Câmbio (R$)
Dólar / BC Compra

Venda

Paralelo

1,71

1,90

Comercial

1,778

1,78

Turismo

1,71

1,90

Euro / BC

2,2585

2,2594

Ouro (R$)
Grama
Variação

95,000
+ 1,99%

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

Ult. cotação
%
R$ 10,12 +0,1
R$ 31,40 -0,16
R$ 16,85 +1,20
R$ 35,95 +0,58
R$ 24,04 +1,64
R$ 16,66 +1,46
R$ 41,06 +4,47

Economia

A ONU reduziu de 5,3%
para 2,7% sua previsão
para o crescimento do
Brasil em 2012. Em
relatório, a entidade alerta
que, após dois anos de
“recuperação anêmica e
recuperação desigual”,
a economia global “está
à beira de outra grande
recessão”. | PÁGINA 2 |
País

A reforma que a presidente
Dilma Rousseff iniciará
com a transferência
de Aloizio Mercadante
(Ciência e Tecnologia) para
a Educação se resumirá a
cinco mudanças pontuais.
A conﬁguração política da
Esplanada dos Ministérios
e a chave do cofre serão
mantidos. | PÁGINA 5 |
Mundo

A promotoria da província
de Grosseto, na região
da Toscana (Itália central)
determinou ontem que
Francesco Schettino,
de 52 anos, capitão do
navio Costa Concordia,
que naufragou na sextafeira, ﬁcará em prisão
domiciliar enquanto corre
o processo. | PÁGINA 9 |
Pedro Marcos Barbosa
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NÚMEROS DA CNI

)DWXUDPHQWRUHDOGD
LQG~VWULDFUHVFH
Em novembro, uso da capacidade instalada ﬁcou praticamente estável, após 2 meses de queda
A Confederação Nacional da Indústria
(CNI) divulgou ontem que o faturamento
real da indústria brasileira em novembro
de 2011 aumentou 4,6% ante o igual mês de
2010. Na comparação com outubro, a alta foi
de 2,2%, com ajuste sazonal, o sexto crescimento consecutivo nesta base de comparação. No acumulado do ano, o aumento do
faturamento real é de 5,2% ante os 11 meses
de 2010. O nível de utilização da capacidade
instalada (Nuci) ﬁcou praticamente estável
em 81,5%, após dois meses de recuo.
“Há indícios de que o período de maior
diﬁculdade da indústria pode ter sido vencido, mas é preciso cautela ao se falar em retomada da produção, até porque tratam-se de
resultados de apenas um mês”, disse o gerente executivo de Políticas Econômicas da CNI,
Flávio Castelo Branco. Já o economista Marcelo de Ávila destacou que o crescimento do
indicador de horas trabalhadas na produção
interrompeu uma trajetória de três meses
consecutivos de queda mensal. | PÁGINA 2 |

| PÁGINA 7 |

Elza Fiuza / ABr

Castelo Branco e Marcelo de Ávila admitem que período de maior diﬁculdade pode ter passado

&RSRPGHYHUHGX]LU6HOLFD
Para a maior parte dos analistas do mercado ﬁnanceiro, o
Banco Central deve anunciar hoje o quarto corte consecutivo de
0,5 ponto percentual da taxa básica de juros (Selic). No entanto,
os analistas ainda estão divididos em relação às decisões futuras
do Comitê de Política Monetária (Copom) e aguardam alguma
sinalização da autoridade monetária.
Desde dezembro, a pesquisa semanal do Banco Central mostra
que os economistas esperam três cortes de 0,5 ponto na Selic no
início deste ano, nas reuniões de janeiro, março e abril. Com isso,

Questão
de Justiça 03;H*(VHODP
As latentes ilegalidades
corroboradas pela
esparsa ﬁscalização
da polícia local,
demonstram que se
o Brasil está longe
de ser o paraíso da
observância às normas,
também está bem
distante da Terra Sem
Lei chamada Paraguai.

R$ 1,00

a taxa básica pode cair dos atuais 11% para 9,5% ao ano.
Alguns economistas, no entanto, já acreditam em um ciclo menor de redução de juros, em razão de dados que mostram a retomada do crescimento no último trimestre de 2011, depois da estagnação veriﬁcada nos três meses anteriores.
Outro fator que pode reduzir o espaço para a ação do Copom é
a política ﬁscal. Futuras decisões vão depender, por exemplo, do
corte no Orçamento da União a ser anunciado até o início de fevereiro, que pode chegar a R$ 70 bilhões. | PÁGINA 3 |

Alf Ribeiro / AE
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A MPX ﬁrmou contrato de mais de US$
1,2 bilhão com a GE para fornecimento e manutenção de 19 turbinas a gás para sua usina
termelétrica da Bacia do Parnaíba, no Maranhão. As turbinas serão alimentadas por gás
natural da OGX Maranhão, na qual a MPX
detém participação. O acordo foi fechado entre Eike Batista, dono do Grupo EBX, e o presidente mundial da GE, Jeff Immelt. O EBX
busca na produção própria de energia ganho
de lucratividade e independência do fornecimento da Petrobras. | PÁGINA 5 |
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| PÁGINA 3 |

Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Abit, lança o Importômetro em São Paulo

,PSRUW{PHWURYDLHVWLPDURJDVWR
FRPLPSRUWDomRGHSURGXWRWr[WLO
A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) lançou ontem, na
sede da entidade, em São Paulo, o Importômetro, sistema que estima, em tempo real,
quantos dólares o País gasta com a importação de produtos têxteis e quantos empregos
deixam de ser criados no mercado doméstico

por conta da importação. O objetivo da entidade é chamar a atenção do governo para o
dano causado à indústria nacional pela invasão de importados. “Com o Importômetro,
vamos levar para o governo o problema das
importações”, aﬁrmou o presidente da Abit,
Aguinaldo Diniz Filho. | PÁGINA 4 |
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Faturamento real aumentou 4,6% ante igual mês de 2010, mas CNI diz que é cedo para falar em recuperação da atividade
Elza Fiuza / ABr

Anne Warth
Da Agência Estado

O faturamento real da indústria brasileira cresceu 4,6% em
novembro em relação a igual
mês de 2010, informou ontem a
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na comparação
com outubro, a expansão foi
de 2,2%, com ajuste sazonal,
na sexta alta consecutiva nesta base de comparação. Sem o
ajuste, houve alta de 1,9% em
novembro ante outubro. No acumulado do ano, o faturamento
registrado é de 5,2% ante os 11
primeiros meses de 2010.
O gerente executivo de Políticas Econômicas da CNI, Flávio
Castelo Branco, disse que os resultados dos indicadores em novembro apresentaram leve melhora
em relação à estagnação que
vinha caracterizando o segundo
semestre, mas ainda é cedo para
falar em recuperação da atividade. “Há indícios de que o período
de maior diﬁculdade da indústria pode ter sido vencido, mas é
preciso cautela ao se falar em retomada da produção, até porque
tratam-se de resultados de apenas
um mês”, observou.
Na avaliação de Castelo Branco, a recuperação da atividade
industrial será moderada e só
deve ocorrer em meados deste
ano. “Devemos ter uma recuperação da atividade gradual,
menos forte, ao longo de 2012.
Seria necessário criar condições
para que a indústria se recuperasse mais fortemente.”
Capacidade - A pesquisa da
CNI também revelou que o nível
de utilização da capacidade instalada (Nuci) da indústria brasileira
ﬁcou praticamente estável emnovembro, em 81,5%, com ajuste
sazonal. A estabilidade ocorreu
após dois meses de queda. Em
outubro, o Nuci estava em 81,4%

