart e avançaram 5% nas lojas de
marca Sam’s Club. A margem operacional caiu para 5,8%, de 6,0%.

Após sete semanas em deﬂação,
o Índice de Preços ao Consumidor
- Semanal (IPC-S) voltou a subir. O
indicador registrou alta de 0,17%
até a quadrissemana encerrada
em 15 de agosto, segundo informou
hoje a Fundação Getúlio Vargas
(FGV). No IPC-S anterior, de até 7
de agosto, o indicador caiu 0,01%.
Três das sete classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimos em suas
taxas de variação de preços, na
passagem da primeira para a segunda quadrissemanas deste mês,
de acordo com a FGV.
Alimentação foi a classe de
despesa que mais contribuiu para
o término da deﬂação no IPC-S
entre a primeira e a segunda quadrissemana de agosto. Segundo a
FGV, os preços dos alimentos também pararam de cair no período
(de -0,48% para 0,14%).
Entre os alimentos, foram registradas quedas mais fracas de
preços ou aumentos em itens de
peso no cálculo da inﬂação varejista. É o caso de legumes (de
-5,74% para -4,62%) e frutas (de
-0,63% para 2,83%).
As outras classes de despesa
que apresentaram aceleração ou
queda mais fraca de preços foram Habitação (de 0,31% para
0,35%) e Educação, Leitura e Recreação (de -0,17% para -0,04%).
Em contrapartida, houve desaceleração e queda mais intensa de
preços nos grupos Transportes (de
0,20% para 0,07%), Vestuário (de
-0,22% para -0,47%) e Despesas
Diversas (de 0,10% para 0,08%). Já
o grupo Saúde e Cuidados Pessoais
manteve a mesma taxa de variação
de preços no período (0,34%).
Entre os produtos pesquisados, as mais expressivas altas de
preço foram apuradas em limão
(50,10%); aluguel residencial
(0,81%); e plano e seguro saúde
(0,64%). Já as mais expressivas
quedas de preços foram registradas em batata-inglesa (-23,31%);
tomate (-5,65%); e alho (-4,91%).

A produção industrial dos EUA subiu 0,9% em julho, em comparação
com junho, de acordo com o Federal Reserve (Fed, o banco central
americano), acima da previsão dos analistas ouvidos pela Dow
Jones, que esperavam crescimento de 0,6%. Os dados também
mostraram que as indústrias norte-americanas usaram 77,5% de
sua capacidade, acima do dado revisado de junho, de 76,9%. A
previsão era de 77,0%. O aumento mensal da produção em junho
foi revisado para 0,4%. Em comparação com julho do ano passado,
a produção em julho deste ano cresceu 3,4%. A produção do setor
de manufatura aumentou 0,6%, impulsionada por uma recuperação
na produção de automóveis, à medida que vão desaparecendo os
efeitos do terremoto seguido de tsunami no Japão, que causou
uma interrupção na cadeia de fornecimento do setor. Em julho, as
montadoras produziram 8,73 milhões de veículos, de 7,89 milhões em
junho. Outras indústrias também apresentaram recuperação, como o
setor de mineração, que avançou 1,1%.

Total de trabalhadores na
construção supera 3 milhões
Com a contratação de mais 196.554 pessoas no primeiro semestre, o
número de trabalhadores com carteira assinada na construção civil
brasileira superou a marca de 3 milhões, de acordo com pesquisa
mensal do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de
São Paulo (SindusCon-SP), realizada em conjunto com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Apenas em junho foram contratados 37 mil
trabalhadores, com o nível de emprego na construção subindo
1,25% em relação a maio. Em 12 meses houve expansão de 8,89%
no indicador, somando 247 079 contratações. Em nota, o presidente
do SindusCon-SP, Sergio Watanabe, diz que a pesquisa mostra que
o setor continua crescendo e sem dúvida será um dos responsáveis
pelo avanço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro neste ano,
mesmo diante da crise ﬁnanceira internacional.
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Walmart tem lucro 5,7% no 2º
trimestre, para US$ 3,8 bilhões

Produção industrial dos Estados
Unidos sobe 0,9% em julho
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Da Agência Estado

Lupi é a de que os resultados
deste e do próximo mês virão
melhores.
“Tenho certeza absoluta de
que agosto superará julho.”
Líder - São Paulo seguiu
como o líder na geração de empregos formais no mês passado
ao registrar um saldo líquido
de 49,3 mil vagas abertas. O volume, no entanto, é inferior ao
do mesmo período do ano passado (62,5 mil) e mais distante
ainda do recorde para meses de
julho, registrado em 2004 (70,8
mil). Só supera o mesmo mês de
2003, quando as contratações

foram apenas 17,3 mil maiores
que as demissões.
O setor de serviços continua
como grande impulsionador do
emprego. No País, foram 45,9
mil vagas em julho, das quais
20,7 mil apenas em São Paulo.
O segmento é seguido pelo comércio (28,5 mil) e a construção civil (25,6 mil). A indústria
de transformação apareceu só
em quarto lugar, com 23,6 mil
postos. A explicação pode estar na crise internacional, conforme Lupi. Alguns industriais
teriam parado para observar
os impactos da turbulência externa e preferiram não mexer
no quadro de funcionários neste momento.
“Foi mais receio do que
ação”, avaliou. De qualquer forma, o ministro vê a entrada de
produtos importados no Brasil
como um dos maiores problemas do mercado de trabalho
atualmente. “O que diminui a
empregabilidade do Brasil hoje
é isso”, aﬁrmou.
Outro movimento que deve
ser invertido a partir de agosto,
segundo Lupi, é a concentração dos novos empregos no interior. De acordo com o Caged,
foram criadas 52,5 mil vagas
nos nove centros urbanos pesquisados pelo Ministério e 54,4
mil no interior dessas regiões.
Com o fim das safras agrícolas
e a preparação para as venda
de Natal, a expectativa é a de
que as cidades devam voltar a
empregar mais.
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Da Agência Brasil

A exploração do petróleo da
camada do pré-sal deve estimular o crescimento de vários
setores da indústria, gerando
mais de 2 milhões de empregos
até 2020. A estimativa consta
de estudo apresentado ontem
pelo diretor-geral da Organização Nacional da Indústria do
Petróleo (Onip), Eloi Fernández
e Fernández.
Fernández foi um dos participantes de um debate sobre o
pré-sal promovido em São Paulo. Ele disse que a cadeia do
petróleo e gás será a maior responsável pelos investimentos
no Brasil até 2014.
Segundo Fernández, dos R$
611 bilhões previstos em investimentos pela indústria para os
próximos quatro anos, R$ 378

bilhões (62%) serão aplicados
por empresas do setor. Esse valor vai representar metade dos
investimentos em infraestrutura
do país até 2014.
De acordo com ele, a maior
parte desse investimento virá
da Petrobras. A estatal anunciou um plano de US$ 270 bilhões (cerca de R$ 430 bilhões)
até 2015 e a contratação de
mais funcionários. Para Fernández, se o governo federal
trabalhar para que outras empresas do setor de petróleo
também ampliem seus quadros
de pessoal, a geração de empregos passará de 2 milhões.
“O MDIC [Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior] precisa assumir o papel de coordenação. Se
tudo correr bem, podemos gerar
mais de 2 milhões de empregos”, disse Fernández. “Se não

correr, teremos um crescimento
de 500 mil vagas.”
O presidente da Petrobras,
José Sergio Gabrielli, também
participou do debate e conﬁrmou os planos da estatal.
O governo federal, adiantou,
prepara um plano de estímulo
exclusivo à indústria de petróleo e gás para fortalecer o
crescimento do setor no Brasil
durante os próximos anos. “O
país tem que desenvolver sua
produção nacional.”
A diretora da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, disse que o órgão trabalha
para o desenvolvimento da indústria nacional. A agência, segundo
ela, exige de empresas do setor
percentuais mínimos de utilização
de produtos nacionais em suas operações e, com isso, colabora para a
criação de vagas de trabalho.
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Da Agência Brasil

O presidente da Petrobras,
José Sergio Gabrielli, classiﬁcou
ontem de “extraordinário” o resultado da empresa no primeiro
semestre deste ano. A companhia anunciou anteontem um
lucro líquido de R$ 21,9 bilhões,
37% superior ao do mesmo período do ano passado.
“Tivemos um aumento de custo,
porque preço de petróleo também
é custo para a Petrobras, sem a necessidade de repassá-los aos preços
[de combustíveis]. Mesmo assim,
tivemos um resultado recorde para
o semestre”, disse durante debate
sobre o pré-sal em São Paulo.

De acordo com o presidente da Petrobras, o resultado recorde se deve a três fatores: ao
crescimento do mercado de combustível, aos ganhos com investimentos ﬁnanceiros da empresa e
à queda da dívida da companhia
por causa do dólar.
Para Gabrielli, o resultado
mostra que a estatal é eﬁciente.

Segundo ele, apesar da queda
nos preços das ações da Petrobras nos últimos meses, a empresa é um bom investimento
no longo prazo.
“Do ponto de vista do investimento, somos a empresa com
maior perspectiva de crescimento do mundo. Investimento na
Petrobras é de longo prazo.”
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P U B L I C A Ç Ã O D E D E S PA C H O S
Despachos de 16 de agosto de 2011
Documentos Deferidos
PROC.
EMPRESA
112676294 A 2 M COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS
LTDA ME
113097638 A ALCANTARA BRASIL ME
113096674 A C PIMENTA BIJUTERIAS E PECAS PARA MONTAGENS
ME
112452434 A F L DE RESENDE COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA ME
113092830 A G DE MOURA JUNIOR TINTAS
113025378 A J DA SILVA ALEXIM ME
113099134 A J L BEHEREGARAY COMERCIO LTDA
113075162 A K MARINE SERVICO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA
113099711 A L DA SILVA AUTO PECAS ME
112460666 A O L COMERCIO E SERVICOS LTDA
112670849 A S VAZ FILHO INSTALACOES E MANUTENCOES
ELETRICAS
113041837 A V TOLEDO ANDRADE ME
113090242 ACADEMIA H2O FITNESS DE ITAGUAI LTDA
112715044 ADRIANA MORAES S SANTOS COMERCIO VAREJISTA
DE ROUPAS E ACESSORIOS
113077580 AFLITOS POR PICANHA LTDA ME
112702511 AG PRIMA CONSTRUTORA LTDA ME
112743900 AGARRA PNEUS COMERCIO VAREJISTA LTDA
113091516 AGROPECUARIA 33 RANGER LTDA EPP
107558688 AGROPECUARIA BUTIA LTDA
107558726 AGROPECUARIA BUTIA LTDA
112663567 AIR SPECIAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES
AEREOS LTDA
112807887 AIRAM SA BAR E LANCHONETE LTDA ME
112721001 AKASAKA & MORAES RESTAURANTE LTDA
112304796 ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
112304923 ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
112673376 ALAMO EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
113068263 ALCENIR MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
LTDA
113094507 ALESSANDRA VIANNA PEIXOTO
112816444 ALEXANDRE & CIA LTDA
113081278 ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA
113081367 ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA
113000120 ALEXANDRE VENACIO DE MIRANDA
113095708 ALEXIS OCULOS RIO LTDA ME
112730531 ALFAR DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA
112905846 ALLI LOGISTICA INTEGRADA LTDA
112582290 ALMEIDA & FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
112756476 ALUMATT CONSTRUCOES LTDA ME
113072813 ALUMITEMPER COMERCIO E ESQUADRIAS LTDA ME
112805884 AMBIENTAL FLUMINENSE LTDA
113078218 AMBIENTE NOVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP
112819605 AMBIENTE SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA ME
112768660 AMSI TECNOLOGIA LTDA ME
113075936 ANCAR APOIO MARITIMO LTDA ME
112747876 ANDERSON DA SILVA SIMOES
113094698 ANGEL L WAIZER POUSADA
113095112 ANNLEX CONFECCAO E COMERCIO LTDA
113067054 ANODIFIX TRATAMENTO EM ALUMINIO LTDA
113017600 ANTONIA DO COUTO JORGE MERCEARIA ME
112817599 AO VINTE E TRES FRUTAS E LEGUMES LTDA EPP
113082878 APPIAZ RESTAURANTE LTDA EPP
112793789 ARAO FRAGA FEU
113099800 AREMAR MINERACAO LTDA
113074638 ARIATEC TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA
112752900 ARM PROMOCOES ONLINE LTDA
113077807 ARTES GRAFICAS E EDITORA EXIMIA LTDA
112729339 ASMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA EPP
113100159 ASP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
113097018 ASTROMARITIMA NAVEGACAO S/A
113093187 ASV CONFECCAO LTDA
113095783 ATTI E SOUZA MANUTENCAO E REPARACAO DE
VEICULOS LTDA
112636420 ATUTI ALIMENTOS E COMESTIVEIS LTDA ME
112755496 AW PERFORMANCE PROFISSIONAL LTDA
112905137 AZEVEDO & PORTO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
113093780 B A MADMOUN COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS
113093870 B COHEN RESTAURANTE
112794440 B J MAGAZINE LTDA ME
113019513 B P PHARMA LTDA EPP
113090749 B R L DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA
112642802 BABY MOVEIS INFANTO JUVENIL LTDA
112649262 BALDEZ E ARAUJO COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME
113094531 BALI STATION COMERCIO DE ROUPAS LTDA
112817670 BANANAS TROPICAIS DO SAHY LTDA EPP
112914543 BANCO OPPORTUNITY S/A
112772919 BAPTISTA & SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
112772374 BAR DA AMIZADE DO BAIRRO LTDA ME
113093080 BAR E PASTELARIA 1027 LTDA ME
112747787 BARCELLOS & ALMEIDA LTDA
112705707 BARONI PRODUCOES E COMERCIO LTDA ME
112819575 BARRA 3 IMOBILIARIA LTDA ME
112646824 BARRA LAV LTDA ME
113082282 BATATOS LANCHES LTDA ME
113081669 BAZAR ANITA GARIBALDI 83 LTDA ME
113080786 BAZAR DACAPE LTDA ME
113081138 BAZAR RIO CEU E MAR LTDA ME
112489290 BCH ENERGY DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO
LTDA
112489311 BCH ENERGY DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO
LTDA
112651275 BELL CONSTRUCOES LTDA
112651330 BELL CONSTRUCOES LTDA
112551130 BELLO GESSO ALVORADA LTDA
112589979 BEM ME QUER CYBER CAFE LTDA
113092970 BEP - BARROCA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
112244831 BFCC DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
113075456 BLACK PEAR DESIGN E VESTUARIO LTDA ME
112523269 BLL VEICULOS LTDA
113076592 BLUE PRINT GRAFICA EDITORA LTDA ME
113036108 BMWR PRODUTOS E ARTIGOS OTICOS LTDA
112013678 BOGAR CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
112013716 BOGAR CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
112013821 BOGAR CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
113074689 BOOM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
113095589 BOTANICA MADEIRAS LTDA
113028202 BOX SERVICE COPIADORA LTDA ME
112816185 BPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
112816339 BPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
112816525 BPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
112711731 BRASIL EM FOCO COMUNICACOES LTDA
113080565 BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS
113080573 BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS
113080581 BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS
113080603 BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS
112818277 BRIEFING PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME
113075995 BUTECO DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
112567126 BY VIDA POLLY BAZAR LTDA ME
112818536 C C BARROSO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
ME
112721699 C DAS GRACAS PORTO VIANA HENRIQUE MERCEARIA
112770541 C E B DE CAXIAS CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA
LTDA ME
112815120 C F MENDES DISTRIBUIDOR ME
112818498 C G DO CARMO MODAS
113093829 C J V CARTUCHOS LTDA
113090790 C JERONIMO COMERCIO DE CALCADOS ME
112728170 C W V GRAFICA EDITORA E BAZAR LTDA ME
112806015 CAC SERVICOS ELETRICOS LTDA ME
112905072 CACIQUE DE SANTA MARGARIDA DEPOSITO DE GAS
LTDA
112806406 CAFE E BAR PONTO CHIC DE ANCHIETA LTDA
112689612 CAFES FINOS LTDA
112747736 CAICARA BAR E RESTAURANTE FLUTUANTE LTDA
112624090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112816118 CAKIEXPORT COMERCIO DE ROUPAS LTDA
113077599 CAL LEGALIZACAO DE VEICULOS LTDA ME
112755453 CALIBRARIO SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA
112770584 CAMERON MCKENNA SERVICES BRAZIL CONSULTORIA
LTDA
113095902 CAPELA COMERCIO DE MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS LTDA
112725597 CAPITAL INTELECTUAL PESQUISAS E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
113080794 CAPOLAR ESTOFAMENTOS LTDA
113083076 CARMO E FRANCO EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA
112410057 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE
CASSIA LTDA
112746942 CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EPP
112372627 CASA MOSQUITO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
112764215 CBM 2000 COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA EPP
112789269 CEBRAM CONSULTORIA LTDA
113092750 CENTRAIS ELETRICAS FLUMINENSES S/A EM LIQUIDACAO

112817190 CENTRO DE CONDUTORES DE VEICULOS TRANSITO
ABERTO DE SAO CRISTOVAO LTDA
112745830 CENTRO DE DIAGNOSTICO UROLOGICO DE NOVA
FRIBURGO LTDA
112613900 CENTRO EDUCACIONAL CHAVE DO SABER LTDA
112758347 CENTRO EDUCACIONAL SAO RAFAEL LTDA
113100906 CG METAIS COMERCIAL LTDA
112450504 CHEAP 2006 INFORMATICA LTDA ME
112842291 CHL LXVII INCORPORACOES LTDA
112842658 CHL LXVII INCORPORACOES LTDA
113058420 CINTIA LINGERIE DE FRIBURGO CONFECCAO LTDA
112817696 CITTA KOLOR PHOTO LTDA ME
112745610 CLARA ANNY DE ALMEIDA COMERCIO DE TINTAS ME
112675255 CLARIANT SA
113096720 CLAUDIA GUIMARAES XAVIER
112806422 CLINICA FISIO MED DE APERIBE LTDA
113025025 CLUB SAUDE LTDA
112797970 CODEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
112751547 CODELCO DO BRASIL MINERACAO LTDA
113077831 COLEMONT CATALYST RE CORRETORA DE RESSEGUROS
LTDA
113044852 COLLECTION COMERCIO DE ROUPAS LTDA
113027486 COLORI DI CASA DESIGN SERVICOS DE DECORACAO
LTDA ME
112789587 COMERCIO & DISTRIBUIDORA PAESTEIX LTDA ME
113078412 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
E NITEROI LTDA ME
112946720 CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA
112757626 CONFIANCE INTERNET E SERVICOS DE GESTAO E
ADMINISTRACAO LTDA
112731872 CONFORT LINE TRANSPORTES E ADMINISTRACAO DE
BENS LTDA
112524982 CONSTERPLAN CONSTRUTORA LTDA
112799027 CONSTRUTORA CARLOS ANTONIO LTDA
113091176 CONSTRUTORA GUEDES UNO LTDA ME
113094612 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A
113072902 CONSTRUTORA SANTA FE LTDA
112844405 CONTROL LOGIC INFORMATICA LTDA
112844537 CONTROL LOGIC INFORMATICA LTDA
112788017 CONVENIENCIA E LAVA JATO ITAJURU DE CABO FRIO
LTDA
112784160 COOBRASCAM COOP BRASILEIRA DOS TRANSPORTADORES
RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS LTDA
112763936 COOPERVIA COOPERATIVA DE TRANSPORTES
COMPLEMENTARES LTDA
112513603 COOPESTADO COPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NA REGIAO
METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA
113090536 COPA BAG CALCADOS E BOLSAS LTDA ME
113098316 CORREIA MAGALHAES CONSULTORIA EM INFORMATICA
LTDA ME
113083106 CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
112840370 CR2 EMPREENDIMENTOS SPE 12 LTDA
112797920 CR2 EMPREENDIMENTOS SPE 17 LTDA
112797938 CR2 EMPREENDIMENTOS SPE 17 LTDA
112840248 CR2 VALQUEIRE 2 EMPREENDIMENTOS LTDA
112839983 CR2 VALQUEIRE 3 EMPREENDIMENTOS LTDA
112799795 CRISTIANO DA COSTA SILVA
113043970 CRISTINA S BORGES
113080182 CSP1 VEICULOS LTDA
113096062 CTERC CLINICA TERAPEUTICA RIBEIRO DE CAMPOS
LTDA
112687563 CTRL NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
112709516 CUMBAUA COMERCIAL LTDA
112694985 CWJR REPRESENTACOES LTDA
113094914 CYPAVAN MOTO PECAS LTDA ME
113096470 D & R SOLUTIONS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA ME
113093888 D COHEN RESTAURANTE
113076134 D M BARBOSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS
112511813 DANIELE R. A. DA ROSA
112730540 DANIELLE DA SILVA LEAL
112705057 DANILLO CARVALHO DA COSTA
112763308 DAWEX TRANSPORTES LTDA
112559417 DC COMERCIO DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE
COMPUTADORES LTDA ME
112734090 DEAL IMPORT COMERCIO DE COMPONENTES
ELETRONICOS LTDA
113095023 DEBORA DANIELA DA SILVA
112656749 DEL FREE FRIBURGO CONFECCOES LTDA
113076401 DELLY KOSMETIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
113076347 DEMIAN JACOB MENDES
112991386 DENISE C DOS SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS A
EMPRESAS ME
113072880 DENISE VALIANTE DE OLIVEIRA CABRAL ME
113016220 DENSIL MARTIN
112762778 DER KONIG ENTRETENIMENTO CONSULTORIA E INDUSTRIA
CRIATIVA LTDA
112612245 DESCARPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
113096275 DING COMERCIO E SERVICOS DE MINERAIS LTDA ME
113082088 DISTRIBUIDORA DE REMEDIOS DO BRASIL S A
113092717 DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A
113096658 DISTRIBUIDORA VALE OURO DE QUEIMADOS COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA
112648410 DIVA PHOTO LTDA
113095660 DO CARMO COMERCIO DE RACOES LTDA ME
112715788 DOLCE SABOR LTDA
113080026 DOMINUS PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL APLICADA
LTDA
113074824 DRM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA
113077041 DROGA CARANE LTDA EPP
113094370 DROGARIA FUTURA SAO SALVADOR LTDA ME
112752519 DROGARIA NOVA ORLEANS DO REMI LTDA EPP
113092318 DROGARIA REAL W M SIMONAN LTDA EPP
113076584 DROGARIA VIVA MAIS FELIZ X LTDA ME
113044208 DUCINEA ALVARENGA DE OLIVEIRA ME
112762980 E S ALVES INSTRUMENTOS MUSICAIS
113094574 E&E COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE LTDA ME
113096879 EASYTEC RJ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
112705103 EBENEZER UP LTDA
112786111 ECOFICINA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
112479049 ECON ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
113100604 ECOTRIP TOUR TURISMO E FRETAMENTO DE PASSAGEIROS
LTDA ME
113031688 ED PAIVA MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
113076886 EDIOURO PUBLICACOES LTDA
113078064 EDISA DISITRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
LTDA ME
112767656 EDITORA ATHENEU LTDA
113078200 EDUARDO CESAR BARBOSA SANTOS
113093497 EDUKAU 2000 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
113080115 EFG TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
113096968 ELIANE AFONSO DO NASCIMENTO
113040857 ELIAS FIGUEIRA DA SILVA ME
112615589 ELIBU COMERCIO SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA ME
112685676 ELIO HENRIQUE MARINS SALVADOR
113080239 ELITE INFORMATICA DA PEDRA DE GUARATIBA LTDA ME
112909639 ELIZABETH DUTRA RODRIGUES
112681522 ELLOS LANCHES DE FRIBURGO LTDA ME
112908969 ELSEVIER EDITORA LTDA
112909582 ELSEVIER PARTICIPACOES LTDA
113076843 EMPORIO ANIMAL SERVICOS VETERINARIOS LTDA
113095015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ECT
112933963 EMPRESA IGUACU DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
112819427 EMPRESARIAL RIO SERVICOS TECNICOS E COMERCIO
LTDA ME
112819451 EMPRESARIAL RIO SERVICOS TECNICOS E COMERCIO
LTDA ME
113096577 ENDOIMPLANTES COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
112905706 ENERGIL COMERCIAL ELETRICA EMPRESARIAL LTDA
ME
112752632 ENGESPRO ENGENHARIA LTDA
113012357 ENVENTURE SERVICOS DE PETROLEO LTDA
113091214 EOLOS ENERGIAS RENOVAVEIS S A
112475701 ERBAS AGRO PECUARIA S/A
113090986 ERLEI OLIVEIRA ANDRADE MEDICINA E ANESTESIA
LTDA
113095910 ESCOLA DE ARTE MGT LTDA
113096186 ESPACO R M BAR E LANCHONETE LTDA ME
112799825 ESPLANADA BARRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ME
112938981 ETE CONSTRUCOES E MONTAGENS ELETRICAS LTDA
113096402 EVEREST RIO HOTEL S/A
112652816 EXPRESSO CARIOCA TRANSPORTE RODOVIARIO DE
CARGAS LTDA
112600042 F D B OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA ME
112600123 F D B OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA ME
113077491 F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA
113073445 F S DIAS ARTIGOS DO VESTUARIO ME
112782469 FACULDADE DO SABOR REFEICOES LTDA ME
113097441 FARMACIA CORREA DE GUARATIBA LTDA ME
113096771 FARMACIA DO CAJU LTDA ME
112670504 FERKIT REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA ME

112729185
112304613
113100302
113082070
113079133
112676146
112817521
112720528
112817610
112637345
112571263
112619037
112781861
113091346
113094922
113074590
113074646
112817424
112616097
112905480
113076827
113093926
113093128
112768407
113093420
113093373
112717950
113099479
112662129
113080956
113094566
112809588
112636454
113092679
113078226
113082916
112815588
112554059
112910904
112767354
112589278
113099690
113092407
113090501
113074573
112242839
113097891
112818714
112626092
112742840
113073097
112905862
112756760
113097166
113083297
112779808
112794610
113096259
112742440
113096364
113075111
111641837
113095090
112816290
112799400
113083050
113083130
113091109
113090021
113090048
113100213
112820611
113095775
113100620
113061870
113074735
113094035
113100477
113097794
113080980
112645976
112672094
112672027
113020465
112602860
113076380
113074514
113080042
113080417
112775829
113078641
112745164
113080760
113095830
112905099
112786855
113094299
113075766
113075782
113075723
113075715
113083181
112502121
112476740
112739806
112817769
113017197
113022999
113093578
112564437
112455930
112616496
112728960
113024509
113096461
113083289
112349790
111620821
112491324
113064489
112656951
113082908
112577458
113090927
113093500
112998089
112814557
113093756
113095864
112729177

FERNANDES E FERNANDES LTDA
FILTRAMAIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
FLIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
FLORES & ROCHA TRANSPORTES E LOCACAO DE
VEICULOS LTDA
FLORIO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
FNR CONSULTORIA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
FONTE DA PINHA LTDA EPP
FORNELLO DE NITEROI ALIMENTOS LTDA ME
FOUR DRIVE CAR VEICULOS E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA
FRANCISCO GOMES DA SILVA
FRANCISCO RIBEIRO ALMEIDA
FRANGERPAULA DISTRIBUIDORA LIMITADA ME
FRANGERPAULA DISTRIBUIDORA LIMITADA ME
FRANKLIN COMERCIO DE PESCADOS LTDA
FRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FRIGO SERVICE REFRIGERACAO LTDA ME
FRIGO SERVICE REFRIGERACAO LTDA ME
FRUTICOLA CASTRO DA CEASA LTDA ME
FUSAO COMERCIO DE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS
LTDA ME
G B S ARAUJO
GALATEA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
GALLENA PHARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
GARCIA & RODRIGUES S/A
GAROTA FITNESS ACADEMIA LTDA
GARRISON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
GB INVESTIMENTOS LTDA
GENERAL ELECTRIC PARTICIPACOES E PROMOCOES DE
SERVICOS LTDA
GEOTERRA AEROLEVANTAMENTOS LTDA ME
GETULIO CENTER LOCACAO DE STANDS LTDA
GIGA CYBER CAFE E GAMES LTDA ME
GILVAN BELO DA SILVA
GIZELE M P SILVA
GMANIA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL
LTDA EPP
GODOY E REIS ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS
LTDA EPP
GOMES E BARRETO COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
GOMES E SILVA CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS
LTDA
GOMES TAVARES TRANSPORTE E LOCACAO LTDA
GOOGLE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
GRAFICA ON LINE LTDA
GRANCASA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
GRAPH FOLHA EDITORA DE LIVROS E JORNAIS LTDA
ME
GS HYDRO DO BRASIL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
GSA GRUSSAI SIDERURGICA DO ACU S/A
GTD PARTICIPACOES S/A
GUARAGAS DO BRASIL POSTO DE GASOLINA LTDA
GUICERO REPRESENTACOES LTDA
GUIMASOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ME
GUIMAZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GUSTATI GRILL LTDA
GUT CIRURGIA GERAL COLOPROCTOLOGIA E
COLONOSCOPIA LTDA ME
H A SERENO EDIFICACOES
H P X COMERCIO 55 LTDA ME
H W TURISMO E TRANSPORTES LTDA
H&O AROMAS E ARTESANATOS LTDA ME
HANNA SANTA CLARA LANCHONETE LTDA ME
HARMONIA PRODUCOES ARTISTICAS E LITERARIAS
LTDA ME
HARPIA BR SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PARA SUSTENTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA ME
HATAR PARTICIPACOES LTDA
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL
S/A
HEXAS GRILL 5 CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA
ME
HLL BM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
ME
HR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
HR SERRALHERIA LTDA
I G IMOVEIS ONE LTDA
IALLU COMPRA E VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS
LTDA
ICE CACAU COMERCIO DE BOMBONIERE E CAFETERIA
LTDA ME
ICE PIABETA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS
LTDA ME
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS TINTONE LTDA ME
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB
INFO WAY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME
INGUZ TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA ME
INOVATTA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
VESTUARIO LTDA
INPEX PETROLEO SANTOS LTDA
INTACTA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS
qE ORTOPEDICOS LTDA EPP
IPANEMENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
IQ SOLUCOES & QUIMICA S/A
ISHIKAWAJIMA HARIMA SUL AMERICA LTDA
ISRAEL TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
ITT BRASIL EQUIPAMENTOS PARA BOMBEAMENTO E
TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA
J C R DECISION LTDA EPP
J CERQUEIRA CANTINA E PIZZARIA LTDA
J J DA SILVA HERNANDES CANTINA E PIZZARIA ME
J J S BORRACHARIA & MOLAS REI DO VILAR 2009
LTDA ME
J L L DO MALLET MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ME
J M NINHAUS PROMOCAO DE EVENTOS ME
J N P 131 RESTAURANTE LTDA EPP
J R SANCHES TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS
LTDA
J TEIXEIRA DE AGUIAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
ME
J TRIGUEIRO CONSULTORIA E REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA
JAILSON GOMES DOS SANTOS
JAIRO NOVAIS CONFECCOES
JAMES SWAN NETO
JANDIRA ESTEBANEZ DA SILVA
JANE CRISTINA DOS SANTOS SOARES DA SILVA
JANINE PEREIRA DE BARROS BAZAR E ARTIGOS PARA
PRESENTES ME
JARDIM GUANABARA EXPRESS LTDA
JCA HOLDING PARTICIPACOES LTDA
JCA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
JCA SERVICOS CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIAIS
LTDA
JCA TAXI AEREO LTDA
JCN CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA ME
JEAN MICHEL KIRALY LIMA
JEITOS & FORMAS COMERCIO DE PRESENTES LTDA
JEOVA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
JM PEIXARIA LTDA
JOAO EVANGELISTA FEITOSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
JOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA
JOMAR 2011 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
JONAS RYMER
JONAS RYMER
JONAS RYMER
JONAS RYMER
JORNAL AGITO LTDA ME
JOSEMARA ESTEVES DOS SANTOS
JRNIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
LTDA
JUNAVINI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA ME
JUNAVINI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA ME
JV AGER GTIS PARTICIPACOES LTDA
KAPITAO SALOMAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA
KIND-LU PAPELARIA MATERIAL ESPORTIVO E PRESENTES
LTDA ME
KING NOVA AMERICA COMERCIO E SERVICOS EM
APARELHOS CELULARES LTDA
KMX GRAFICA E EDITORA LTDA
KOLOQUESERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
KRAJCSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
KTEM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
KWZ MAGALHAES COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA
L C MANSUR COMERCIO DE ACESSORIOS
L G FAIAO PAPELARIA LTDA
L P O FILHO COMERCIO DE VIDROS
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112920063
113093799
113097956
112459064
113090935
113090943
113077408
113092431
112741916
112777260
112616453
112589529
113093730
112770886
113073925
112799213
112733743
112582788
112746063
113078129
113082797
113082789
112817505
112629814
113090455
113090439
113077769
112574360
112574513
113098880
113081804
112737293
113092261
112796222
112778631
113079850
112726178
113096569
112350216
113099304
112963617
113094779
112471757
113095619
112757138
112723420
112818099
113077696
113017421
112996710
113090960
112770100
112758606
112818390
112816509
113095732
113093179
113081316
112719325
111931320
112598617
113076703
113093357
113100450
112819184
112517960
113094388
112806970
112817467
113095538
113044216
113066350
112426590
112552994
113014163
112435599
113099495
113100523
113079451
112745920
112760597
113073453
112522530
112493009
113081120
113074360
113090838
113078030
113096917
113017995
112546064
112764789
112415512
113012942
113073860
113091664
113099282
113095813
113091354
112677401
113091729
112603513
112002072
113094558
112797253
112797288
113082827
113075979
112774121
113079290
112619002
113094884
112928005
112617824
112617905
113095651
113074409
113076185
113094361
113095384
113097239
111785804
113017553
113093845
112565689
112534929
112292259
112292470
112773109
112554717
113082134
110260414
110384954
113017332
113099622
112814280
113076282
112729959
112730108
112690190
112763626
113096623