Para Castelo Branco, é preciso cautela ao se falar em retomada, até porque são resultados de apenas um mês
e, em novembro de 2010, 82,7%.
Sem o ajuste sazonal, o Nuci caiu
para 82,8% em novembro, ante
83,3% em outubro. Em novembro
de 2010, ele estava em 84%.
O nível de emprego registrou
alta de 0,4% em novembro ante
o igual mês de 2010. Em relação
a outubro, o emprego ﬁcou estável, com variação zero com ajuste

sazonal. Sem ajuste, o indicador
caiu 0,4% ante outubro. No acumulado do ano, o emprego registra crescimento de 2,4% ante os
11 primeiros meses de 2010
A massa salarial real dos trabalhadores da indústria registrou alta de 3,7% ante novembro de 2010. Na comparação com
outubro, a massa subiu 4,8% em

novembro, sem ajuste sazonal.
No acumulado do ano, houve
crescimento de 5,1% em relação
aos 11 primeiros meses de 2010.
O rendimento médio real
subiu 3,3% em novembro ante
novembro de 2010. Em relação a
outubro, o rendimento teve alta
de 5,3% em novembro. No acumulado dos 11 primeiros meses

de 2011, o rendimento cresceu
2,7%. A CNI não divulga os indicadores de massa e rendimento
com ajuste sazonal.
Horas trabalhadas - As horas trabalhadas caíram 2,5% em
novembro em relação a novembro de 2010. Na comparação com
outubro, as horas trabalhadas
registraram alta de 0,2%, com

ajuste sazonal. Sem o ajuste,
houve queda de 1,2% em novembro ante outubro. No acumulado
dos 11 primeiros meses de 2011,
as horas trabalhadas tiveram
crescimento de 1%.
“Mesmo aquelas variáveis relacionadas ao mercado de trabalho,
que vinham predominantemente
apresentando resultados negativos, dessa vez vieram levemente
positivas”, disse Castelo Branco.
O economista da CNI Marcelo de Ávila destacou que o crescimento do indicador de horas
trabalhadas na produção interrompeu uma trajetória de três
meses consecutivos de queda
mensal. “É um crescimento baixo, mas que ao menos interrompe uma estagnação da atividade
industrial”, aﬁrmou. Da mesma
forma, apesar de ter ﬁcado estável, o emprego interrompeu uma
trajetória de dois meses consecutivos de queda.
Castelo Branco lembrou que
as turbulências relacionadas à
crise internacional ﬁzeram com
que o real se desvalorizasse em
relação ao dólar, o que contribuiu
para melhorar o quadro do setor
industrial. “Estávamos com um
dólar abaixo de R$ 1,60 e agora
estamos mais próximos de R$
1,80. Isso é algo muito importante para os segmentos industriais
devido à competição com os produtos importados. Sem dúvida
alguma, é um fator que favorece
a indústria”, aﬁrmou.
Apesar de resultados expressivos diante dos demais indicadores, o crescimento da massa
salarial real, de 4,8% em novembro ante outubro, sem ajuste, e
do rendimento médio real, de
5,3% na mesma base de comparação, ﬁcaram inferiores à média dos últimos cinco anos para
o mês. Segundo Ávila, a massa
costuma crescer acima de 5%, e
o rendimento, por volta de 6%.

&1,QmRLGHQWL¿FDUHWRPDGDGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDQR3DtV
A retomada da atividade
econômica brasileira detectada na segunda-feira pelo Banco Central (BC) ainda não foi
identiﬁcada pela indústria e
deve reﬂetir o comportamento
de outros setores, como o comércio. A avaliação foi feita ontem pelo gerente executivo de
Políticas Econômicas da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Flávio Castelo Branco,

ao comparar os indicadores industriais divulgados pela entidade com o IBC-Br.
“O IBC-Br veio muito forte, mas ele reﬂete a atividade
econômica como um todo, não
só a industrial, e deve ter sofrido inﬂuência muito grande de
outros segmentos, como o comércio”, aﬁrmou. Para Castelo
Branco, o IBC-BR pode estar sofrendo os impactos da inﬂexão

da política monetária, iniciada
em agosto. “Todos sabemos que
há uma defasagem entre a queda dos juros, até que esse movimento se reﬂita na atividade
produtiva”, disse.
Segundo o gerente executivo,
a retirada de algumas das medidas macroprudenciais e os benefícios tributários concedidos à linha branca tiveram pouco efeito
sobre a atividade industrial. “É

prematuro dizer que isso deve
ter se reﬂetido nos indicadores
de atividade de novembro. Talvez nas encomendas, sim”, declarou. “O conjunto de medidas
anunciadas pode ter se reﬂetido
em um ambiente mais favorável
e contaminado as expectativas
dos agentes.”
O economista da CNI Marcelo de Ávila destacou que a
indústria deu mostras de re-

cuperação em novembro, mas
ainda está aquém da atividade
econômica como um todo. “Tivemos uma interrupção da estagnação do setor industrial, mas a
economia, por enquanto, ainda
está correndo mais rápido que a
indústria”, comentou.
Embora a CNI ainda não tenha dados sobre a atividade industrial neste início de ano, os
indícios, segundo Ávila, não são

tão positivos. “Pelas poucas informações que temos, o desempenho das vendas do comércio
varejista não foi muito forte”,
aﬁrmou. “Quando temos boas
vendas no ﬁm de ano, geralmente temos um começo de ano com
necessidade de reposição de estoques. Não temos informações
claras sobre isso, mas não parece
haver um movimento muito forte nesse sentido.”
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Gustavo Porto

Gabriel Bueno
Da Agência Estado

A Organização das Nações
Unidas (ONU) reduziu para
2,7% sua previsão para o crescimento do Brasil em 2012. Em
relatório sobre a economia mundial, a entidade alerta que, após
dois anos de “recuperação anêmica e recuperação desigual”,
por causa da crise ﬁnanceira, a
economia global “está à beira
de outra grande recessão”. Em
relatório divulgado em meados
do ano passado, a previsão da
ONU para crescimento do Brasil em 2012 era de 5,3%. O corte
na previsão para o País foi, portanto, de quase a metade da estimativa anterior.