L P O FILHO COMERCIO DE VIDROS
L S RUIZ COMERCIO DE ROUPAS
L. G. A. SOARES RESTAURANTE
L2A INFORMATICA LTDA
LA FANIE COMERCIO DE PRODUTOS PARA MULHER
LTDA ME
LA ZUCCA 262 COMERCIO DE ACESSORIOS FEMININOS
LTDA ME
LABCEL MEDICINA DE DIAGNOSTICOS LTDA ME
LAN IMOVEIS LTDA
LARIOJA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
LARISSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
LATSO PRODUCOES LTDA
LE CHENIT CENTRO DE CABELEIREIROS E ESTETICA
LTDA
LEAH K COMERCIAL LTDA
LEAL SERVICOS TECNICOS LTDA
LEM TELECOMUNICACOES LTDA
LEMOS E FARES SEGURANCA E SERVICOS LTDA
LEON TONER INFORMATICA LTDA
LEONARDO CUNHA EMERICK ME
LETRASTRACO GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
LH CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA
LIGHT ENERGIA S/A
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
LIGHTMARK COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA
LIKA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS
LTDA ME
LITEL PARTICIPACOES SA
LITELA PARTICIPACOES S A
LIVROS ILIMITADOS EDITORA E ASSESSORIA LTDA
LL PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME
LL PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME
LOCADORA DE VEICULOS RED BEACH TOUR LTDA ME
LOJAS RENNER S A
LOPES & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL LTDA
LORENZO COMERCIO LTDA
LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA
LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
LRS PARTICIPACOES INVESTIMENTOS S/A
LSB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
LUAL ASSESSORIA EM NEGOCIOS TURISTICOS LTDA
ME
LUCAS BABY CONFECCOES LTDA ME
LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS
LUCIOLA KATE DE S MACHADO COMERCIO DE ROUPAS
ME
LUIS E SA ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
ME
LUIZ ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS
LUIZ CLAUDIO DE FREITAS ARAUJO
LUIZ HENRIQUE DUARTE
LUIZ HENRIQUE VICENTE DA COSTA PROMOCOES
LUIZ OTAVIO MOZER CURVELLO DAVILA COMERCIO DE
DOCES E BRINQUEDOS
LUIZA CONDE VIGLIO
LULA E JUBA REFEICOES LTDA
LUTH CONSTRUTORA LTDA ME
LX SOL E ESTRELAS DA MODA LTDA ME
LYTY SORVETES LTDA
M A P DE ABREU MERCADINHO DE ITABORAI LTDA
M C O GOMES PADARIA E MERCADINHO
M L BAR E PENSAO LTDA
M L PEREIRA ALVES CALCADOS EPP
M P A HAIR CABELEIREIROS LTDA ME
M.VIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
M2JT PROJETOS E ENTRETENIMENTO LTDA
M45 MINERACAO LTDA
MABEL PARTICIPACOES LTDA
MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO
LTDA ME
MAE D AGUA PRODUTOS ORGANICOS E NATURAIS LTDA
MAGA LOGISTICA LTDA
MAGIC PLAYER’S DIVERSOES LTDA EPP
MAIA S CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA
MAIA S COMERCIO E INDUSTRIA DE VASSOURAS LTDA
MAMI E PAPI COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E
ACESSORIOS LTDA EPP
MAQUINA 10 SALAO DE CABELEIREIROS LTDA ME
MARCO AURELIO BLANCO ASSESSORIA IMOBILIARIA
LTDA
MARDAVI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA ME
MARIA GORETE GOMES FARIAS DE MELO
MARIA IZABEL CUNHA DE AGUIAR
MARIA IZABEL CUNHA DE AGUIAR
MARIA IZABEL CUNHA DE AGUIAR
MARTA FERNANDA SANTOS RAMOS
MASTER OPERADORA TURISTICA LTDA
MAXIME E ZIOLKOWSKI EVENTOS LTDA
MEDIHOME ASSISTENCIA CLINICA E REABILITACAO
DOMICILIAR LTDA
MELHOR FOTO LTDA ME
MELINDROSA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS
CALCADOS E ACESSORIOS LTDA
MELOLI COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
MENINA CHIQUE COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
MERCADINHO SANTA ROSA DE NITEROI LTDA ME
MERCADO CORUJINHA LTDA ME
MERCADO CURTY DE ITALVA LTDA ME
MERCADO DEUS E FIEL DO BABI LTDA ME
MERCURIO SERVICOS GERAIS LTDA
METALURGICA EASYMETAL LTDA
METALURGICA REIS INOX LTDA ME
MHGT PATRIMONIAL LTDA
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL BRASIL RECRUTAMENTO
ESPECIALIZADO LTDA
MICHELE HARB AFIF ROUPAS & ACESSORIOS
MINERACAO RIO CLARO LTDA ME
MINIMERCADO RENASCER LTDA
MIRO COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
MIX CASA DOS SALGADOS LTDA ME
MJX MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA
MK SPECIAL TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
MKTEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
MLF3 BAR E RESTAURANTE LTDA
MM COMPUTER INFORMATICA LTDA ME
MORAES 2007 COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
MORAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
MRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
MRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
MTX COMERCIO E SERVICOS EM REPAROS NAVAIS LTDA
MUNDIAL DO OLEO AUTO PECAS LTDA
MUNIZLILA CABELEIREIROS LTDA ME
MYLOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
N L P COMERCIO E MONTAGENS DE REFRIGERACAO
AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA EPP
N P N COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME
NAIRA MARIA SAMPAIO DA COSTA
NALURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
NALURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
NATURAL CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS
LIMITADA
NAV COMERCIO E SERVICOS LTDA
NET EMPRESAS COMERCIO E SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES LTDA EPP
NEVES DO VALE COMERCIO LTDA
NEW BIRD TRAVEL SERVICE LTDA ME
NEXT STYLE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA
NICTHAL SAPATARIA LTDA
NILOCEL COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS
LTDA ME
NK CORP CONSULTORIA LTDA
NLX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
NOBLE BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
NOBLE BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
NOBLE BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
NOBRE E CIANO TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA
EPP
NOS QUATRO MODAS LTDA ME
NOVA CAR RIO AUTOMOVEIS LTDA
NOVA ESPERANCA PARTICIPACOES LTDA
NOVA ESPERANCA PARTICIPACOES LTDA
NOVA MACROSAN MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR
LTDA ME
NOVAMIDIA EQUIPAMENTOS LTDA ME
NOVO ESTILO CONFECCOES LTDA ME
O & L ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
O FLECHER LOPES MODAS ME
O O FLECHER LOPES MODAS LTDA
ODAIR JOSE DE VASCONCELOS ME
ODONTOPREV SERVICOS LTDA
OES SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE PETROLEO E GAS

112386253
113090358
113081030
113095414
112719074
113082860
112741851
112528961
112762115
112905587
113080727
113092083
113100647
113095929
112694136
113079753
112764746
112748147
113075618
113093691
113093713
113079974
112603408
113094140
113081421
113094116
112820174
112772854
113076266
112706509
112794572
113081057
103375333
113073224
112773362
112740413
113096925
112780369
113073984
113074980
112817823
111613930
113078242
112693580
113040997
113092040
112787347
112709885
113106556
113093896
112512240
112806163
112799361
113019009
112642322
112640460
112582478
113101023
113091826
113081081
112762565
113025653
112519954
112785034
113092806
113092881
113082185
113094540
112578101
113077505
113094108
113021224
113079915
112753019
113094809
113095970
112792170
113091958
113093209
113082045
113082169
113097255
112758770
113094485
112314554
113076240
113075154
112729649
112824846
112825028
113100353
113079060
113094221
113062419
112784569
112825974
113082495
111996317
112818757
113096216
113073186
113092024
112731147
113020279
112742548
112780610
112701477
113096895
112808565
112802370
112818773
112576435
113090811
112736483
113080840
113021798
112490034
113096810
113096437
112635180
112676987
113073283
113092482
113096380
111831288
113015135
113083025
113083041
113083068
113096321
113096836
112548067
113073887
112575749
112413030
112630014
113096399
112207138
112742785
113096801

LTDA
OLE BICICLETAS LTDA
OLIVEIRA E OLIVEIRA BM TINTAS LTDA EPP
OM8 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
OMEGA W F REPRESENTACOES LTDA ME
ONECAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
OP MUSIC INSTRUMENTOS LTDA
ORENSE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME
OTAVIO ANTONIO DA SILVA ME
OVERFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA
P & C PRODUTOS MEDICOS LTDA
P F PINHEIRO SERVICOS AUTOMOTIVOS
P W V CONVENIENCIAS LTDA
PACIFIC DRILLING DO BRASIL SERVICOS DE PERFURACAO
LTDA
PADARIA CENTRAL DO PARQUE SAO JOSE LTDA ME
PADARIA E CONFEITARIA BELLA ICARAI LTDA ME
PADARIA E CONFEITARIA NOVA ALIANCA LTDA
PAGE PERSONNEL DO BRASIL RECRUTAMENTO
ESPECIALIZADO E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
PANIFICACAO E CONFEITARIA ESTRELA DA MANHA LTDA
PANIFICACAO SETE DE SETEMBRO LTDA
PAO DE MIGA BOTAFOGO COMERCIO DE SANDUICHES
LTDA
PAO DE MIGA COMERCIO DE SANDUICHES LTDA
PAOLA DA SILVA HENRIQUE
PAPELINE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
ME
PAR PERFEITO O M SERRALHERIA E ARTEFATOS DE
ALUMINIO LTDA ME
PARA O ALTO BIJUTERIAS LTDA
PARAPUA COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA
EPP
PASTELARIA E LANCHONETE CAMPO MOURAO LTDA
PAULA DA SILVA VON HELD
PEDREIRA CARIOCA LTDA EPP
PEGPAG PARATY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PENSAO SHEKINAH DE GUARATIBA LTDA
PERENCO PETROLEO E GAS DO BRASIL PARTICIPACOES
S/A
PERNAS DE FORA CONFECCOES LTDA ME
PESKYPAG TREVO DE BUZIOS LTDA ME
PET PEREZ CLINICA VETERINARIA LTDA
PET SHOP ENGENHAO LTDA
PGS INVESTIGACAO PETROLIFERA LTDA
PHENIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS
LTDA
PIZZA PICE LTDA
PLANET RIO VEICULOS E PECAS LTDA
PLIMA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA
POLTRONE PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA
PONTES E FONTES BARRETO COMERCIO DE ROUPAS
LTDA ME
PONTO BASE LAVANDERIA LTDA EPP
PONTO BASE LAVANDERIA LTDA EPP
PORTO DO ACU SIDERURGIA S A
POSTO DE GASOLINA MERCADAO DE MADUREIRA LTDA
POSTO JAGUAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
POSTO TRIANGULO ITAPERUNA LTDA
POTENCIACO COMERCIO DE METAIS LTDA
POUSADA CHALE DA MONTANHA LTDA
PRATICAR REBOQUE LTDA
PRECINHO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME
PRO AR DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
PRODUTORA DE ARTES E MOVIMENTOS LTDA ME
PRODUTOS ALIMENTICIOS BERTANI LTDA
PROMOLDY SOLUCOES FITOSSANITARIAS E AMBIENTAIS
LTDA
PROPAGAER PUBLICIDADES LTDA
PROSPERA R & D DOS ANJOS MENDES CLINICA MEDICA
LTDA ME
PSAFE TECNOLOGIA S/A
PSMOTOS ASSISTENCIA MECANICA DE MOTOCICLETAS
LTDA ME
PURO AMOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA
PW 238 PARTICIPACOES S A
Q MANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
QGEP PARTICIPACOES S/A
QUADRAC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
QUEIROZ DIVER ATIVIDADE DE MERGULHO LTDA ME
QUEIROZ GALVAO S/A
QUINTA ESTACAO COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME
R C ARAUJO SERVICO E MANUTENCAO HIDRAULICA
ALVENARIA E PINTURA
R C SILVEIRA LANCHONETE E DISTRUBUIDORA DE BEBIDAS
R GOMES DE CARVALHO - CONSTRUCAO E REFORMA
PREDIAL LTDA ME
R OLIVEIRA BATISTA
R R DO PARQUE DA BIQUINHA DISTRIBUIDORA DE GAS
LTDA ME
RAMARINHO DA CACAU LTDA
RAYMOND CHAMBERS PARTICIPACOES LTDA
RDB RADIO DIFUSAO BRASILEIRA LTDA EPP
RDM CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
RECEPTIVO RIO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA
REMEDIOS DO BRASIL S A
RENAN SILVEIRA MACIEL BEZERRA DA SILVA
RENASCER DO BRASIL ALUMINIO LTDA ME
RENOVO REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA
REPRESENTACOES CABRAL 2011 LTDA
RES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RESTAURANTE E LANCHONETE DOS DUQUES DE ITABORAI
LTDA EPP
RESTAURANTE SEM LIMITES DE REALENGO LTDA EPP
RHI MINERACAO LTDA
RHI MINERACAO LTDA
RHI MINERACAO LTDA
RIBAS DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
RICARDO ANTONIO SEABRA DO AMARAL
RICHARDSON GONCALVES FIGUEIREDO
RIEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
RIO EXCELLENCE TRANSPORTES LTDA ME
RIO TAB LOGISTICA E REPRESENTACOES LTDA
RIOFORTE INVESTMENT HOLDING BRASIL S/A
RIOTRAVEL NITEROI TURISMO LTDA
RODA PIAO LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME
RODOMAR PARTICIPACOES LTDA
RODRIGO LEMOS ALVES
ROTA 18 PADARIA E CONVENIENCIAS LTDA ME
ROTA H VEICULOS LTDA
ROTTA RIO CARIOCA TRANSPORTADORA E TURISMO
LTDA
ROYALE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
LTDA ME
RUAGE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ME
S F DA SILVA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
S P CONSTRUCOES DE EDIFICACOES LTDA
S/A UNIAO MANUFATORA DE ROUPAS
SA E VALERIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
SABOR BOULEVARD RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
EPP
SACOS E SACOLAS CARIOCA COMERCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA LTDA
SAFE SUPPLY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ME
SAL DA TERRA MODA FEMININA LTDA ME
SALAO DE BELEZA MAIS BELA LTDA ME
SALAO DE BELEZA STUDIO ANA LTDA
SALES E ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS
NAVAIS LTDA
SANTIAGO & RIZZO DISTRIBUIDORA LTDA ME
SANTIAGO & RIZZO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ME
SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
SAUDE ESTETICA HARMONIA E BELEZA LTDA
SAV AMBIENTAL LTDA
SDX INVESTIMENTOS S A
SECURIPLAN ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA ME
SERRACOPI COMERCIO SERVICO DE COPIADORA
LTDA ME
SERVAR-ADM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
SES SATELITES DIRECTO LTDA
SES SATELITES DIRECTO LTDA
SES SATELITES DIRECTO LTDA
SETARTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
SETWEB RIO COMERCIO E SERVICOS TELEINFORMATICA
LTDA
SHALON FIEL TRANSPORTES LTDA ME
SHEKINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE
GINASTICA LTDA ME
SITIO PE NA JACA LTDA
SIX STARS SERVICOS DE HOTELARIA E DE RESTAURANTES
LTDA
SL ELETRONICOS LTDA
SLME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA
LTDA
SOCRAM BARRA VIAGENS E TURISMO LTDA