www.jgn.com.br

As mais recentes previsões
constam do relatório World
Economic Situation and Prospects 2012 (Situação Econômica Mundial e Perspectivas), desenvolvido pelo Departamento
de Temas Econômicos e Sociais,
pela Conferência das Nações
Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad) e pelas cinco comissões regionais da ONU.
No texto, a ONU aponta que
“as economias em desenvolvimento e economias em transição” devem seguir como motor
para o crescimento mundial,
crescendo em média 5,6% em
2012 e 5,9% em 2013. Apesar
disso, o documento destaca
que essas nações seguem vulneráveis às condições econômi-

cas dos países desenvolvidos.
“A partir do segundo trimestre
de 2011, o crescimento econômico na maioria dos países desenvolvidos e nas economias
em transição começou a desacelerar notavelmente, para um
nível de 5,9% para este ano”,
destaca o texto.
América Latina - Para a América Latina, a previsão para 2012
é de crescimento de 3,6%, e de
4,5% no ano seguinte. No caso
do Brasil, a previsão para 2013 é
de alta de 3,8% no PIB.
O documento destaca que,
entre as principais nações em
desenvolvimento, China e Índia
devem permanecer com PIBs robustos, mas desacelerando. “Na
China, o crescimento desacele-

rou de 10,4% em 2010 para 9,3%
em 2011, e a projeção é que reduza mais para abaixo de 9% em
2012-2013. A economia da Índia
é esperada para expandir entre
7,7% e 7,9% em 2012-2013, uma
redução dos 9,0% em 2010”, aﬁrma o texto.
“Brasil e México devem sofrer desacelerações econômicas
mais visíveis”, aﬁrma o documento, citando que o avanço no
PIB do País já foi reduzido pela
metade em 2011, para 3,7%,
após uma forte alta de 7,5% em
2010, e deve desacelerar mais
para 2,7% em 2012. No caso
mexicano, a economia desacelerou para 3,8% de aumento no
PIB em 2011 e deve desacelerar
mais, para 2,5%, em 2012.

Da Agência Estado

O novo presidente da Associação Brasileira do Agronegócio
(Abag), Luiz Carlos Correa Carvalho, aﬁrmou ontem que 2012 será
“um ano menos positivo para o
agronegócio”. Mas isso não signiﬁca, na avaliação do executivo, um
ano ruim para o setor. “Apesar da
crise europeia, temos indicadores
interessantes, como a recuperação
da economia dos Estados Unidos
e a alta de 9% do PIB da China”,
disse Carvalho. “Isso traz aumento
da demanda e nos dá uma visão
positiva dentro de um cenário de
enorme incerteza.”
O presidente da Abag criticou
a falta de investimentos em tecnologia e educação no Brasil, bem
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como a baixa poupança do governo. São entraves, em sua opinião,
para que o País aproveite melhor o
cenário positivo para os países em
desenvolvimento e para os grandes exportadores de commodities.
Para o executivo, a recuperação
na produção de grãos no Brasil, esperada para 2012, será freada pela
seca no Sul do País, a qual retrata
a alta exposição do setor ao risco
agrícola e contribui para a volatilidade das cotações das commodities. Um seguro rural robusto, que
atenuaria a perda de renda provocada pelo clima adverso, ainda é
incipiente no País e gera críticas
do presidente da Abag.
“O seguro rural é o nosso ‘calcanhar de Aquiles’, com muito discurso e pouca efetividade”, disse o
novo presidente da Abag.
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Daniela Amorim
Da Agência Estado

As famílias brasileiras começaram o ano de 2012 mais inclinadas a consumir. É o que mostra o
Índice de Intenção de Consumo
das Famílias (ICF), medido pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). O ICF chegou a 139,7 pontos em janeiro, um crescimento de
1,8% em relação a dezembro de
2011. Na comparação com janeiro
do ano passado, a alta foi de 0,3%.
De acordo com a CNC, a maior
moderação do consumo no período de Natal, o reajuste de 14,1%
do salário mínimo e a adoção pelo
governo de medidas de incentivo
ao crédito levaram a um aumento
da conﬁança das famílias no que
diz respeito ao consumo, mesmo
em um período do ano em que
costuma haver menor disposição
às compras, devido às despesas
extras características do período,
como impostos.
Todos os componentes do índice tiveram variação positiva, a primeira vez desde agosto de 2011.
Em relação a dezembro, houve
aumento na conﬁança sobre o emprego atual (1%), a perspectiva
proﬁssional (0,8%), a renda atual
(1,2%), a compra a prazo (1,3%),
o nível de consumo atual (4,1%), a
perspectiva de consumo (0,1%) e
o momento para duráveis (4,6%).
Os resultados indicam que,
apesar do ritmo menor de crescimento, as famílias mantêm
elevada conﬁança em relação ao
mercado de trabalho. Essa visão
otimista foi o que puxou o aumento da intenção de consumo (0,3%)
em relação a janeiro de 2011, após
três meses de queda nesse tipo de
comparação. O resultado foi inﬂuenciado, principalmente, pelos
componentes ligados ao trabalho:
a conﬁança do emprego atual teve
alta de 1,4% e a de perspectiva
proﬁssional cresceu 3,5%.
O aumento na intenção de consumo ocorreu tanto entre as famílias que recebem mais de dez salários - expansão de 1,5% em janeiro
ante dezembro de 2011, aos 148,9

Os resultados indicam
que, apesar do ritmo
menor de crescimento,
as famílias mantêm
elevada conﬁança
em relação ao mercado
de trabalho
pontos - quanto entre as famílias
com renda de até dez salários mínimos - crescimento de 1,8% na
intenção de consumo, aos 139,7
pontos. Em relação a dezembro, os
dados regionais mostram aumento
na intenção de consumo no Sudeste (3,1%) e no Norte (6%).
IPI - Segundo a CNC, a redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para eletrodomésticos da linha branca - fogões, máquinas de lavar e refrigeradores
- impulsionou a intenção de consumo em janeiro. “A redução do IPI
em dezembro já criou uma maior
disposição nas famílias para consumir bens duráveis”, explicou Bruno
Fernandes, economista da CNC.
A medida tomada pelo governo para reaquecer a economia
acabou afetando também o nível
de consumo atual, que subiu 4,1%
no ICF em janeiro. “Outro fator
que tem contribuído são os preços
mais baratos de eletrodomésticos.
E o câmbio, que ainda não afetou
os preços”, lembrou Fernandes.
A desaceleração da inﬂação
como um todo, não apenas no setor
de duráveis, teve papel importante para o aumento da conﬁança do
consumidor. “O reajuste do salário mínimo - em vigor desde 1º de
janeiro - proporcionou um ganho
nominal à renda do trabalhador,
enquanto a menor aceleração da
inﬂação voltou a possibilitar um
ganho real”, aﬁrmou o economista
da CNC. Dentro do ICF, a conﬁança no item renda atual teve melhora, com aumento de 1,2% na passagem de dezembro para janeiro.