113018550 SOELUA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
113019173 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE
PONTO E ACESSO LTDA
113076550 SONEDIL COLCHOES LTDA
112744796 SORRIFACIL DE RIO DAS OSTRAS CLINICA DENTARIA
LTDA
112653677 SPACO DAS MAOS E BOUTIQUE LTDA
112934846 SPE - NP II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
113074751 SPHAI NEW CENTRO DE BELEZA E COMERCIO LTDA
113096240 SSP BR INFORMATICA ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
ME
113094744 ST3008 ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA EPP
112817246 STAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
112837247 STELMANN FISIOTERAPIA LTDA ME
111971136 STICKTAPE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
112816045 STORGE DECORACOES LTDA ME
113079010 STRACKFILME DISTRIBUIDORA LTDA
113090463 STRATEGIA NEGOCIOS E PESQUISAS LTDA
113072961 SUB ZERO REFRIGERACAO LTDA ME
113080409 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
113080450 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
113080433 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
113080492 SUL AMERICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
113080514 SUL AMERICA S/A
113080476 SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S/A
113080522 SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A
113080549 SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A
112593518 SULA ANDREZA BELARMINO ALVES
113078668 SURPREENDA FLORES E PRESENTES LTDA
113046057 SUSULELE FESTAS E EVENTOS LTDA ME
112435432 T BELTRAO MACHADO
113094434 T T MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
112817866 TECH NEWS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA ME
112660894 TELECALL BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
LTDA
113081774 TERRA BRASIL S A
112574750 TFM INDUSTRIAL LTDA
113081200 THALITA VANZELA SA BACELLAR MERCEARIA
112785433 THL SINALIZACAO E SERVICOS LTDA
112502989 THOMAZ E SILVA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
113082460 THYSSENKRUPP COMPANHIA SIDERURGICA DO ATLANTICO
112781756 TONY CYBER SERVICOS DE INTERNET LTDA
113075359 TOQUE DE MAE DECORACOES E EVENTOS LTDA
112689906 TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
112786588 TRANSPORTES LAUREANO E CRUZ LTDA ME
113081480 TRES CORACOES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
44 LTDA ME
112619193 TRES S S S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
112583016 TRIPLE M AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
113095040 TS 6 SUL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
113064578 TTN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
112792685 TYRONE TELECOM LTDA ME
113023790 UNIMAR TRANSPORTES LTDA
113082940 UNIVERSAL 200 COMERCIO E REPARACAO DE PECAS E
MAQUINAS LTDA ME
113094671 UNOPRODUCCION CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS
LTDA ME
113090498 UPTICK PARTICIPACOES S/A
112816550 UREPA URBANIZACOES EDIFICACOES E PARECELAMENTOS
S/A
112959679 V E DOS SANTOS BAZAR E MERCEARIA
113090382 VALE SOLUCOES EM ENERGIA S.A VSE
112529020 VENGEANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA
111854407 VENTOR INVESTIMENTOS LTDA
110796888 VENTOR INVESTIMENTOS LTDA
112003273 VER ARMAZENAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
112803903 VERA MAR ALEVAL COMERCIO DE MOVEIS TRANSPORTE
E MONTAGEM LTDA
112817971 VERMAT COMERCIAL LTDA EPP
113081464 VESPER DEPILACAO E ESTETICA LTDA
113081219 VIA LACTEA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
113077793 VILA DO ACONCHEGO LTDA ME
112842356 VINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
113092784 VIPCAR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
113099657 VISION TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
113096933 VOLCA FASHION CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
112823750 VORTEX CONSTRUCOES LTDA
112453350 VRF CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
112804012 W J BR VIEIRA REPRESENTACOES LTDA
113078099 W R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL
113075472 WATERPLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
112645810 WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
112645879 WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
112735002 WEIFENG BIJUTERIAS LTDA
113076606 WILMON NEGOCIOS E SERVICOS EM INFORMATICA
LTDA ME
113081910 WISE SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA
LTDA ME
113096283 WM2 AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA ME
113077750 WORK SEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
112749259 YVS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
112689329 ZAMORANO REPRESENTACOES LTDA
113082924 ZAPPIA RESTAURANTE LTDA EPP
113091397 ZIG ZAG ACESSORIOS FEMININOS LTDA
113098260 ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA ME
113093810 ZUCCHINI RESTAURANTE LTDA

Documento Indeferido
PROC.

EMPRESA

112020720 CEREJINHA CONFECCOES LTDA

113083238
112736211
112771580
113075464
113093837
112595227
113097743
113097468
113100051
113076800
113078196
113029640
113096208
113097000
113098731
113082193
113099436
112588808
113026587
112913393
113078463
112818315
113078277
113078366
113078331
112047572
113095139
113095210
112818790
113091028
113024150
113081707
112514456
113082142
113081731
113098790
113081693
113081677
113094523
113090994
112553648
112532969
113095376
112649696
113075219
113093918
112817718
113094124
113090730
112844570
113076371
113091273
113090641
112591396
113075502
113076444
113049960
113081332
113081510
112673546

DOCUMENTOS EM EXIGÊNCIA

113082991
112745733
113074760
112330010
112588212
113096844
113096291
112667805
112683401
113098332
113093560
113100264
112618286
113081960
112791395
113098529
112770347
113095686
111953111
113074832
113095350
113077858
112506380
112672370
113094850
112512844
112632505
113083343
113083351
113083220
113083270
113083319
113083335
113100035
102908427
112564747
112946410
112313256
112757928
113075499
112697313
112770495
112646409
112574220
112574505
112574700
112574645
113093284
113081901
112755330
112598358
112918514
113082037
113075421
113083092
112610595
112610609
113080743
112584489
112661718

112781586
113080646
113083211
112817904
113082630
112542832
113094159
113096038
113094620
113097085
113067534
113096135
113079150
113083246
113081448
113095368
113082886
112719333
113080085
113091222
113099819
113078404
113100418
113093640
113090854
112814972
113079958
113079990
112635130
113077564
113079117
113098367
113093365
112800645
113101392
113083033
113077882
113082835
112481388
112527620
113093705
113093748
112741207
113094833
113072872
113075685
113081308
113074280
112765114
113093802
113093276
113080654
112812694
113090587
113082053
112697194
113081642
111986532
113079273
113083017

113083114
113098677
112818137
112764347
113081758
112493157
113024479
113098375
112777414
113077300
113098758
112792006
112261230
113023251
113091613
113081995
112967353
112997651
113093969
112463924
112045731
113080093
112764991
113006365
112808964
112508723
113077432
113095856
113092954
112818447
112818463
112795501
113091630
113093225
112598285
113080140
112785972
113078021
112817777
112935745
113090609
112780148
113095724
113095805
113107161
112714463
113107170
111968542
113090919
113017650
113096178
113092067
112818030
112811582
112646280
112472060
113072600
113098154
113095988
113093233

113095279
112760775
113091010
113081537
112594239
112795862
112551076
112957986
112771173
113025670
112908578
112766579
113096097
112998062
112776515
112761690
113074344
112817645
113095570
113031521
113076070
113081782
113019742
113091427
112817785
112817793
113081880
113077874
113091443
112534945
112909752
112764380
113095767
113097972
113073950
113077440
112818374
113075669
113095597
113095694
113083084
113098952
113081928
113091036
112701019
112941982
113078781
113091621
112527957
112996663
112927785
113081561
112510060
113080921
112550568
113081456
113081413
112761160
111857597
112381189

112553087
112641768
113095872
112387659
112818080
112734863
113081022
113081391
113078323
112757030
112646328
113096127
113090528
112184561
112561250
113016247
113095074
113091044
113024843
113024207
113081014
112045782
112729550
113074581
112803075
113091133
112541739
112541755
112541925
112541798
112541712
112541852
112541828
111838223
112744184
112744206
113077629
112817742
113081715
111886295
112729738
113074352
112784674
113078269
113092350
112818684
113082738
112746802
112679900
112685552
113094795
113097301
112459773
112818676
113001517
113081952
113074450
112594166
112700551
112587135

113078234
113082819
113082843
113082967
113082932
113082894
113093527
112815774
112656986
112746209
112731341
113099258
112768253
107323664
113078056
112720315
113096763
113096798
113096828
113096887
113096860
112646611
113091478
113090714
112696414
112595189
113068301
113093470
112612296
112716172
113031815
112817939
112722784
113097182
113016387
113080700
112728871
112369618
111743320
112794920
113095961
113095716
111842310
113092610
113094043
112697275
112003303
112507840
113080174
113076398
113083157
113082800
112627692
113096950
113080158
112358969
113096739
113082711
113076479
113076630
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Siderúrgicas tiveram peso na baixa, que contou com o recuo das ações da Petrobras
Claudia Violante,
Fabrício de Castro e
Alessandra Taraborelli
Da Agência Estado

A alta de 12,3% acumulada
nos últimos cinco pregões no
azul e a queda das bolsas europeias e norte-americanas levaram à Bovespa a uma realização
de lucros. As siderúrgicas tiveram peso nesta baixa, que contou ainda com o recuo das ações
da Petrobras, um dia após a divulgação do balanço trimestral.
O Ibovespa terminou o dia com
retração de 0,60%, aos 54.323,61
pontos. Na mínima, registrou
53.539 pontos (-2,04%) e, na máxima, os 54.651 pontos (estabilidade).
No mês, acumula perda de 7,65% e,
no ano, de 21,62%. O giro ﬁnanceiro totalizou R$ 5,916 bilhões.
A avaliação corrente dos especialistas é de que a queda de
hoje foi um movimento natural,
depois da ‘esticada’ dos últimos
pregões. O quadro externo também deu motivos para as ordens
de vendas ontem. A China sinalizou que pode elevar sua taxa
básica de juros - prejudicando
as vendas de empresas exportadoras brasileiras - e o PIB da Alemanha teve forte desaceleração

no segundo trimestre, levantando dúvidas sobre a recuperação
da zona do euro.
O mercado europeu caiu, mas
sem se afastar da estabilidade, à
espera do resultado do encontro
entre o presidente da França, Nicolas Sarkozy, e a chanceler alemã, Angela Merkel, que saiu após
o fechamento. Eles disseram que
vão propor em setembro uma tarifa sobre transações ﬁnanceiras
na zona do euro e aﬁrmaram ser
contrários à ideia de emitir bônus que representem o bloco monetário - os chamados eurobonds.
Na Bolsa de Londres, o FTSE-100
avançou 0,13%, em Paris, o CAC
40 perdeu 0,25%, e, na Bolsa de
Frankfurt, o Xetra DAX fechou
em baixa de 0,45%.
Nos EUA, as perdas foram
diminuindo ao longo da tarde.
O Dow Jones caiu 0,67%, aos
11.405,93 pontos, o S&P recuou
0,97%, aos 1.192,76 pontos, e o
Nasdaq encerrou em baixa de
1,24%, aos 2 523,45 pontos.
Aqui, Petrobras reagiu em
baixa ao balanço divulgado ontem, prejudicada ainda pela
queda do petróleo e pelo movimento de realização de lucros
engatado na sessão. O vencimento de índice futuro, amanhã,

pode ter inﬂuenciado um pouco
o desempenho negativo do papel, segundo um proﬁssional.
A ação ON caiu 1,20% e a PN,
1,10%. Ontem, a estatal anunciou
lucro expansão de 31,9% no lucro
líquido do segundo trimestre. O
resultado, de R$ 10,942 bilhões,
contribuiu para que a estatal
reportasse lucro recorde de R$
21,928 bilhões no acumulado do
primeiro semestre. Os especialistas destacaram que o aumento
de custos de extração e reﬁno
surpreendeu negativamente. Na
Nymex, o contrato do petróleo
para setembro ﬁcou 1,40% mais
barato, a US$ 86,65 o barril.
No setor siderúrgico, Usiminas
ON, -8,76%, PNA, -2,40%, Gerdau
PN, -3,85%, Metalúrgica Gerdau
PN, -3,64%, CSN ON, -3,44%.
Câmbio - No fechamento,
o dólar no balcão permaneceu
em R$ 1,590, estável em relação à véspera. Durante o dia, a
cotação máxima da moeda americana foi de R$ 1,597 (+0,44%),
enquanto a mínima foi de R$
1,588, em baixa de 0,13%. Entre
a cotação mínima e a máxima,
o dólar oscilou 0,56%. No mês,
o dólar no balcão acumula alta
de 2,38%; no ano, permanece no
terreno negativo, em -4,45%.

Na BM&F, o dólar pronto encerrou em alta de 0,02%, também
cotado a R$ 1,590. Até as 16h43,
o giro total à vista na clearing de
câmbio somava US$ 2,042 bilhões,
sendo US$ 1,592 bilhão em D+2.
No segmento futuro, três
vencimentos de dólar foram negociados até o horário acima,
com um giro total de US$ 16,26
bilhões. O contrato de setembro
de 2011 era cotado a R$ 1,5970,
em baixa de 0,06%, com um giro
de US$ 16,14 bilhões.
Após seis dias úteis realizando apenas um leilão diário de
compra à vista, o Banco Central
fez hoje dois leilões, nos quais
ﬁxou as taxas de corte em R$
1,5902 e R$ 1,5920.
Juros - Na sessão normal
da BM&F, o vencimento janeiro
2012 (62 775 contratos) projetou
taxa de 12,28%, igual ao fechamento de ontem. O DI janeiro
2013 (279.805 contratos) estava
em 11,86% de 11,88% na sessão
anterior. Para se ter uma ideia,
na terça-feira passada esse vencimento movimentou 466.369
contratos. O contrato janeiro
2017 (45.030 contratos) projetou
11,80% de 11,88% e o DI janeiro
2021 (7.665 contratos) passou de
11,84% para 11,76%.
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Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos fecharam em baixa, reﬂetindo a decepção dos investidores
com as propostas apresentadas
pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, e pela chanceler
da Alemanha, Angela Merkel,
para fortalecer a governança
ﬁscal da zona do euro. Dados
que mostraram um crescimento
econômico mais fraco que o previsto no bloco monetário também pesaram sobre as bolsas.
O índice Dow Jones caiu
76,97 pontos, ou 0,67%, para
11.405,93 pontos. O Nasdaq recuou 31,75 pontos, ou 1,24%,
para 2.523,45 pontos. O S&P 500
teve declínio de 11,73 pontos,
ou 0,97%, para 1.192,76 pontos.
Após reunião ocorrida hoje
cedo, Merkel e Sarkozy anunciaram durante entrevista coletiva
que vão propor a criação de um
conselho econômico para a zona
do euro com o objetivo de fortalecer a solvência dos membros do
bloco monetário, mas disseram
ser contrários a emissão dos chamados eurobônus, que ajudariam
a dividir entre todos os países da

zona do euro o ônus das dívidas
das nações integrantes do grupo.
“Havia expectativa em relação ao eurobônus ou, em termos
gerais, de algo mais positivo vindo da Europa”, disse Lorenzo Di
Mattia, gerente do Sibilla Global Fund. “Até duas semanas
atrás, o único problema eram
as dívidas soberanas. Agora, o
problema é que os programas
de austeridade ﬁscal e o ambiente de fraqueza estão guiando a economia mundial para
perto da recessão. Os bancos
da Europa não possuem capital
suﬁciente” para lidar com mais
uma depressão, acrescentou.
Merkel e Sarkozy também disseram que vão propor até setembro um imposto sobre as operações ﬁnanceiras. “Ninguém sabe
como será esse imposto”, disse
Michael Shea, sócio-gerente da
Direct Access Partners. “Não há
muitos detalhes e, sem clareza, a
reação das pessoas com coceira
no dedo é vender.”
Dados divulgados mais cedo
mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no
segundo trimestre cresceu 0,2%

na comparação com o trimestre anterior e 1,7% em relação
a igual período do ano passado.
Economistas previam expansão
de 0,3% em base trimestral e de
1,8% em termos anuais.
Na Alemanha, a maior economia da zona do euro -, o PIB do segundo trimestre aumentou 0,1%
em relação ao trimestre anterior
e 2,7% na comparação com igual
intervalo de 2010, igualmente
decepcionando os analistas, que
previam crescimento de 0,4% no
trimestre e de 3,1% no ano.
“Acho que a Europa verá
números de recessão no segundo semestre do ano”, disse Ben
Halliburton, executivo-chefe de
investimentos da Tradition Capital Management. “A possibilidade de uma disseminação da crise
na região para o setor bancário
está deixando as pessoas paralisadas. É uma bagunça de proporções signiﬁcativas e que não
possui soluções fáceis.”
Nos EUA, os indicadores apresentaram um quadro menos tenebroso para a economia. Segundo
o Departamento do Comércio
do país, a construção de mora-
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As principais bolsas asiáticas
fecharam no campo negativo. Após
a boa recuperação registrada na
segunda-feira, os mercados da região tiveram um pregão de retração
técnica, no qual prevaleceu uma
rápida realização de lucros, em que
pese a nova alta em Wall Street.
Este foi o caso na Bolsa de Hong
Kong, onde houve alta de 3,3% na
véspera. Os investidores também
estiveram cautelosos, à espera do
resultado da reunião de hoje entre
os líderes de França e Alemanha
sobre a crise europeia. O índice
Hang Seng caiu 48,02 pontos, ou
0,24%, e encerrou aos 20.212,08
pontos. Entre as blue chips, Li
& Fung teve o pior desempenho
e tombou 4,8%. Tencent perdeu
4,1%. Cnooc subiu 1,6%. Foxconn

International teve rali de 12,5%.
Na China, as Bolsas apresentaram baixa, após quatro pregões
seguidos de elevação. Houve preocupações sobre o tamanho da
dívida do governo local. O índice
Xangai Composto caiu 0,7% e terminou aos 2.608,17 pontos. O índice Shenzhen Composto também
caiu 0,7% e encerrou aos 1.166,84
pontos. As perdas nas imobiliárias e nas petrolíferas nortearam
o mercado. China Vanke teve declínio de 1,7% e Gemdale perdeu
1,2%. Sinopec recuou 0,4% e PetroChina despencou 0,7%.
O yuan teve nova valorização
histórica em relação ao dólar,
após o Banco Central chinês ﬁxar
a taxa de paridade central dólaryuan em novo patamar recorde

(de 6,3950 yuans para 6,3925
yuans) pelo quinto dia consecutivo. No mercado de balcão, o dólar
fechou cotado em 6,3828 yuans,
de 6,3904 yuans ontem - a moeda
chinesa já se valorizou 7% desde
junho de 2010 em relação à unidade dos EUA.
Em sessão instável, a Bolsa
de Taipé, em Taiwan, fechou
em queda de 0,27%, com os investidores à espera de notícias
dos Estados Unidos e da Europa. O índice Taiwan Weighted
ﬁnalizou aos 7 798,59 pontos.
Destaque para a alta entre os
fornecedores da Motorola, comprada pelo Google. Compal
Communications atingiu a alta
limite diária de 7%, enquanto
Chi Cheng disparou 6,8%.

dias iniciadas em julho diminuiu
1,5% em comparação com junho,
para 640 mil, queda menos acentuada que a de 4,6% prevista por
analistas. Apesar disso, as construções permanecem abaixo do
nível considerado saudável, que
os economistas calculam entre 1
milhão e 1,5 milhão.
Além disso, o Departamento
do Trabalho dos EUA divulgou
que o índice de preços das importações em julho subiu 0,3%
na comparação com junho, superando a previsão dos economistas, que era de estabilidade.
Entre os destaques da sessão,
as ações do Walmart subiram
3,88% depois de a companhia
anunciar um lucro e uma receita
para o segundo trimestre que superaram as estimativas de analistas. A Home Depot, cujo lucro
do período também superou as
expectativas do mercado, avançou 5,28%. A Dell fechou em
alta de 1,94%, mas caía 0,02%
no after hours. A companhia divulgou, após o fechamento das
bolsas norte-americanas, que
seu lucro líquido cresceu 63%
no segundo trimestre.

O preço das importações subiu 0,3% em julho em relação a
junho, informou o Departamento
do Trabalho, superando a previsão dos economistas ouvidos pela
Dow Jones de que ﬁcaria estável.
Em três meses, os preços caíram
0,1%, reﬂetindo a retração dos
preços globais de energia do pico
recente. Em junho, o preço das
importações cedeu 0,6% - dado
revisado de queda de 0,5% informada anteriormente.
Em comparação a julho do
ano passado, os preços das importações subiram 14%, maior
alta anual desde agosto de 2008.
A alta foi puxada por aumento
nos preços do petróleo, grãos e
outras commodities nos primei-
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O superávit comercial da zona
do euro se ampliou em junho, mas
as exportações e as importações
diminuíram em comparação com
maio, em um sinal de que a demanda está se enfraquecendo, de
acordo com dados da Eurostat.
Em base não ajustada sazonalmente, o superávit cresceu para
900 milhões de euros em junho,
do dado revisado de 200 milhões
de euros de maio e de 700 milhões
de euros em junho do ano passado
As exportações dos 17 países
do bloco caíram 3,9% em relação a
maio, enquanto as importações declinaram 4,4%. O comércio dentro
da zona do euro diminuiu 2,5% na
mesma base de comparação. Em

base anual, as exportações e as importações da zona do euro aumentaram 3%, um crescimento menor
do que o registrado em maio
Números ajustados mostraram que as exportações e as importações caíram mais de 4% em
junho, depois de atingir níveis
recordes em maio.
Nos seis primeiros meses deste
ano, segundo dados não ajustados,
as exportações cresceram 17% em
relação ao mesmo período do ano
passado, enquanto as importações
subiram 18%. No entanto, o déﬁcit comercial no primeiro semestre aumentou para 21,3 bilhões de
euros, de 11,9 bilhões de euros no
mesmo período de 2010.
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Wellton Máximo
Da Agência Brasil

O agravamento da crise ﬁnanceira internacional não
deve exigir a expansão da oferta de crédito dos bancos públicos, disse ontem (16) o presidente do Banco do Brasil (BB),
Aldemir Bendine. Segundo ele,
o governo está empenhado em
ampliar apenas os ﬁnanciamentos para o setor produtivo,
não para o consumo.
Ao chegar ao Ministério da
Fazenda, para reunião com o
ministro Guido Mantega, Bendine afirmou que a crise econômica atual é diferente da de
2008, quando o crédito secou
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A Espanha vendeu 5,696 bilhões de euros em títulos com
vencimento em 12 e 18 meses,
oferecendo um rendimento inferior ao leilão realizado no mês
anterior, uma vez que as compras
de títulos do governo espanhol
feitas na semana passada pelo
Banco Central Europeu (BCE)
baratearam o custo de ﬁnanciamento também de curto prazo.
O Tesouro espanhol ofereceu
entre 5 bilhões de euros a 6 bilhões de euros em títulos de curto prazo e atraiu 13,883 bilhões
de euros em demanda, representando uma taxa de ofertas feitas
e aceitas de 2,44.
O rendimento médio pago
nos papéis com vencimento em
12 meses caiu para 3,335%, de
3,702% no leilão de 19 de julho.

As fabricantes asiáticas de
celulares, de maneira geral, saudaram a compra da Motorola Mobility pelo Google, por US$ 12,5
bilhões. Algumas dessas empresas
observaram que a aquisição pode
dar às produtoras dos aparelhos
que usam o sistema Android uma
vantagem no setor cada vez mais
litigioso dos smartphones.
Além disso, tornando-se a fabricante dos aparelhos do Google, a Motorola pode complicar o
trabalho dos revendedores asiáticos, disseram alguns analistas.
O Google incentivou a adoção do
Android por meio do licenciamento gratuito do sistema para
os fabricantes de aparelhos.
J.K. Shin, presidente da divisão de celulares da Samsung
Electronics, disse que a movi-
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ros cinco meses do ano.
Em julho, os preços das importações de combustíveis avançaram 0,4%, seguindo-se a queda de 2,1% em junho. Os preços
das importações de petróleo
avançaram 0,6% em julho, maior
contribuição para a alta dos preços das importações de modo geral. Excluindo petróleo, os preços das importações avançaram
0,2% em julho, em base mensal.
O custo das importações de
alimentos, sementes e bebidas
subiu 0,5% em julho, após queda
de 1,7% em junho.
O preço das importações da
China subiu 0,4% em julho, acelerando alta em relação a um aumento de 0,2% em junho.

em nível global e fez governos de todo o mundo injetar
dinheiro na economia. “A crise de agora não vai demandar
oferta mais forte de crédito.
Caso haja necessidade, o banco [Banco do Brasil] tem capital suficiente para fazer uma
ação mais forte, mas não é o
que estamos prevendo no momento”, disse.
Bendine conﬁrmou as projeções do Banco do Brasil que revisou para baixo as estimativas
de crescimento do crédito em
2011, em balanço recentemente divulgado. “Para o crédito
total, a previsão era 20% [de
crescimento], mas revimos para
15% a 17%”, ressaltou.
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mentação mostra o “profundo
compromisso” com o sistema
operacional Android. A companhia demonstrou apoio ao Google
observando que a compra se destina a “proteger as patentes pertencentes ao campo do Android”.
A Samsung é a segunda maior fabricante de celulares do mundo
em volume de vendas, atrás apenas da Nokia, e se envolveu numa
disputa de patentes com a Apple
sobre o design dos smartphones.
Embora venha investindo em
sua própria plataforma de software, a Samsung foi ajudada
pelo Android para impulsionar
suas vendas de smartphones. No
segundo trimestre, a Samsung
vendeu 19,2 milhões de smartphones, o que lhe deu uma participação de mercado de 17,5%.
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Dilma recebe apoio de 70%
Índice equivale ao do ex-presidente Lula que em agosto de 2003, no primeiro ano do primeiro mandato, era de 76,7%
Andrea Jubé Vianna
Da Agência Estado

O governo da presidente Dilma Rousseff tem avaliação positiva de 49,2% da população,
segundo pesquisa feita pelo
Instituto Sensus por encomenda da Confederação Nacional
dos Transportes (CNT). Esta é a
primeira avaliação do governo

Dilma feita pela pesquisa CNT/
Sensus. O levantamento divulgado ontem ouviu 2 mil pessoas no
período de 7 a 12 de agosto.
De acordo com a pesquisa, a
aprovação corresponde à média
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva nos primeiros anos de seu
primeiro e segundo mandatos. Em
agosto de 2003, a aprovação de
Lula era de 48,3%. Em junho de

2007, no primeiro ano do segundo
mandato, esse índice era de 47,5%.
Do total que avalia positivamente o governo Dilma, a gestão
da petista é considerada ótima
por apenas 10,1% dos entrevistados, enquanto 39,1% a consideram boa. O governo Dilma
é considerado ruim ou péssimo
por 9,3% da população, sendo
que 37,1% o consideram regular.

A presidente Dilma Rousseff é aprovada por 70,2% da população, segundo a pesquisa. O
desempenho pessoal de Dilma
é desaprovado por 21,1% dos
entrevistados, enquanto 8,8%
não responderam. Esta é a primeira avaliação do governo
Dilma divulgada pelo Sensus e
ouviu 2 mil pessoas no período
de 7 a 12 de agosto.

O índice de aprovação pessoal
equivale ao do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que em agosto de 2003, no primeiro ano do primeiro mandato, era de 76,7%. Já
no primeiro ano do segundo mandato, o desempenho pessoal de
Lula era 64% (em junho de 2007).
Em comparação com índices
anteriores, tendo em conta o
mesmo período do governo Lula,

a reprovação pessoal do ex-presidente era menor no primeiro
mandato. Lula era desaprovado
por 16,2% da população em agosto de 2003. Em contrapartida,
Lula era desaprovado por 29,8%
da população em junho de 2007,
no segundo mandato - ou seja, a
reprovação de Dilma é 8,7 pontos
menor que a de Lula no primeiro
ano do segundo mandato.

Saúde e segurança são os setores mais mal avaliados
Carolina Pimentel
Da Agência Brasil

A pesquisa de opinião do
Instituto Sensus, encomendada
pela Confederação Nacional do
Transporte (CNT), mostra que
saúde e segurança pública são

os setores do governo da presidenta Dilma Rousseff mais mal
avaliados pela população. Já o
ensino público recebeu a maior
nota da pesquisa.
Em uma escala de 0 a 10, a
nota média para a rede pública
de saúde e para a segurança pú-

blica foi a mesma: 4,5. A escola
pública e o transporte receberam as notas mais altas, respectivamente 5,9 e 5,4. As estradas
brasileiras receberam nota 4,8.
Para o presidente da seção
de Transportes de Cargas da
CNT, Flávio Benatti, os resul-

tados indicam que o governo
da presidenta Dilma Rousseff
precisa priorizar as ações na
área da infraestrutura. “Se o
governo não tomar para si a
necessidade de investimento
maciço em bens e serviços, vamos ter problemas”, disse ele

AGRICULTURA

Wagner Rossi é mantido para
não gerar brigas com PMDB
João Domingos
Da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff
decidiu manter Wagner Rossi no
Ministério da Agricultura para
não brigar com o PMDB do vicepresidente Michel Temer, mesmo
com todas as denúncias de tráﬁco
de inﬂuência envolvendo o ministro. Em contrapartida, Dilma vai
impor uma faxina nos cargos hoje
ocupados por amigos de Rossi. Temer é o padrinho da nomeação de
Wagner Rossi na Agricultura.
Essa é a base do acordo de
convivência com a base aliada,
que tem no vice-presidente da
República - eleito com ela na
mesma chapa - um dos seus principais líderes. Segundo informações de auxiliares da presidente
da República, Dilma fará o máximo de esforço para evitar repetir
com o PMDB a experiência traumática que vive com o PR, alijado do Ministério dos Transportes.
Por isso, aceitou manter Rossi - pelo menos por enquanto, por
não ver nas denúncias contra o
ministro um fator de gravidade
absoluta. Ela sabe que não pode
nem sequer pensar em perder o
apoio do PMDB, além do agravante de o presidente do partido ser
também o seu vice. Temer tem
hoje o controle quase absoluto do
partido. E só não pode dizer que
é total por causa das dissidências
do senador Jarbas Vasconcellos
(PE) e Pedro Simon (RS).
Cedendo de um lado, mas avançando de outro, a presidente vai
tomando algum controle sobre a
Agricultura. Um dos exemplos é
a nomeação de José Gerardo Fon-

Ministro viajou em jato
cedido por empresa
Eduardo Bresciani e
Lígia Formenti
Da Agência Eatado

O ministro da Agricultura,
Wagner Rossi, utilizou em seus
deslocamentos um avião de
uma empresa que depende de
autorizações da pasta para vender seus produtos. A Ouroﬁno
Agronegócio atua no ramo de
agrotóxicos, sementes e saúde
animal e colocou à disposição
do ministro e de seu ﬁlho Baleia
Rossi (PMDB-SP), deputado estadual, um Embraer Phenon
100 avaliado em US$ 7 milhões,
conforme revelou ontem o jornal Correio Braziliense.
Integrantes do governo e
empresários do setor aﬁrmaram que a empresa é beneﬁciada pelo ministério por meio
de processos mais ágeis para
obter licenças de seus produtos. Relatos dão conta de que
servidores do Ministério da
telles para a Secretaria-Executiva
do Ministério da Agricultura, em
lugar de Milton Ortolan, que pediu
demissão no dia 6, logo depois de
publicação, pela revista Veja, de
notícia sobre uma suposta ligação
dele com o lobista Júlio Fróes. Fontelles havia sido secretário-executivo do ministro anterior, o deputado
Reinhold Stephanes. É um técnico
com mais de 40 anos de carreira.