2WLPLVPRGHEUDVLOHLURpR
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A conﬁança do consumidor
brasileiro é a maior entre oito países emergentes analisados pelo
Instituto de Pesquisa do Credit
Suisse. Estudo divulgadoontem
mostra que 58% dos brasileiros
acreditam que suas ﬁnanças pessoais irão melhorar nos próximos
seis meses, enquanto 37% preveem que elas continuarão no mesmo patamar e apenas 5% acham
que ﬁcarão piores. Na Índia, que
ﬁcou em segundo lugar, a parcela
dos otimistas é de 43%, e na China, em terceiro, de 40%.
“O aumento recente da renda
nominal mitigou os efeitos da
inﬂação, o que fez com que a população continuasse a consumir
e direcionasse seus gastos, cada
vez mais, para itens que não são
de primeira necessidade, como
produtos de beleza e tecnologia”, disse o corresponsável pela
Área de Análise de Ações para a
América Latina do Credit Suisse, Andrew T. Campbell, em nota
divulgada à imprensa. “Os brasileiros costumam gastar em vez
de poupar. Existe um apetite por

ativos reais, como imóveis, quando não são considerados os ativos ﬁnanceiros”, diz a pesquisa.
Perﬁl - O Estudo do Consumo
Emergente (Emerging Consumer Survey) busca traçar o “perﬁl do ambiente de consumo” nas
nações que compõem o grupo
dos Brics (Brasil, Rússia, Índia
e China) e na Turquia, Arábia
Saudita, Egito e Indonésia. A população desses países, de acordo
com o Credit Suisse, soma 3,5
bilhões, ou metade de todas as
pessoas da terra.
Ao subtrair do porcentual de
otimistas o número de pessoas
ouvidas que disseram acreditar
que sua condição ﬁnanceira vai
piorar nos próximos seis meses,
o resultado mostra que a conﬁança do brasileiro caiu. Em 2010,
o saldo de brasileiros otimistas
era de 59%. Em 2011, essa parcela ﬁcou em 53%. “Esse dado
é particularmente notável entre os consumidores que alocam
uma proporção signiﬁcativa de
sua renda em gastos com alimentação”, diz o estudo.
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Analistas se dividem em relação às decisões futuras e aguardam sinalização do Copom
Eduardo Cucolo
Da Agência Estado

O Banco Central (BC) deve
anunciar hoje o quarto corte consecutivo de 0,5 ponto porcentual
da taxa básica de juros (Selic), de
acordo com a previsão da maior
parte dos analistas do mercado
ﬁnanceiro. Mas os especialistas
ainda se dividem em relação às
decisões futuras do Comitê de
Política Monetária (Copom) e
aguardam alguma sinalização da
autoridade monetária.
Desde dezembro, a pesquisa
semanal do BC mostra que os
economistas esperam três cortes
de 0,5 ponto no início deste ano,
nas reuniões de janeiro, março
e abril. Com isso, a taxa básica
pode cair dos atuais 11% para
9,5% ao ano.
Alguns economistas, no entanto, já acreditam em um ciclo
menor de redução de juros, em
razão de dados que mostram a

retomada do crescimento no último trimestre de 2011, depois
da estagnação veriﬁcada nos
três meses anteriores.
Outro fator que pode reduzir
o espaço para a ação do Copom é
a política ﬁscal. Futuras decisões
vão depender, por exemplo, do
corte no Orçamento a ser anunciado até o início de fevereiro,
que pode chegar a R$ 70 bilhões.
Também há dúvidas sobre como
o governo fará para cumprir a
meta de superávit das contas públicas e, ainda assim, manter o
ritmo de investimentos.
A economista Alessandra Ribeiro, da consultoria Tendências,
diz que a recuperação da economia ainda não é suﬁciente para
mudar a política do BC. Avalia,
entretanto, que o cumprimento da
meta ﬁscal até 2013 é fundamental para garantir a queda dos juros.
“Os dados mostram recuperação no ﬁm de 2011, e isso deve
continuar sendo observado em

2012. Mas ainda não é algo suﬁciente para alterar a decisão
do Copom. Há dúvidas sobre o
ritmo e a sustentação dessa atividade”, aﬁrmou. “Mas existe o
risco de ciclo menor de corte dos
juros por causa do lado ﬁscal “
A consultoria LCA avalia que o
comunicado divulgado após a reunião do Copom poderá sinalizar
uma postura mais cautelosa do BC.
Embora mantenha a projeção de
que a Selic vai chegar a 9,5% ao
ano até abril, a consultoria vê chances crescentes de que o ciclo de
cortes possa ser interrompido antes, em razão do desempenho mais
favorável dos mercados globais e à
retomada do crescimento no País.
O indicador de atividade do
BC, por exemplo, mostrou anteontem que a economia teve em
novembro o maior crescimento
em 19 meses. Os indicadores até
agora não mudaram as expectativas de crescimento dos analistas, que continuam baixas, entre

2% e 4% para este ano.
Os valores são inferiores aos
4,5% desejados pelo governo
para 2012. Mesmo com um corte
maior dos juros, são poucas as
chances de que a taxa básica volte ao menor nível da história do
Copom (8,75% ao ano, atingidos
no auge da crise global).
O mercado ﬁnanceiro já projeta um novo ciclo de aperto a
partir de janeiro do próximo
ano. O próprio BC aﬁrmou, no
ﬁm do ano passado, que previa
uma inﬂação mais alta em 2013
e pode, se necessário, aumentar
novamente os juros.
Na pesquisa semanal do BC,
as estimativas mais cautelosas
são de um corte de meio ponto
hoje e outro de 0,25 em março, o
que jogaria a Selic para 10,25%,
encerrando o ciclo de redução
de juros iniciado em agosto,
quando o BC surpreendeu o mercado e buscou se antecipar aos
efeitos da crise no Brasil.
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Alessandra Saraiva
Da Agência Estado

A inﬂação medida pelo IGP10 perdeu força no começo do
ano, e subiu 0,08% em janeiro,
após aumentar 0,19% em dezembro, segundo a Fundação
Getúlio Vargas (FGV). O resultado de janeiro ﬁcou dentro
das previsões dos analistas do
mercado ﬁnanceiro ouvidos pelo
AE-Projeções (entre -0,17% e
0,19%), mas acima da mediana
das expectativas (0,04%).
Nos três indicadores que compõem ao IGP-10 de janeiro, o IPA10 caiu 0,27% após recuar 0,03%
em dezembro. O IPC-10 avançou
0,92% no primeiro mês do ano,
em comparação com a elevação de
0,65% em dezembro. Já o INCC10 teve alta de 0,43% em janeiro,
após avançar 0,53% em dezembro.
O período de coleta de preços
para o IGP-10 desse mês foi do dia
11 de dezembro a 10 de janeiro.
Atacado - A deﬂação nos preços agropecuários chegou ao ﬁm
no atacado. Os preços dos produtos agrícolas atacadistas subiram
0,44% em janeiro deste ano, após
queda de 0,12% em dezembro de
2011, no âmbito do IGP-10, segun-
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A inﬂação do varejo mostrou aceleração de preços em
seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV) para cálculo do
Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até
15 de janeiro. São Paulo, que
representa 50% do indicador,
mostrou aceleração de preços,
de 0,75% para 0,78% entre a
primeira e a segunda quadrissemana de janeiro.
do a FGV. Os preços dos produtos
industriais, por sua vez, assumiram
trajetória contrária e mostraram
queda de 0,53% em janeiro, contra
aumento de 0,01% em dezembro.
Dentro do Índice de Preços
por Atacado segundo Estágios
de Processamento (IPA-EP), que
permite visualizar a transmissão
de preços ao longo da cadeia
produtiva, os preços dos bens ﬁnais subiram 0,18% após aumento de 0,79% em dezembro.

As outras cidades que mostraram inﬂação mais forte
no período foram Recife (de
0,94% para 0,95%); Rio de Janeiro (de 1,38% para 1,41%);
Belo Horizonte (de 0,94% para
1,06%); Porto Alegre (de 0,04%
0,13%); e Salvador (de 1,1%
para 1,15%). A única cidade
a mostrar desaceleração de
preços, no mesmo período, foi
Brasília (de 0,4% para 0,32%).
(Alessandra Saraiva/AE)
Por sua vez, os preços dos
bens intermediários tiveram
elevação de 0,08%, em comparação com a queda de 0,09% em
dezembro. Já os preços das matérias primas brutas apresentaram taxa negativa de 1,23% em
janeiro, em comparação com a
queda de 0,86% em dezembro.
12 meses - Até janeiro, a inﬂação medida pelo IGP-10 acumula
alta de 4,9% em 12 meses. Entre os
destaques na formação de preços

está a evolução de preços atacadista, medida pelo IPA-10, e que acumula alta de 4,04% em 12 meses.
Os preços dos produtos agrícolas no atacado avançaram 3,98%
em 12 meses até janeiro. Já os
preços dos produtos industriais
no atacado mostram avanço mais
intenso, de 4,06% em 12 meses.
Dentro do Índice de Preços
por Atacado segundo Estágios
de Processamento (IPA-EP), que
permite visualizar a transmissão
de preços ao longo da cadeia
produtiva, os preços dos bens ﬁnais no atacado subiram 3,91%
em 12 meses, acima da inﬂação
acumulada para o mesmo período nos preços dos bens intermediários (3,1%). Já os preços das
matérias-primas brutas subiram
5,42% em 12 meses, até o primeiro mês do ano.
Entre os produtos pesquisados, as altas mais expressivas
de preço no atacado no IGP-10
de janeiro foram registradas em
mandioca - aipim (9,5%); banana (13,42%); e soja em grão
(1,29%). Já as mais expressivas
quedas de preço no atacado foram veriﬁcadas em minério de
ferro (-6,04%); bovinos (-3,85%);
e carne bovina (-3,06%).
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Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

O diretor-geral da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Nelson Hubner, disse
ontem que o governo está prestes a decidir pela renovação das
concessões de grandes usinas
hidrelétricas, como Furnas, que
vencem em 2015. “O governo
caminha para um processo de re-

novação condicionada. Estamos
fazendo a conta da depreciação
dos ativos para que isso seja revertido para modicidade tarifária”, completou Hubner. Segundo ele, a Aneel já está fazendo
o inventário com os dados dos
ativos dessas usinas, mas ainda
espera as diretrizes do Ministério de Minas e Energia para que
o cálculo da depreciação possa
ser feito.

AVISO

De acordo com o diretor-geral, o maior impacto na tarifa ﬁnal deve ser causado pela depreciação dos ativos em geração e
transmissão, uma vez que a parte de distribuição já é calculada
de tempos em tempos.
Renovação - Hubner defendeu a renovação das concessões
em vez de novas licitações, citando a diﬁculdade em lidar
com um novo processo de leilão.

“Nesse caso, a União retomaria
apenas os ativos, mas o corpo
de funcionários e outros equipamentos, como caminhões,
continuariam sob responsabilidade das concessionárias. Isso
é mais difícil do que um processo de privatização, quando
o corpo técnico continua com a
empresa. (Uma nova licitação)
Chega a ser quase impossível”,
completou.

ÀS AGÊNCIAS E AOS ANUNCIANTES
Em virtude do feriado de São Sebastião, 20 de janeiro, 6ª feira, circularemos com as datas de 20, 21, 22 e 23 de janeiro em edição única.
O Departamento Comercial receberá material para veiculação até as 19h do dia 19/01, 5ª feira.

jgn.com.br
55 21 3553.5353
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Sistema estima gastos com compras e empregos que deixam de ser criados

Alexandre Rodrigues
Da Agência Estado

Wladimir D’Andrade
Da Agência Estado

A Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção
(Abit) lançou ontem, na sede
da entidade, em São Paulo, o
“Importômetro”, sistema que
estima, em tempo real, quantos
dólares o País gasta com a importação de produtos têxteis e
quantos empregos deixam de
ser criados no mercado doméstico por conta da importação. O
objetivo da entidade é chamar a
atenção do governo para o dano
causado à indústria nacional
pela invasão de importados.
Entre os oito maiores exportadores para o Brasil no setor,
seis são asiáticos: China (1º), Índia (2º), Indonésia (3º), Taiwan
(6º), Coreia do Sul (7º) e Bangladesh (8º). Estados Unidos, em
quarto lugar, e Argentina, em
quinto, completam a lista. “Com
o ‘Importômetro’, vamos levar
para o governo o problema das
importações”, aﬁrmou o presi-

dente da Abit, Aguinaldo Diniz
Filho. “O volume de importações
aumentou 17 vezes desde 2003.”
Campanha - O sistema faz
parte de uma campanha lançada
também ontem pela associação
para reunir 1 milhão de assinaturas em apoio a um projeto que
busca mudar o regime de tributação da indústria nacional do
setor. Com o lançamento do programa de política industrial Brasil Maior, no ano passado, os produtores de calçados, confecções,
móveis de madeira e empresas
que prestam serviços de tecnologia de informação e software
ganharam o direito de ter zerada a contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamentos,
substituída por uma alíquota de
1,5% (2,5% para software) sobre
o faturamento bruto.
A Abit, no entanto, reivindica
a redução da alíquota de 1,5%
para 0,8%. O diretor-superintendente da entidade, Fernando Valente Pimentel, disse que,
com a alíquota de 1,5%, 30% das