Agricultura fazem pressões
nesse sentido junto ao Comitê
Técnico de Assessoramento de
Agrotóxicos, que conta com representantes do Ministério do
Meio Ambiente e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro diz que a pasta
age dentro de sua “missão institucional” ao defender prioridades para alguns produtos.
À reportagem, Rossi admitiu ter viajado no avião da
Ouroﬁno em “três ou quatro
ocasiões”. Ele citou ter usado
o avião duas vezes para ir de
Brasília para a cidade onde
mora, Ribeirão Preto (SP). Em
outra ocasião, foi até Uberaba
(MG), onde a Ouroﬁno tem ﬁlial. Além de ceder o avião para
os deslocamentos, a empresa
também doou R$ 100 mil para
Baleia na eleição de 2010, e
contratou a produtora A Ilha,
também de Baleia, para a realização de vídeos institucionais.
Ao substituir Stephanes, que
se afastou em abril do ano passado para disputar a reeleição de
deputado, Wagner Rossi manteve
o secretário-executivo. Conﬁrmado no ministério pela presidente
Dilma, Rossi segurou Fontelles
até março. Aí, o substituiu por
Ortolan, seu amigo de 25 anos,
que havia sido o seu chefe de gabinete na presidência da Compa-

nhia Brasileira de Abastecimento (Conab), cargo para o qual foi
nomeado em 2007, também pela
inﬂuência direta de Temer.
Com as denúncias envolvendo
Ortolan, e com a saída deste, a presidente interveio e nomeou Fontelles, que desde o afastamento da
Secretaria-Executiva, ocupava o
cargo de assessor especial de Rossi. O ministro tem se notabilizado
por tirar técnicos e pôr amigos e
aﬁlhados políticos do PMDB e do
PTB nas vagas. Mas, para não desfalcar o ministério de pessoas que
conhecem tão bem os meandros
da Pasta, ele os convida para permanecer, na condição de técnicos.
Outro exemplo da faxina de
Dilma Rousseff no setor de agricultura ocorreu com a nomeação
de Rui Magalhães Piscitelli para
a Procuradoria-Geral da Conab.
Ele entrou no lugar de Rômulo
Gonsalves Jr. A própria Dilma foi
buscar Piscitelli na AdvocaciaGeral da União (AGU), numa conversa com o ministro Luís Inácio
Adams. Encontrado o nome, ela
avisou a Rossi sobre a mudança.
Por intermédio de sua assessoria, o ministro da Agricultura deu
a entender que não pretende desagradar a presidente da República A ideia, de acordo com a assessoria, é mesmo pôr pessoal técnico
no lugar dos que foram ocupados
por políticos. O problema é que
hoje a base aliada vive um momento de grande tensão. E o PTB,
que não tem nenhum ministério,
pode ameaçar sair da base caso
comece a perder os cargos que
tem na agricultura. Um deles é a
presidente da Conab, entregue a
Evangevaldo Moreira dos Santos.

ontem ao apresentar os resultados da pesquisa.
De acordo com a pesquisa, em
uma base de 0 a 100, o índice de
expectativa do cidadão com o governo Dilma é 72,16. O índice é
uma ponderação entre as variáveis
emprego, renda, saúde, educação e

BASE

PR declara sua
independência
Depois de um embate com a
bancada de senadores do partido,
o presidente nacional do PR, senador Alfredo Nascimento (AM),
anunciou ontem a “declaração
de independência” do partido
da base de sustentação do governo no Congresso. O ex-ministro
dos Transportes, defenestrado
do cargo após denúncias de corrupção na pasta, explicou que o
partido atuará de forma independente, mas com responsabilidade
e entregará todos os cargos no
governo. Menos o cargo de ministro dos Transportes, explicando
que Paulo Sérgio Passos é da cota
da presidente Dilma Rousseff.
“Paulo Sérgio Passos é um técnico que merece nosso respeito”,
disse Nascimento. Mas avisou
que embora ﬁliado ao PR, o partido não o reconhece como “legítimo representante” no governo.
O senador Blairo Maggi (PRMT) e outros parlamentares chegaram a defender, publicamente,
que Passos se desﬁliasse do PR
para continuar no cargo. “Se não,
nosso discurso (de entregar os cargos) ﬁca atravessado”, argumentou
Maggi. Mas Nascimento atribuiu à
cota presidencial a permanência
de Passos no cargo e no partido.
Entre outros cargos, o PR ainda controla a diretoria de Engenharia de Furnas, ocupada por
Mário Márcio Rogar, indicado
pelo partido. Além disso, o irmão
do líder do PR no Senado, Magno
Malta - Maurício Malta - é assessor parlamentar no Departamen-

MELHORIA

Secretário-executivo de Aeroportos
ganham
Turismo pede demissão comissão
O secretário-executivo do Ministério do Turismo, Frederico
Costa, pediu ontem demissão do
segundo cargo da pasta. Costa foi
um dos presos durante a Operação
Voucher, da Polícia Federal. Ele
é suspeito de liberação irregular
de verbas públicas para a organização não governamental (ONG)
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi). Nos dois últimos anos,
o instituto recebeu do ministério
R$ 12 milhões sem a devida contraprestação de serviços. Costa
também responde a processo disciplinar administrativo.
Prevaricação - O PPS pediu ontem ao procurador-geral
da República, Roberto Gurgel,
que abra uma investigação para
apurar se o ministro do Turismo,
Pedro Novais, praticou crime de
prevaricação. De acordo com o

PPS pede ao
procurador-geral para
apurar se o ministro do
Turismo, Pedro Novais,
praticou crime de
prevaricação
partido, há fortes indícios de que
ele tinha conhecimento sobre o
esquema de corrupção suspeito
de desviar R$ 3 milhões do ministério por intermédio de um convênio com o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável (Ibrasi).
O PPS argumentou que Novais não tomou providências

para impedir o desvio dos
recursos. O partido lembrou
que uma Operação Voucher
da Polícia Federal prendeu na
semana passada 36 suspeitos
de envolvimento no esquema,
inclusive Costa.
“O ministro, no mínimo, prevaricou. Ao ser informado sobre
as irregularidades sequer pediu
a abertura de processo administrativo”, aﬁrmou o líder do PPS
na Câmara, deputado federal
Rubens Bueno (PR). “Acho difícil o ministro manter a alegação
de que não sabia de nada.”
O crime de prevaricação ocorre quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar
indevidamente um ato para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal. A pena prevista no Código Penal é de detenção de 3
meses a 1 ano e multa.

A presidente Dilma Rousseff
determinou a criação da Comissão
Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero), formada por
oito ministérios, que terá a missão
de organizar os principais aeroportos do país. A comissão se responsabilizará por melhorar a qualidade
dos serviços prestados nos aeroportos, assim como os sistemas de
segurança, e por garantir mais rapidez nos processos operacionais.
O decreto, assinado por Dilma e mais oito ministros, está
publicado ontem no Diário Oﬁcial da União. Sob a coordenação da Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República, a Conaero será integrada
também por membros da Casa
Civil e dos ministérios da Agricultura, da Defesa, da Fazenda,
da Justiça, do Planejamento e
da Saúde, além da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).

to Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit). O senador
Clésio Andrade (PR-MG) conseguiu preservar no cargo o diretor
da Superintendência do Dnit em
Minas Gerais, Sebastião Donizete.
Durante a tarde, senadores do
PR tentaram evitar até o último
instante o pronunciamento de
Nascimento, como Magno Malta
e Clésio Andrade, que resistem
ao rompimento com o governo.
Malta confrontou Nascimento
e desabafou com os jornalistas:
“Eu não sou criança para anunciar outra coisa agora, eu sou homem de uma palavra só, ninguém
manda em mim”. Na última semana, Malta anunciara a saída
da bancada do bloco governista
no Senado, liderado pelo PT.
Na prática, são 41 deputados
e sete senadores que deixam de
votar, automaticamente, alinhados com o governo. Além disso, o
PR deixa o “Conselho Político”,
formado por líderes da base aliada que se reúnem periodicamente com Dilma no Planalto.
Nascimento aﬁrmou que o PR
não fará nenhum “jogo rasteiro
de revanchismo”, sugerindo que o
partido não endossará comissões
parlamentares de inquérito (CPI)
contra o governo. Mas avisou que
as bancadas votarão de acordo
“com as suas consciências”. De
saída, o líder do PR, senador Magno Malta (ES), encaminhou voto
favorável a uma emenda da oposição ao PLC 116, sobre TV por assinatura, de interesse do governo.

No Senado, Passos diz
que é da cota do Planalto
Rosa Costa

OPERAÇÃO VOUCHER

segurança pública para o próximo
semestre. Já o índice de avaliação
do governo ﬁcou em 49,17, formado pela ponderação das mesmas
variáveis para os últimos seis meses. A pesquisa entrevistou 2 mil
pessoas, em 136 municípios de 24
estados, de 7 a 12 de agosto.

Da Agência Estado

Sobrevivente da faxina promovida pela presidente Dilma
Rousseff nos Transportes, o ministro Paulo Sérgio Passos disse
ontem que é da cota do Planalto
e desvinculou sua permanência
no cargo de uma decisão do PR
de abandonar a base aliada. “Fui
convidado pela presidente Dilma
Rousseff e a ela pertence o cargo.
Estarei pronto para servir a seu
governo enquanto a presidente
decidir que eu sou a pessoa certa para conduzir o Ministério dos
Transportes”, justiﬁcou.
Ao falar na Comissão de Infraestrutura do Senado (CI), Passos não quis comentar o racha
existente nas bancadas do PR
da Câmara e Senado pelo fato
de ser o último ﬁliado a ocupar
um cargo de peso na Esplanada.

Ele ocupa o cargo desde que o
ex-ministro Alfredo Nascimento
(PR-AM) saiu e foram exonerados 27 outros servidores.
O ministro reconheceu que a
situação no ministério “não está
tudo às mil maravilhas”. Ele atribuiu o sobrepreço identiﬁcado
pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) às “mudanças nas dimensões e nas características dos
projetos e até mesmo à contratação de obras mediante apenas o
projeto base, o que leva à adoção
de aditivos. “Ainda que tenhamos
aditivos além da quantidade do
que seria aceitável, não se pode
fazer a ligação de aditivos com
atos ilícitos”, alegou. Em quase
dois mil contratos, Passos apontou
a existência 967 aditivos no ano
passado e de 550 aditivos nos primeiros seis meses deste ano, o que
considera “aceitável” num orçamento de R$ 11 bilhões este ano.

FAÇA TURISMO S/A
CNPJ 42.499.061/0001-95
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Assembleia Geral Extraordinária
A Faça Turismo S/A, faz publicar o presente Edital para convocar todos
os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em 1ª
convocação, a realizar-se no dia 24 de agosto de 2011 às 14:00hs na sede da
sociedade, situada nesta cidade do Rio de Janeiro, na Av. Santa Cruz, 11.120/
Sala, Santíssimo/RJ, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: I) Renúncia de membro da diretoria e outros assuntos de interesse
geral. Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011. Diretor.
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MP: força-tarefa para
atuar em São Gonçalo
Comissão extraordinária foi criada para estudar política de segurança da magistratura
Da redação, com agências
Cinco promotores de Justiça
foram designados nesta segundafeira pela Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro para atuar na 4ª Vara Criminal
de São Gonçalo (RJ), onde trabalhava a juíza Patrícia Acioli, assassinada na quinta-feira da semana
passada. A medida foi adotada
como forma de contribuir para
que inquérito seja conduzido de
forma rápida. Segundo o Ministério Público do Estado, a partir de
setembro, outros dois promotores
passarão a auxiliar nos processos
e audiências da vara.
“A criação de uma força-tarefa
integrada por promotores expe-

Segundo o procurador-geral Cláudio Soares
Lopes, julgamentos no Tribunal do Júri de
São Gonçalo não serão interrompidos
rientes demonstra que o estado
não se intimidará com o atentado
contra a vida da juíza. Os julgamentos no Tribunal do Júri de
São Gonçalo não vão parar. Pelo
contrário, correrão com rapidez
ainda maior”, disse o procuradorgeral Cláudio Soares Lopes.
Comissão Extraordinária - O
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ), ministro
Cezar Peluso, assinou ontem portaria instituindo no âmbito do CNJ
uma Comissão Extraordinária
para estudar e propor uma política
nacional de segurança institucional da magistratura. A Comissão
será presidida pela corregedora do
CNJ, ministra Eliana Calmon.
A Portaria nº 80, estabelecendo a Comissão Extraordiná-

ria, foi assinada um dia após a
criação da Comissão de Juízes
designada pelo ministro Peluso
para acompanhar as investigações do assassinato da juíza Patrícia Lourival Acioli.
Além de propor uma política
nacional de segurança institucional da magistratura, caberá à
Comissão Extraordinária sugerir
medidas para a concretização da
mesma. A Comissão tem prazo de
30 dias para apresentar relatório
inicial circunstanciado com as sugestões que entender pertinentes.
Integram a Comissão os conselheiros do CNJ José Roberto Neves Amorim, Silvio Luis Ferreira
da Roch, Gilberto Valente Martins e Jefferson Kravchychyn.

CARTÓRIOS

3URWHVWRGHOHWUDVGHFkPELRVHP
DFHLWHQmRSRGHUiVHUDFDWDGR
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai editar uma resolução
proibindo os cartórios de todo o
País de acatar protestos de letras
de câmbio sem aceite, os chamados títulos podres. A norma também vai proibir que os serviços de
proteção ao crédito incluam, em
suas listas, nomes de devedores
baseados nesses títulos.
As letras de câmbio são títulos que representam uma dívida,
mas quando estão sem aceite
signiﬁca que a dívida não foi re-

conhecida pelo suposto devedor.
Na maioria dos casos, o devedor
desconhece o título da dívida,
que, muitas vezes, é protestada
em cartórios de outros estados.
“A letra de câmbio sem aceite não é título de crédito, é uma
declaração de alguém de que
deve alguma coisa, ou seja, não é
nada. É uma maneira de intimidar os supostos devedores”, argumentou o presidente do CNJ
e do Supremo Tribunal Federal,
ministro Cezar Peluso.

A decisão foi tomada ontem
pelo plenário do CNJ, após analisar pedido do Ministério Público de São Paulo. No estado, o
protesto de letras de câmbio sem
aceite já é proibido nos cartórios, mas os serviços de proteção
ao crédito têm utilizado títulos
protestados em outros estados
para incluir supostos devedores
nas listas de restrição.
“Esses títulos podres são
utilizados para coagir principalmente pessoas pobres e, em

ESCOLA PÚBLICA

(VWXGDQWHDOHJD
prejuízo por cotas
A estudante P.A.C. ingressou
com ação cautelar no Supremo
Tribunal Federal (STF) na qual
contesta a decisão do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
(TRF-5) que, acolhendo apelação da Universidade Federal de
Sergipe (UFSE), anulou a sentença que havia determinado à
universidade que efetuasse sua
matrícula no curso de Farmácia.
A sentença de primeiro grau
invalidou o sistema de cotas que
reserva 50% das vagas aos estudantes egressos do ensino público
e determinou que a matrícula de
P.A.C. fosse efetuada com base na
pontuação obtida por ela no exame vestibular, em 2009. Segundo
a defesa da estudante, ela obteve
a 79ª colocação para o curso de

Farmácia, que oferecia 80 vagas, e
teria sido aprovada se não fosse o
sistema de cotas da UFSE.
Na ação, a defesa aﬁrma que,
embora haja recurso extraordinário interposto para o Supremo contra a decisão do TRF-5, a
estudante foi comunicada pela
universidade que sua matrícula
havia sido cancelada conforme
determinação judicial. “Portanto, ﬁca explícita a existência de
situações em que o resultado de
uma lide depende do resultado
da existência ou não de uma relação jurídica de direito material,
sendo conveniente que se aclare
essa situação em sede preliminar”, argumenta a defesa.
A estudante alega que, segundo o edital, para a classifi-

cação e concorrência às vagas
do curso escolhido, o sistema
utilizado seria o de maior pontuação, ou seja, após a correção de suas provas, o candidato
que obtivesse maior número
de pontos estaria classificado,
ocupando as vagas até o limite
de cada curso. “O que se verifica no caso em tela é o descumprimento dos artigos 205
e seguintes da Constituição
Federal que aduzem acerca da
capacidade individual de cala
aluno”, afirma a defesa.
No STF, a estudante pede
que seja garantido seu imediato
retorno aos quadros da universidade para prosseguir no curso. A
ação foi distribuída para a relatoria do ministro Joaquim Barbosa.

SANGUESSUGAS

0i¿DPLQHLUDVRIUHD
SULPHLUDFRQGHQDomR
O Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/
MG) recorreu da sentença que
condenou o ex-prefeito do município de São José da Varginha
Edir Raimundo Nogueira e outras seis pessoas, incluindo os
empresários Aristóteles Gomes
Leal Neto, Susete Leal Otoni e
Luiz Amaro Dominici, por fraudes decorrentes do esquema mineiro das sanguessugas.
Arquitetado e operado nos
mesmos moldes da Máﬁa das
Sanguessugas, que agiu em âmbito nacional e da qual também
veio a participar, o esquema
mineiro voltava-se igualmente
ao desvio de recursos públicos
oriundos do Ministério da Saúde
para a compra de ambulâncias e

equipamentos médico-hospitalares. A fraude era efetivada por
meio da realização de licitações
fraudulentas em conluio com administradores municipais.
Em São José da Varginha, município da Região Metropolitana
de Belo Horizonte situado a 65
km da capital mineira, as fraudes
ocorreram na gestão do ex-prefeito Edir Raimundo Nogueira.
O Convênio nº 528/2000, no valor total de R$ 54,6 mil, teve por
objeto a aquisição de um veículo
tipo furgão, com todas as características e equipamentos característicos de uma ambulância.
O procedimento licitatório
foi realizado na modalidade
convite e declarou vencedora
a empresa Lealmaq Leal Má-

quinas Ltda, de propriedade de
Aristóteles Leal Neto.
“Não resta a menor dúvida
de que Aristóteles forneceu aos
servidores públicos da comissão
municipal de licitação de São
José da Varginha os nomes das
empresas que deveriam participar da fraude. As propostas
foram assinadas por ele, por sua
irmã Susete e por Luiz Amaro
Dominici, que emprestou o nome
de sua empresa Platina Ônibus
Ltda, embora nunca tenha ela
comercializado ambulâncias”,
aﬁrma o procurador da República Adailton Nascimento.
O MPF enumerou diversas
irregularidades, algumas delas
constatadas por meio de auditoria e pediu a condenação dos réus.

geral, são executados fora da
comarca, para diﬁcultar a contestação”, avaliou a conselheira
do CNJ, ministra Eliana Calmon.
Mesmo antes que a resolução
entre em vigor, já que a norma
ainda será elaborada pelo CNJ,
as corregedorias dos tribunais de
Justiça do país deverão comunicar
os cartórios sobre a proibição. Segundo Peluso, a resolução também
vai determinar que os cartórios
cancelem protestos existentes de
letras de câmbio sem aceite.

PUBLICAÇÃO

$QXiULRGD
justiça 2011
pODQoDGR

O lançamento do Anuário
da Justiça Rio de Janeiro 2011,
organizado pela Conjur Editorial, aconteceu ontem no foyer
do Órgão Especial do Tribunal
de Justiça do Rio. A publicação classifica o TJRJ como um
cartão postal do Judiciário brasileiro, que tem a modernização de sua infraestrutura e a
ampliação física como metas
estratégicas para aumentar o
acesso da população à Justiça.
O presidente do TJRJ, desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, disse que publicação é uma verdadeira radiograﬁa
do Judiciário ﬂuminense. “É um
belo retrato do que a magistratura, principalmente a de primeiro
grau, vem fazendo”, aﬁrmou.
Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Rio
de Janeiro (Amaerj), desembargador Antonio Siqueira, a nova
edição ratiﬁca a importância do
Judiciário ﬂuminense no cenário nacional. “O TJ do Rio é um
orgulho”, destacou.
O desembargador Antonio
Siqueira aproveitou a oportunidade para comunicar a realização, naquele espaço, na
quinta-feira, dia 18, da missa
de 7º dia em homenagem à juíza Patrícia Lourival Acioli, assassinada no dia 11.
Compareceram ao lançamento, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio
Bellize; a presidente do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região,
desembargadora Maria Helena Cisne; o corregedor-geral da
Justiça, desembargador Antonio
José Azevedo Pinto; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, desembargador Luiz
Zveiter; o defensor público-geral
do Rio, Nilson Bruno Filho; o diretor da revista Consultor Jurídico, Márcio Chaer; o presidente
da seção ﬂuminense da Ordem
dos Advogados do Brasil, Wadih
Damous; entre outros.

Questão
de Justiça
pedromarcos@nbb.com.br

&XOWXUDSUHFL¿FDGD
ma famosa campanha publicitária nacional de
uma rede de eletrodomésticos eternizou o bordão:
“Quer pagar quanto?”. Outra renomada série de
comerciais de uma multinacional, no ramo de cartões de
crédito, popularizou uma frase de efeito segundo a qual
até existiriam elementos do cotidiano que não seriam suscetíveis de apreciação ﬁnanceira, mas que para a maior
parte da vida se deveria usar o “dinheiro de plástico”.
O arrebatedor sucesso perante o público alvo dessas manifestações de marketing passa pela indissociável habilidade de transmitir um conceito de fácil
identificação, um modus vivendi que traduz perfeita
comunicação ao interlocutor.
A alteração dos paradigmas na utilização dos meios
comunicativos não foi em vão. Nas conhecidas advertências de Foucault, “há alguns anos foi original e importante dizer e mostrar que o que era feito com a linguagem
- poesia, literatura, ﬁlosoﬁa, discurso em geral - obedecia
a um certo número de leis ou regularidades internas - as
leis e regularidades da linguagem. O caráter linguístico
dos fatos de linguagem foi uma descoberta que teve importância em determinada época. Teria então chegado o
momento de considerar esses fatos de discurso, não mais
simplesmente sob seu aspecto linguístico, mas, de certa
forma - e aqui me inspiro nas pesquisas realizadas pelos
anglo-americanos - como jogos (games), jogos estratégicos, de ação e de reação, de pergunta e de resposta, de
dominação e de esquiva, como também de luta”.
Por se sentirem “confortáveis” com aquela imagem/linguagem do galã no carro conversível ou da
top model “isenta de cirurgias corretoras” – não por
vislumbrarem o reﬂexo do que “são”, mas pelo que
“gostariam de ser” –, os consumidores são capazes de
adquirir o que for, pelo preço que for.
Se por um lado o direito evoluiu no sentido de priorizar a pessoa ao invés dos bens; na contramão dos “tipos
jurídicos”, a mentalidade do mercado submete
Se por um lado o
os indivíduos às titularidades. Ou seja, apesar
direito evoluiu no
do tratamento ao jurisdicionado ser hoje focasentido de priorizar a
do à igualdade material,
tal se circunscreve ao
pessoa ao invés dos
plano do direito, mas
não se repete no plano
bens; na contramão
econômico de isonomia
no acesso aos bens de
dos “tipos jurídicos”,
consumo.
Nessa corruptela idea mentalidade do
ológica do capitalismo
pelo capitalismo, a atrimercado submete
buição dos valores dos
bens, elementos e pensaos indivíduos às
mentos é realizada pela
ﬁxação de algarismos
titularidades
numéricos. Quão maior
for o preço estampado
na etiqueta, maior será
a importância dada pela sociedade de consumo. O que
estiver sem os rótulos preciﬁcados, ainda que passível
de mensuração pela dignidade, simplesmente é relegado
a um plano de menor foco para a “cultura-econômica”.
Nas palavras de Zygmunt Bauman, “o consumismo
de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das
necessidades - nem mesmo as mais sublimes, distantes (...), mas o desejo - entidade muito mais volátil
e efêmera, evasiva e caprichosa, e essencialmente
não-referencial que as “necessidades’: um motivo autogerado e autopropelido que não precisa de outra
justificação ou “causa’: A despeito de suas sucessivas
e sempre pouco duráveis reificações, o desejo tem a si
mesmo como objeto constante, e por essa razão está
fadado a permanecer insaciável qualquer que seja a
altura atingida pela pilha dos outros objetos (físicos
ou psíquicos) que marcam seu passado”.
A fugacidade desses desejos (pseudo-necessidades)
atende a um objetivo muito bem deﬁnido de catalisar
as vendas e liquidar os estoques. Basta ser ﬁxado um
aviso de “liquidação”, ou no tão popular anglicismo
“sale”, que as lojas (ainda que nada alterem nos montantes cobrados) ﬁquem cheias de pessoas sedentas
pela sua “unidade” privada.
Como não haveria dinheiro “físico” – suﬁcientemente
distribuído – para bancar tamanhas fanfarronices, o setor
de crédito prosperou fazendo com que a “grana” custe
cada vez mais, mas, paradoxalmente, valha cada vez menos.
O merchand, então característica dos intervalos comerciais, passou a ser ﬁgurinha carimbada durante a programação corrente. Sem mais necessitar das onomatopéias
(plin-plins) para avisarem o “respeitável público” da divisão entretenimento/publicidade, de coadjuvantes passaram a protagonistas. Em qualquer revista semanal das
denominadas “informativas/jornalísticas” tem-se seis páginas estampadas com “um oferecimento de”, para cada
quatro breves folhas com o resumo das manchetes.
Consome-se os bens, as pessoas (relacionamentos de
aluguel, ou os denominados vínculos descartáveis), e até
o tempo (postergue as rugas, as dívidas, até a morte).
Vendem-se sonhos, mas só se dispõe da realidade.
Longe de qualquer intuito de um “proselitismo franciscano”, se fosse possível imaginar uma genuína expressão
da maiêutica socrática num dos templos de consumo (shopping-centers) do país, ela poderia ser resumida com uma
única frase: “de quantas coisas eu não preciso para viver?”.

U

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

RIO
MINHA CASA, MINHA VIDA

Cerca de 200
unidades são
entregues
A Caixa Econômica Federal e
a prefeitura do Rio de Janeiro entregaram ontem mais um empreendimento do Programa Minha
Casa, Minha Vida, do governo
federal, para famílias de baixa
renda na capital ﬂuminense. O
conjunto residencial Vivendas
das Patativas, localizado na Estrada do Campinho, em Campo
Grande, reúne 210 apartamentos,
sendo dois para pessoas com deﬁciência, e atenderá famílias com
renda até três salários mínimos.
Após a entrega das chaves aos
novos moradores, o secretário municipal de Habitação, Jorge Bittar,
destacou que outros conjuntos
habitacionais serão inaugurados,
com o objetivo de diminuir o déﬁ-

cit habitacional que a cidade tem
enfrentado nos últimos anos.
“Nós entregamos 4 mil apartamentos do Programa Minha
Casa, Minha Vida aqui no Rio,
e temos 12 mil para famílias de
renda muito baixa, e milhares de
oportunidades para quem ganha
até três salários mínimos”, disse.
Cerca de 200 famílias moradoras de Bangu foram contempladas com as unidades. O empreendimento recebeu investimento
superior a R$ 10 milhões e beneﬁciará 840 pessoas que moravam
na comunidade Beira Linha, embaixo do viaduto de Bangu. Por
se tratar de reassentamento, todos os custos das unidades foram
pagos pela prefeitura.

ASSALTO

Criminoso não leva
carro de Zagallo
Tiago Rogero
Da Agência Estado

Exatamente uma semana
após completar 80 anos, o exjogador e ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo foi assaltado na
madrugada desta terça-feira em
Botafogo. Ele, a esposa Alcina
e o ﬁlho Mario César passavam
pela rua Ministro Raul Fernandes, por volta de 2 horas, quando
o carro em que estavam foi abordado por quatro criminosos.
Zagallo registrou ocorrência
às 7h desta terça-feira na 10ª
Delegacia de Polícia, também
em Botafogo. “Graças a Deus,
estou com saúde e todo mundo

está bem”, disse o ex-treinador.
Segundo Zagallo, os quatro
homens estavam em um carro
preto e, no momento do assalto, um deles desceu para praticar o crime. Armado, o criminoso teria o objetivo de roubar
o carro do ex-treinador, mas
desistiu ao reconhecê-lo.
“Ele chegou apontando o revólver para mim. Colocou a cabeça para dentro do carro e me tirou
os pertences todos. Foi coisa de
três minutos. Quando meu ﬁlho
disse que eu era o Zagallo, acho
que eles se assustaram. Eu já ia
entregar meu relógio, mas os outros três chamaram e todos foram
embora”, disse Zagallo.
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Assassinato de juíza
expõe corrupção policial
Anistia internacional: não basta julgar os culpados, é preciso proteção aos envolvidos
Vitor Abdala
Da Agência Brasil

A execução da juíza Patrícia
Acioli expõe “os profundos problemas de corrupção policial” e
o avanço do “crime organizado”
no Rio de Janeiro, segundo nota
divulgada ontem pela Anistia Internacional. A magistrada, que
trabalhava na Vara Criminal de
São Gonçalo, no Grande Rio, foi
morta com 21 tiros na noite de
quinta-feira, em Niterói.
“A morte de uma juíza que
estava simplesmente realizando
seu trabalho foi um golpe no estado de Direito e no sistema judicial no Brasil”, diz, por meio da
nota, o representante da Anistia
Internacional no Brasil, Patrick
Wilcken. “As autoridades precisam fazer uma investigação profunda e independente para levar
os responsáveis à Justiça.”
De acordo com a Anistia Internacional, não basta julgar
os culpados pelo crime. As au-

Policiais criminosos
não terão trégua
Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

O juiz Fábio Uchôa, designado para a 4ª Vara Criminal
de São Gonçalo, no lugar da juíza Patricia Acioli, diz que não
dará trégua a policiais envolvidos em crimes. “Todo o servidor
público que aproveita de sua
função para praticar um crime,
deve ser punido com mais rigor,
sem dúvida nenhuma.”
Uchôa assumiu ontem o
comando de uma força-tarefa
toridades federais, estaduais e
municipais precisam dar proteção aos envolvidos na investigação e no julgamento de policiais corruptos e quadrilhas.

formada por três juízes e sete
promotores da Justiça encarregados de atuar nos casos que estavam sendo julgados por Patricia. Ele disse desconhecer, até o
momento, a causa da morte da
colega. “Não sei exatamente a
motivação do crime, mas os juízes normalmente são rigorosos.”
Entre as principais linhas
de investigação do assassinato, está a de que a juíza se
indispôs com o crime organizado em São Gonçalo, por
contrariar seus interesses.
Na nota, a Anistia Internacional assinala que Patrícia julgava, há anos, processos sobre
crimes cometidos por grupos
de extermínios, milícias e qua-

drilhas de traﬁcantes que agem
na região metropolitana do Rio
de Janeiro. A juíza foi responsável pela condenação de cerca
de 60 policiais envolvidos em
atividades criminosas.
Embora mais de 500 milicianos tenham sido presos e da instalação da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) das Milícias,
em 2008, pela Assembleia Legislativa do Rio, pouco foi feito para
combater as atividades econômicas ilegais que abastecem esses
grupos no estado, destaca a nota
da Anistia Internacional.
“A polícia e as autoridades
municipais e estaduais têm fechado os olhos para as grandes
redes de serviços de transporte,
gás e telecomunicações mantidos
pelas milícias, que continuam a
operar impunemente no Rio”,
disse Patrick Wilcken, por meio
da nota. Para ele, é necessário reprimir o mercado ilegal que sustenta a corrupção policial e o crime organizado no Rio de Janeiro.

INFO 2011

Salão da Inovação recebe inscrições
Alana Gandra
Da Agência Brasil

Empreendedores de todo o
país da área de tecnologia da
informação (TI) podem se inscrever até sexta-feira para participar do Salão da Inovação, que
ocorrerá pela terceira vez no
encontro nacional do setor de informática, o Rio Info 2011. Esta
será a nona edição do evento,

programado para o período de
27 a 29 de setembro, no Rio.
“Qualquer projeto pode ser
inscrito, desde que seja nascente, inovador e ligado à área de
tecnologia”, disse o coordenador do salão, Alberto Blois. Ele é
também diretor do Sindicato das
Empresas de Informática do Rio
de Janeiro (Seprorj) e da Riosoft,
agente do Programa Softex, do
governo federal, no estado do Rio.

O salão é uma oportunidade
para o empreendedor dar visibilidade a seus projetos na área de
TI e estreitar o relacionamento
com os investidores e empresários, visando, inclusive, à industrialização, além de trocar experiências, destacou Blois.
Os empreendedores interessados em participar do Salão da
Inovação do Rio Info 2011 devem
procurar as unidades estaduais

do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ou enviar o projeto para o
endereço rioinfo@rioinfo.com.br.
Os projetos selecionados concorrerão ao prêmio Projeto Inovador 2011, que será concedido pela
primeira vez no Rio Info. Os melhores projetos do salão serão avaliados por uma banca formada por 12
investidores, executivos e empresários do setor, do Brasil e do exterior.

MUNDO
SÍRIA

Confrontos
deixam 35 mortos
em quatro dias
Fortes disparos de metralhadora e de outras armas foram ouvidos
nesta terça-feira em toda a cidade
síria de Latakia, na costa do Mar
Mediterrâneo. O local é alvo de
uma forte ofensiva militar que já
deixou 35 mortos em quatro dias.
“Os disparos de metralhadora foram intensos em áreas de Latakia,
Ramel, Masbah al-Shaab e Ain Tamra por mais de três horas”, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado em Londres.
O presidente Bashar Assad aumentou a repressão contra os manifestantes, que há cinco meses realizam protestos contra seu governo.
Apesar das fortes críticas internacionais, o regime de Assad enviou

tanques, tropas e francoatiradores
numa tentativa de retomar as áreas
rebeldes. Assad lançou uma operação militar em Latakia, no reduto
opositor de Hama, na cidade de
Homs - região central do país -, e
em Deir el-Zor, no leste.
A agência de notícias estatal
Sana disse que unidades do Exército começaram a se retirar de
Deir el-Zor nesta terça-feira, depois de limpar a cidade de “gangues terroristas armadas”, numa
operação que durou vários dias.
Jornalistas sírios que participaram de uma viagem organizada
pelo governo à cidade viram veículos blindados e outros veículos
militares deixarem o local.