empresas de confecção sairiam
perdendo com o Brasil Maior e
para 12% a carga tributária permaneceria a mesma.
O “Importômetro” foi inspirado no “Impostômetro”, sistema da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP) que mede
o tamanho da carga tributária
brasileira. O mecanismo da Abit
já vem medindo as importações
desde 1º de janeiro. Às 14h46 de
ontem, por exemplo, ele indicava US$ 305,786 milhões em produtos importados que entraram
no País e o total de empregos
que o País poderia ter gerado:
33.117 vagas, segundo os cálculos da associação.
Novo regime - Diniz Filho
informou que entregará, até meados de fevereiro, uma petição
ao governo federal para mudança do regime de tributação de
importação de produtos têxteis.
O sistema atual é baseado em
alíquotas ad valorem, cuja base
de cálculo é o preço do produto. A proposta pretende que o

governo mude a taxação para
alíquotas baseadas ad rem, que
estabelece valores ﬁxos pelo
peso do produto importado. De
acordo com o empresário, a previsão é de que este novo sistema
de tributação seja aprovado pelo
governo e passe a valer em abril.
O presidente da Abit defende a mudança do sistema de
cobrança por conta do subfaturamento de importações. “Se um
terno chega ao Brasil a US$ 5,
não adianta colocarmos em cima
uma alíquota de 35%”, explicou.
“Trinta e cinco por cento sobre
nada é nada.”
A tributação levando em conta
o peso dos produtos, segundo Diniz
Filho, serviria como uma salvaguarda para a indústria nacional têxtil
e de confecção. Segundo o presidente da Abit, já foram realizadas
três reuniões com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o governo
está sensibilizado para as diﬁculdades que o setor enfrenta. “Senti claramente que não foi conversa vazia
com o ministro”, aﬁrmou.

6HWRUSUHYrDOWDGHQDSURGXomRHP
A indústria têxtil e de confecção prevê crescimento de 1,5%
em volume de produção e faturamento de US$ 63 bilhões em
2012, valor praticamente estável
em relação a 2011. A estimativa
é da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção
(Abit). Na avaliação do presidente da entidade, Aguinaldo Diniz
Filho, a geração de emprego
deve permanecer estável neste
ano, “com viés de baixa”. Em
2011, a previsão da entidade é
de que tenha havido perda de 20
mil postos de trabalho, em razão,
principalmente, da concorrência

com produtos importados.
Os dados referentes ao ano
passado ainda não foram ﬁnalizados. A estimativa é de que o
setor tenha fechado 2011 com déﬁcit na balança comercial de US$
4,749 bilhões, com US$ 1,422 bilhão em exportação e US$ 6,171
bilhões em importação.
“Lamentavelmente, o emprego não é gerado no Brasil. Ele é
gerado na China”, salientou o
presidente da Abit, em entrevista coletiva para divulgação dos
resultados de 2011 e previsão
para 2012. Pela manhã, a entidade inaugurou o “Importômetro”,

sistema que calcula em tempo
real quantos dólares de produtos
têxteis e confeccionados entram
no mercado doméstico, bem
como quantos empregos deixam
de ser criados no País.
De janeiro a novembro de
2011, a produção física da indústria têxtil recuou 14,71% e a produção de vestuário caiu 3,25%.
Já as vendas no varejo subiram
4,12% no período e o volume de
importação cresceu 40,6%.
“Está clara a invasão dos produtos importados”, disse o presidente da Abit. “Será que a gente
desaprendeu a produzir após 40?

Não, são questões circunstanciais”, disse ele em referência
às importações no setor, as quais
classiﬁcou como desleais.
A previsão da entidade é de
que os investimentos do setor
tenham atingido US$ 2,5 bilhões
em 2011, ante US$ 2 bilhões em
2010. Diniz Filho destacou que o
setor têxtil e de vestuário e acessórios é responsável por 4,9% do
Produto Interno Bruto (PIB) da
indústria e 10,6% dos empregos
industriais. “Não podemos, ingenuamente, deixar de criar empregos no Brasil e criá-los no exterior”. (Wladimir D’Andrade/AE)
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Suzana Inhesta
Da Agência Estado

O presidente da Associação
Brasi leira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec),
Antonio Camardelli, disse que o
Brasil pode desistir de abrir um
painel na Organização Mundial
do Comércio (OMC) contra a
União Europeia caso os pleitos
do setor sejam atendidos. “Depois que o governo brasileiro divulgou sua intenção de ir à OMC
contra a região, eles resolveram
negociar. E parece que as negociações estão caminhando”, aﬁrmou em coletiva de imprensa.
O Brasil quer retomar a responsabilidade de elaborar as
listas primárias de estabelecimentos credenciados a exportar carne bovina à região, que
depois seriam auditados por
técnicos europeus. Segundo Camardelli, nas últimas reuniões
as autoridades da região deram

o aval para que o processo seja
novamente liderado pelo Brasil.
Entretanto, ainda falta a publicação da ﬂexibilização das
regras, de acordo com os novos
parâmetros a serem estabelecidos pela União Europeia. Uma
missão da região virá ao País em
março para discutir o assunto.
“Até janeiro de 2008, quando uma nova versão do Sisbov
(Serviço de Rastreabilidade da
Cadeia Produtiva de Bovinos e
Bubalinos) começou, tínhamos
26 mil propriedades credenciadas, com um rebanho de 26
milhões de cabeças. Hoje, são
duas mil propriedades, com 4,3
milhões de cabeças”, informou
o presidente da Abiec. Para
2012, a entidade aguarda um
número mais “palatável” de
estabelecimentos credenciados, com consequente aumento da oferta de animais.
Mas enquanto a UE sinaliza
para uma ﬂexibilização da regra

de estabelecimentos credenciados e da rastreabilidade bovina,
ainda restam questões envolvendo a Cota Hilton. “Tudo leva a
crer que as negociações para a
ﬂexibilização das regras de rastreabilidade e credenciamentos
de fazendas pode fazer que a
Abiec e o governo brasileiro desista do painel. Mas por conta
da cota Hilton ainda poderia haver”, ressaltou Camardelli.
“O grande problema da cota
Hilton é a deﬁnição. Somente
para o Brasil eles determinam
que a carne que é incluída na
cota tem que vir de animais que
se alimentam de pasto, enquanto que para Estados Unidos e
Austrália, por exemplo, as terminação dos animais pode ser
feita em conﬁnamento, explicou
o diretor executivo da Abiec,
Fernando Sampaio. “As regras
têm que ser iguais para todos”,
completou. O Brasil possui um
volume de 10 mil toneladas de

cota Hilton oferecida pela União
Europeia, mas não consegue realizar a totalidade dos embarques
por conta dessas exigências.
Em 2011, a União Europeia
comprou 109,49 mil toneladas
de carne bovina brasileira, queda de 10,08% ante 2010, quando os embarques totalizaram
121,76 mil toneladas, parte
inﬂuenciada pelo agravamento da crise. Em receita, porém,
houve alta de 21,82%, para US$
836,385 milhões, devido ao aumento de 35,47% dos preços
médios pagos pela região, de
US$ 7.638/tonelada.
O preço é o maior de toda a
série histórica da Abiec, que se
inicia em 1996. “O aumento do
valor pago por eles é reﬂexo do
mix de cortes vendidos e também
a uma menor oferta disponível,
por conta da diminuição dos estabelecimentos credenciados. Mas
prevaleceu a qualidade de nosso
produto”, disse Camardelli.

([SRUWDo}HVFUHVFHUDPHP
A receita cambial com exportação de carne bovina apresentou aumento de 11,65% em
2011, passando de US$ 4,814
bilhões em 2010 para US$
5,375 bilhões, impulsionada
pelo crescimento de 25,17%
nos preços médios do produto no período. As informações
são da Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras de
Carne (Abiec). O preço da tonelada subiu de US$ 3.913 para
US$ 4.898 de 2010 para 2011.
Em volume, entretanto, houve queda de 10,8%. Os embarques totalizaram 1,097 milhão
de toneladas em 2011, em comparação com 1,230 milhão de t

em 2010. A Abiec informa que os
resultados ﬁcaram em linha com
o esperado inicialmente (receita cambial de US$ 5,3 bilhões e
queda de 10% em volume).
Por tipos de carne, o segmento
in natura liderou os embarques
com receita de US$ 4,167 bilhões,
representando alta de 7,98%. No
entanto, em volume houve queda
de 13,76%, com embarque de 819
mil t. Esse volume representou
75% do total exportado em 2011.
O segmento de carne industrializada, em volume, ﬁcou com participação de 10%, enquanto miúdos representou 9% e tripas, 6%
Em termos de receita cambial,
carne in natura representou 78%,

industrializada 12%, tripas e miúdos 5% cada. Por região, em volume, Oriente Médio e norte da
África lideraram com 32%; Rússia,
Casaquistão e Bielo-Rússia, juntos,
ﬁcaram com 22%; Ásia, 19%; América Latina e Caribe, 11%; União
Europeia, 10%; e África, 3%.
Em faturamento, Oriente Médio e norte da África participaram com 31%, seguidos de Rússia, Casaquistão e Bielo-Rússia,
que juntos representaram 20%;
União Europeia, 16%; Ásia, 15%;
e América Latina e Caribe, 12%.
Os principais destinos, em
volume, foram: Rússia (22%),
Hong Kong (17%), Irã (12%),
União Europeia e Egito (10%

cada). Já em termos de faturamento, os principais destinos
foram: Rússia (20%), União Europeia (16%), Hong Kong e Irã
(13% cada) e Egito (8%).
O presidente da Abiec também aﬁrmou que a receita das
exportações de carne registrará
aumento de 20% em 2012, passando dos US$ 6 bilhões pela
primeira vez na série história da
entidade, que começou em 1996.
Já em volume, haverá uma
reversão da queda de 10,8% de
2011 em relação a 2010 para um
crescimento de 10% em 2012.
Desde 2007 o setor não registra
crescimento anual das exportações em volume

Após dois anos de forte crescimento, o ﬁnanciamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
para ônibus e caminhões fechou
2011 com alta de menos de 2%
ante 2010, somando R$ 29 bilhões. Apesar da desaceleração, o
segmento manteve uma fatia elevada no bilionário bolo de crédito
do BNDES. Ficou com quase 21%
do desembolso total de cerca de
R$ 140 bilhões de 2011 - dado que
será divulgado amanhã.
Em 2009, o banco de fomento
emprestou R$ 15,63 bilhões para
a compra de ônibus e caminhões
em meio à ação anticíclica do
banco após o desencadeamento
da crise mundial. Em 2010, esse
volume quase dobrou, saltando
para R$ 28,5 bilhões, patamar
que se manteve estável em 2011.
Em entrevista à Agência estado, o chefe do Departamento
de Máquinas e Equipamentos do
BNDES, Paulo Sodré, atribuiu a

redução do ritmo ao reajuste, em
março, das taxas do Program
de Sustentação do Investiment
(PSI). Elas subiram de 8% par
10% ao ano no PSI, program
pelo qual o banco ﬁnancia ben
de capital com subsídios do T
souro Nacional.
No programa Procaminh
neiro, para autônomos e pequ
nas empresas, a taxa que vinh
sendo mantida em 4,5% desde
início do PSI, em 2009, foi elev
da para 7%. Só o ônibus elétric
conta com 5%. “O cresciment
foi pequeno, mas foi um bom r
sultado tendo em vista o reaju
te das taxas do PSI e que a ec
nomia cresceu muito mais em
2010 do que em 2011. Em 201
é que esse desempenho pode se
menor”, disse Sodré.
A retração pode ser uma con
sequência da lei que restringiu
produção de veículos a diesel n
Brasil aos de padrão Euro 5, m
nos poluentes, a partir de 201
Esses caminhões são entre 10%
e 15% mais caros que os do p
drão anterior, o Euro 3.
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Fernanda Guimarães
Da Agência Estado

A venda de automóveis, comerciais leves, caminhões e
ônibus na primeira quinzena de
janeiro somou 126.348 unidades,
queda de 24,31% na comparação
com o mesmo período de dezembro de 2011, informou ontem a
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave). Em relação a igual
período de janeiro do ano passado, a alta foi de 3,94%.
Levando-se em conta apenas
os veículos leves, as vendas no período chegaram a 119.344 unida-

des, queda de 24,26% ante igua
intervalo em dezembro e cresc
mento de 4,68% ante os primeiro
quinze dias de 2011. Já as venda
dos veículos pesados somaram
004 unidades, retração de 25,14%
ante mesmo intervalo em dezem
bro e queda de 7,28% em relaçã
a igual período em 2011.
No total dos segmentos anal
sados pela Fenabrave, que cons
dera também motos e implemen
tos rodoviários, por exemplo, a
vendas atingiram 204.868 unida
des, queda de 23,55% ante igua
intervalo do mês imediatament
anterior e expansão de 4,48% n
comparação anual.
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Rosana de Cassia
Da Agência Estado

A Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) proibiu a entrada no País de magnésio metálico em forma bruta. A
mercadoria está sob proteção comercial (política antidumping)
contra importação da China e,
por isso, sob regime de Licenciamento Não Automático com o
monitoramento das importações
para todas as origens (países).
Segundo a Secex, uma empresa exportadora norte-americana
tentou vender magnésio metálico

C
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para o mercado brasileiro, info
mando que a procedência era ru
sa. Mas a embaixada da Rússia n
Brasil negou a veracidade do ce
tiﬁcado de origem, denunciand
carimbo e assinatura falsos.
Para a secretária de Comé
cio Exterior, Tatiana Lacerd
Prazeres, isso comprova a eﬁc
ência do ﬁltro do Licenciament
Não Automático para evitar im
portações fraudulentas. Segun
do a Secex, no regime de Licen
ciamento Não Automático, qu
segue regras estabelecidas pel
Organização Mundial do Comé
cio (OMC), a licença de importa
ção é concedida ou negada em
um prazo de até 60 dias.
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Grupo peruano pretende abrir
banco na cidade de São Luís
O grupo peruano ACP Inversiones y Desarollo deu o primeiro pass
para abrir um banco no Brasil, com a publicação da declaração de
propósito para constituição do Banco Ideal S/A. A instituição deve
ter como sede a cidade de São Luís, no Maranhão. O Banco Ideal
S/A deverá atuar como banco comercial, com capital inicial de R$
30 milhões. A instituição será controlada indiretamente pelo grupo
ACP, por meio de holdings a serem constituídas em São Luís.