PROTESTO

Ativista anticorrupção
GHVD¿DJRYHUQRLQGLDQR
Na prisão, Anna Hazare, de 73 anos, diz que vai fazer greve de fome
A polícia indiana deteve ontem o ativista Anna Hazare, de 73
anos, que ameaçava iniciar uma
greve de fome contra a corrupção no governo. Hazare, contudo,
disse que irá jejuar na prisão e
milhares de seus simpatizantes
iniciaram protestos ao redor da
Índia. A polícia deteve mais de
quatro mil, mas os manifestantes pediram por uma greve geral
hoje. Vestido apenas com túnicas e calças de algodão, Hazare
virou um ícone na luta contra a
corrupção na Índia. Mais tarde, a
polícia ordenou que Hazare fosse
libertado, mas o ativista recusou-

MANIFESTAÇÃO

NEWS OF THE WORLD

Centenas de jovens israelenses entraram ontem em confronto com a polícia em frente ao
Parlamento. A manifestação foi
programada para coincidir com a
sessão extraordinária convocada
em meio ao recesso parlamentar.
Centenas de milhares de israelenses estão protestando contra
os altos preços dos alimentos,
moradia, educação e saúde.
“A população expôs esses problemas e precisamos lutar para o

O ex-editor de assuntos da realeza do extinto tabloide britânico
“News of the World”, Clive Goodman, aﬁrmou, mais de quatro anos
atrás, que escutas telefônicas ilegais eram amplamente usadas
pelo jornal e que os jornalistas da
cheﬁa aprovavam a prática, segundo uma carta publicada por um
parlamentar britânico nesta terçafeira. Advogados e ex-executivos
manifestaram hoje dúvidas sobre
as negações feitas pelo magnata
Rupert Murdoch, e por seu ﬁlho
James, de que ambos não sabiam
que jornalistas que trabalhavam

se a deixar a cadeia e disse que
só sairá se puder continuar seu
protesto publicamente.
Centenas de simpatizantes
de Hazare, brandindo bandeiras da Índia, cercaram a cadeia
na noite de ontem. Manish Sisodia, assessor de Hazare e que
foi preso com o líder ativista, foi
libertado pela polícia e deixou a
prisão. Ele disse que Hazare só
sairá se obtiver permissão para
continuar a greve de fome em
um parque de Nova Délhi.
Hazare, além de se vestir de
maneira parecida aos antigos
líderes nacionalistas hindus, co-

piou táticas de resistência pacíﬁca de Mohandas K. Gandhi.
O ministro do Interior da Índia, Palaniappan Chidambarma,
disse que a polícia impediu o
protesto de ontem porque os organizadores se recusaram a limitar o número de participantes e
também dos dias em que fariam
greve de fome. “Protestos são totalmente autorizados e bem-vindos, mas é preciso que eles aconteçam sob condições razoáveis”,
disse o ministro Chidambarma
Hazare disse que prosseguiria
com a greve de fome de qualquer
maneira, mas foi detido em um

parque de Nova Délhi. Seus simpatizantes exibiram um vídeo que o
ativista gravou antes, antecipando
a própria detenção. “Meus concidadãos indianos, a segunda batalha
pela liberdade começou e agora
eu fui preso. Mas esse movimento
será impedido pela minha prisão?
Certamente não. Não deixem isso
acontecer” ele disse no vídeo.
Milhares de indianos protestaram ao redor do país, com faixas
pedindo a “revolução contra a corrupção”. A polícia deteve 1.200
manifestantes em Nova Délhi e
3.000 em Mumbai. A maioria foi
liberada logo depois.

Jovens e polícia se Carta de 2007 revela fatos novos
enfrentam em Israel
futuro dos nossos ﬁlhos, bem como
por orçamentos que sejam usados
para isso, porque não existe justiça social em Israel”, disse Tzipi
Livni, líder do Partido Kadima, de
centro, à agência France Presse.
O primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, não compareceu ao Knesset, bem como o
ministro de Finanças, Yuval Steinitz. O ministro Benny Begin ﬁcou no Parlamento com a missão
de dar uma resposta do governo.

para a News Corporation grampeavam telefones na Grã-Bretanha.
Na carta divulgada ontem, endereçada ao diretor de recursos
humanos do jornal The Sunday,
empresa que também pertence
ao grupo de Rupert Murdoch,
Goodman diz que as escutas
ilegais foram realizadas com “o
total conhecimento e apoio” da
diretoria do tabloide.
A aﬁrmação é particularmente
incriminatória, pois tanto o News
of the World quanto sua controladora, a News International, têm
aﬁrmado que Goodman - demi-

tido, condenado e preso por sua
participação no escândalo - foi o
único repórter envolvido na interceptação de mensagens de voz. A
carta, enviada a Daniel Cloke por
Goodman com data de 2 de março
de 2007, contradiz essa aﬁrmação.
Goodman disse que estava
agindo com o apoio de jornalistas
mais antigos, que outros funcionários do News of the World também
estavam fazendo escutas ilegais e
que “esta prática era amplamente
discutida na reunião de pauta diária, até que referências explícitas
a isso foram proibidas pelo editor”.

Os nomes dos envolvidos foram retirados da carta. Segundo
o jornal The Guardian a medida
foi tomada pela polícia.
E-TÁTICA PUBLICIDADE & MARKETING
DIGITAL LTDA – EPP
CNPJ/MF: 10.416.478/0001-50
CONVOCAÇÃO: Ficam os Srs. Sócios da
empresa E-TÁTICA PUBLICIDADE &
MARKETING DIGITAL LTDA – EPP., convocados
para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser
realizada no dia 25/08/2011, às 10h, na Avenida
Rio Branco, nº 181, 19º andar, sala 1905, Centro,
Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a
inclusão de nova cláusula no contrato social da
empresa para que este passe a prever a exclusão
por justa causa de qualquer sócio e, por
conseguinte, sobre a consolidação do contrato
social da sociedade. (ass) Luís Felipe de Sá
Salomão – Administrador.
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João Marcos Cavalcanti

Experiências de arte
urbana em São Paulo

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

Mostra “De dentro para fora” mostra a cidade como espaço expositivo dos criadores
Divulgação

Camila Molina
Da Agência Estado

A cidade é o espaço expositivo
dos criadores da street art - mas,
ao mesmo tempo, não é de hoje
que a arte dessa pulsação urbana
vem sendo exibida em museus e
galerias de todo o mundo. Essa é
a questão central - ou literal - da
mostra “De Dentro e De Fora”,
que o Masp vai inaugura hoje e
apresenta até dezembro.
Para reforçar seu caráter “experimental”, como diz o curador
Baixo Ribeiro, a exposição traz no
subsolo da instituição o frescor de
obras realizadas para o local por artistas estrangeiros representativos
da street art, como o francês Invader, ou o checo Point, que estiveram
em São Paulo e criaram seus trabalhos a partir dessa experiência.
“Eles mostram uma visão de
fora da nossa cidade. A (visão)
de dentro, a gente já tinha feito”,
aﬁrma Ribeiro, referindo-se à exposição anterior de arte urbana
apresentada entre 2009 e 2010
no Masp, “De Dentro pra Fora/
De Fora pra Dentro”, que contou
com a participação de brasileiros.
Agora, além de exibir trabalhos de Invader e de Point, a mostra conta com obras dos franceses
Remed e JR; dos argentinos Tec,
Deﬁ e Chu; e da norte-americana
Swoon. A curadoria é assinada
por Ribeiro e Mariana Martins
(ambos da galeria Choque Cultural) e por Eduardo Saretta.
A mostra tem como objetivo ser viva - por isso, o público

Ser mãe é fogo

L

embro-me bem de
que, quando meu ﬁlho
era pequeno, a mãe
“marcava em cima” para
que estudasse ou não deixasse comida no prato e ele,
sempre que podia resmungava baixinho: Mãe só existe uma porque se existissem
duas, ninguém aguentava.
Mas descontado os exageros, mãe realmente sofre
muito. Algumas mais, como as
do juiz de futebol, ou daquele
motorista barbeiro que bate
na traseira do nosso carro
ou ainda, a “genitora” do espertinho que passa em nossa
frente na ﬁla do banco ou do
cinema. Entretanto, dizem
que a mãe judia é a mais possessiva e protetora de todas as
mães. Digo isso porque tenho
grandes amigos na colônia israelita que conﬁrmam, e ainda contam piadas sobre elas.
Todavia, o que vou contar não
é anedota, passou-se num almoço na prefeitura do Rio.

Um deputado ﬁlho de judeus contou a seguinte história. Sua mãe chegara de uma
viagem ao exterior e trouxera de presente para ele duas
lindas camisas. Logo que
pode foi jantar na casa dos
pais para revê-los e matar a
saudade. Não preciso dizer
que usava uma das camisas.
A mãe ﬁcou exultante em
vê-lo vestido com seu presente, e então travou-se o
seguinte diálogo: Meu ﬁlho,
estou vendo que você gostou
dessa camisa, mas tenho
certeza que você achou a outra feia. O deputado que já
conhecia bem sua mãe disse: Engana-se mamãe, gostei
dela também e triunfantemente despiu a camisa que
vestia e, por baixo dela estava a outra, que sua “mama”
lhe presenteara. Vestira as
duas. Ele e o pai morreram
de rir, e a mãe passou o resto
da noite emburrada, suportando a gozação.

Público encontrará painéis,
graﬁtes, fotos, pinturas
e esculturas
C

encontrará, no museu, painéis,
graﬁtes, fotos, pinturas e esculturas, mas terá a oportunidade
de ver pelas janelas abertas do
subsolo do Masp, ou mesmo nas
imediações da instituição, intervenções dos artistas.
Do famoso Invader, por exemplo, há um painel de azulejos que

ESPORTES

só pode ser visto em sua totalidade do lado de trás do museu. Ele
também exibe mapa com as 50
“invasões” que realizou em São
Paulo com seus pequenos mosaicos que trazem a ﬁgura do jogo
Space Invader. Já Point colocou
esculturas no trajeto das Ruas
Augusta e Frei Caneca.

Entretanto, Ribeiro conta que
a falta de recursos minimizou o
número e a escala das obras urbanas da mostra. Por enquanto, está
apenas acertado que Swoon vai
fazer, em setembro, ação no vão
livre do museu. É possível acompanhar o processo da mostra no
site www.dedentroedefora.com.

Jogadores do Flamengo
engrossam coro de
Ronaldo e Rivaldo por
R10 na Seleção
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Orquestra Jovem faz encontro
entre Brasil e Estados Unidos
Neste sábado, às 21h, a Orquestra Jovem Tom Jobim apresenta
o concerto “Daqui, de lá...”, no Memorial da América Latina,
com entrada franca. Sob regência de Roberto Sion, os jovens
instrumentistas apresentarão repertório que reúne peças dos
compositores brasileiros Edu Lobo, Dorival Caymmi e do próprio
maestro Sion, além de composições do americano George Gershwin.

Com dores musculares,
Fred não entra em campo
contra o Figueirense no
jogo de hoje

Na primeira partida
sem Fábregas, Arsenal
bate o Udinese por
1 a 0 em Londres
Juliana Ferreira / Governo do Estado

SUPERCOPA DA ESPANHA

Barça x Real Madrid:
¿QDOHPFOLPDGHWHQVmR
Confrontos desta temporada prometem repetir as polêmicas dos jogos passados
O primeiro título da temporada espanhola será decidido hoje,
no Camp Nou, pelos dois únicos
times do país que podem aspirar
a conquista de troféus. Barcelona
e Real Madrid se enfrentarão na
partida de volta da ﬁnal da Supercopa da Espanha, sendo que o
Barça joga em casa e leva a vantagem de poder empatar por 0 a
0 ou 1 a 1 - o jogo em Madri, no
último domingo, acabou 2 a 2.
Os confrontos entre os dois
arquirrivais na temporada passada (dois pelo Campeonato Espanhol, dois pelas semiﬁnais da
Liga dos Campeões da Europa e
um na ﬁnal da Copa do Rei) foram carregados de tensão e polêmicas. E agora a história começa

a se repetir. Jogadores do Barcelona reclamaram da violência
do zagueiro Pepe no clássico de
domingo no Santiago Bernabéu,
enquanto os do Real acusaram o
lateral Daniel Alves de fazer teatro para tentar cavar faltas.
O técnico português José Mourinho, por exemplo, já assumiu novamente o papel de vítima. Depois
do jogo de domingo, ele se recusou
a dar entrevista coletiva e mandou
o auxiliar Aitor Karanka em seu
lugar. E ontem, na véspera da partida, repetiu a dose.
Instruído por Mourinho, Karanka disse no domingo que o
Real foi prejudicado pela arbitragem. É o mesmo discurso da
temporada passada - o técnico

português chegou a dizer que o
Barcelona sempre era beneﬁciado
pela Uefa, o que o levou a ser multado e suspenso pela entidade.
Agora, pela atitude que tomou,
parece que o tal “complô pró-Barcelona” se estendeu para a Federação Espanhola de Futebol.
O Barcelona disputa a ﬁnal em
inferioridade física, porque começou a pré-temporada mais tarde
do que o rival e jogadores como
Xavi e Messi tiveram pouquíssimo tempo de treino - o primeiro
foi atrapalhado por uma lesão e o
argentino, por ter tido férias depois da Copa América. Por isso, o
técnico Pep Guardiola considerou
“heroico” o desempenho da equipe no empate por 2 a 2 em Madri.

O meia Fabregas, recém-contratado junto ao Arsenal, foi convocado para o jogo e pode fazer
a sua estreia. “Ele treinou bem
e está pronto para jogar. Decidirei amanhã (hoje) será titular ou
não”, aﬁrmou o treinador.
O atacante chileno Alexis
Sanchez, outro grande reforço
do Barcelona na temporada, está
conﬁrmado ao lado de Messi e David Villa na frente - Pedro ﬁcará
no banco. E os brasileiros Daniel
Alves e Adriano serão os laterais.
No Real, uma mudança em relação ao time da primeira partida
da Supercopa da Espanha: o Fabio
Coentrão, recém-contratado pelo
clube, entrará no meio-de-campo
no lugar do argentino Di Maria.

Ícaro Moreno diz que esta é a última fase da demolição
MARACANÃ

Demolição de
marquise termina
em dezembro
Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

SELEÇÃO

Egito desiste e Brasil procura
outro adversário para amistoso
A Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) anunciou ontem o cancelamento do amistoso entre as seleções de Brasil
e Egito, que estava marcado
para ser realizado no dia 6 de
setembro, no Cairo. De acordo
com a entidade, o duelo não
acontecerá por conta de pedido feito pela Federação Egípcia de Futebol, que alegou problemas de segurança.

No começo deste ano, o
Egito enfrentou um período
de fortes protestos políticos,
principalmente na capital Cairo, que provocaram a queda
do presidente Hosni Mubarak,
cujo julgamento por corrupção
e envolvimento na morte de
manifestantes está marcado
para começar justamente no
dia 5 de setembro, o que pode
causar nova agitação no país.

O Brasil, porém, ainda pretende
entrar em campo no dia 6 setembro, data reservada pela Fifa para
amistosos internacionais Mas o
novo adversário está indeﬁnido.
Com a desistência do Egito, a CBF
busca agora uma outra seleção para
o confronto. Assim, a convocação do
técnico Mano Menezes está mantida para acontecer amanhã, no Rio.
O restante do calendário de
compromissos do Brasil no segun-

do semestre de 2011 permanece o
mesmo. Com uma equipe formada
apenas por jogadores que atuam
no futebol brasileiro, a seleção vai
encarar a Argentina em amistosos
em 14 e 28 de setembro. Em outubro, acontecem os confrontos com
Costa Rica e México, nos dias 7 e
11, respectivamente. Ainda serão
disputados dois jogos em novembro, contra Gabão, no dia 11, e Suíça ou Inglaterra, no dia 15.

A demolição da marquise da
arquibancada do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã,
será concluída em quatro meses,
disse ontem o presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop),
Ícaro Moreno Júnior.
“Estamos na última fase
da demolição. Depois disso
me libera para fazer os blocos
para começar a subir os pilares para começar a colocar a
arquibancada. O início da concretagem dos degraus está começando amanhã, vamos fazer
estoque de degraus”.
Com o ﬁm da derrubada da
marquise em dezembro, a próxima etapa das obras, segundo
Moreno, será a montagem das arquibancadas que começam a ser

feitas, a partir de hoje, no próprio canteiro de obras do estádio.
O Ministério Público Federal
(MPF) deu entrada no último dia
1º com uma ação civil pública
pedindo a paralisação imediata
das obras de reforma da marquise do estádio. A ação pede a reconstrução da marquise antiga.
O MPF baseia sua ação no fato
de o Maracanã ser tombado pelo
Instituto de Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), em
2000. A medida impede modiﬁcações radicais, como as que estão
sendo feitas para a Copa do Mundo de 2014. O Justiça negou, em
primeira instância, a ação.
Segundo a assessoria de imprensa do Iphan, o Maracanã
não foi tombado por sua arquitetura, mas por sua importância etnográfica, isto é, por ser
palco de uma manifestação
cultural brasileira.