Parte do site da Receita não
vai funcionar no ﬁm de semana
A Receita Federal informou que partes do site do órgão na interne
estarão indisponíveis no ﬁnal de semana, dos dias 21 e 22. A
previsão é a de que a suspensão atinja os serviços de atendimento
e programas geradores de declarações. A parada já estava prevista
desde o ﬁnal do ano passado, conforme o comunicado à imprensa,
os serviços serão reestabelecidos na segunda-feira, dia 23.

ECONOMIA
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Contrato é para fornecimento e manutenção de 19 turbinas a gás de termelétrica
Sabrina Valle
Da Agência Estado

A MPX, empresa de energia do
empresário Eike Batista, ﬁrmou
um contrato de mais de US$ 1,2
bilhão com a GE para fornecimento e manutenção de 19 turbinas a
gás para sua usina termelétrica da
Bacia do Parnaíba, no Maranhão.
As turbinas, de fabricação americana, serão alimentadas por gás
natural da OGX Maranhão, na
qual a MPX detém participação.
O acordo foi fechado pessoalmente entre Eike Batista e o presidente mundial da GE, Jeff Immelt,
informaram ontem à Agência Estado o diretor de operações e implantação da MPX, Marcus Temke,
e o presidente da GE Energy para
a América Latina, Marcelo Soares.
“O contrato guarda-chuva
com a GE nos possibilita ter
agilidade, padronização e preço.
Hoje, posso encomendar uma
turbina por telefone, a rapidez é
muito importante para o grupo”,
disse Marcus Temke.
Do total contratado, já foram

encomendadas sete turbinas,
todas com capacidade de cerca
de 170 megawatts (MW), por um
valor total de US$ 500 milhões.
A primeira delas já aportou em
São Luís (MA), e a sétima chega
em dezembro. Quatro começam
a operar no início de 2013, somando 676 MW, e gerando receitas anuais de R$ 282 milhões.
Integração vertical - O projeto faz parte da proposta de integração vertical do grupo EBX
- a holding das empresas de Eike
Batista -, que busca na produção
própria de energia ganho de lucratividade e independência do
fornecimento da Petrobrás.
Para os leilões de energia de
agosto passado e de março deste
ano, a estatal informou a empreendedores só dispor de gás para
atender a contratos já ﬁrmados,
sem disponibilidade adicional
de gás. “Hoje, meu problema já
não é turbina, mas o gás para
alimentá-la”, disse Temke.
A MPX é parceira da empresa
de petróleo de Eike, a OGX, na
OGX Maranhão, uma sociedade

de propósito especíﬁco que detém 70% (23% para MPX e 47%
para OGX) dos sete blocos de exploração de petróleo no Parnaíba
adquiridos em 2009 em parceria
com a petrolífera Petra (30%). O
primeiro poço foi perfurado em
2010, e a declaração de comercialidade aconteceu no ano passado.
A MPX se prepara agora para
participar do leilão de energia
A-3 (com entrega para daqui a
três anos), previsto para março.
O montante a ser oferecido ainda
está em estudo, mas Temke adianta que a empresa pretende entrar
com algo entre 350 MW e 500 MW.
O executivo lembra que a usina termelétrica do Parnaíba vai
se tornar, em 2014, a maior usina
a gás do País, com capacidade de
geração de 1,5 mil MW e receita
ﬁxa de R$ 714 milhões. Mas a
companhia tem licença de instalação para chegar a 3,72 mil MW.
“A velocidade dependerá do sucesso da campanha exploratória
da OGX Maranhão”, disse Temke.
Produção - A produção de
gás da OGX Maranhão se inicia

no segundo semestre e poderá
chegar, já em 2013, a 6 milhões
de metros cúbicos por dia, o equivalente a quase 10% da produção
nacional de gás atualmente.
As 19 turbinas do contrato com
a GE somam 3,23 mil MW de capacidade. A rapidez das encomendas
dependerá do resultado de leilões
de energia e da demanda no mercado livre, disse o executivo.
A Bacia do Parnaíba foi explorada nos anos 1980 pela Petrobras, mas foi subaproveitada,
pois a tecnologia de sísmica era,
à época, inferior à usada atualmente. A demanda por gás também era bem menor no País.
Soares, da GE, disse acreditar
que as duas empresas poderão
fazer novas parcerias na área de
energia, com foco em gás, mas
também em energias renováveis.
Hoje, as empresas têm parcerias
em gás e em energia solar.
“A MPX já demonstrou interesse em expandir a produção, especialmente por gás, e certamente vamos querer ser parceiros da
empresa”, disse o executivo.

&20%867Ë9(,6

3HWUREUDVDGPLWHTXH3DtVYDL
WHUTXHLPSRUWDUPDLVJDVROLQD
O consumo de combustíveis
cresceu em 2011 mais do que o
dobro da evolução do Produto
Interno Bruto. Pela estimativa
da Petrobras, o PIB do ano passado deverá ﬁcar em 2,8%, enquanto o consumo de derivados
terá crescido 6,3%. A expectativa do diretor de Abastecimento,
Paulo Roberto Costa, é de que
esse quadro vai se manter em
2012, o que obrigará o governo a
importar ainda mais gasolina do
que em 2011, de modo a evitar o
risco do desabastecimento.
Para Costa, o consumo de derivados neste ano também superará o crescimento da economia
em, pelo menos, 50%. A se conﬁrmar a previsão, será o terceiro
ano consecutivo que a demanda
por derivados do petróleo ﬁcará
acima do PIB. Contribuem para
isso o aumento do poder aquisitivo da população, o que propi-

cia mais consumo e gastos com
combustíveis.
“Não sei se vai dobrar, mas,
se o PIB crescer 4% (em 2012), o
consumo de derivados deve crescer mais de 6%”, disse ele em
seu gabinete, na noite de hoje,
em entrevista à Agência Estado.
A conta inclui gasolina A (sem
etanol), óleos diesel e combustível, querosene de aviação, nafta e
gás liquefeito de petróleo (GLP).
São desconsiderados o gás natural e o etanol, não comercializados pela área de abastecimento.
Costa destaca que, neste ano,
a alta ocorrerá sobre uma base
de comparação já inﬂada pelo
crescimento do consumo acima
do PIB nos dois últimos anos,
fenômeno que não se observou
entre 2001 e 2009.
O da gasolina, por exemplo,
subiu 18% em 2010 e expressivos
24% em 2011, o que ele atribui

a uma nova classe de consumidores no País, comprando mais
alimentos, carros e geladeiras,
demandando transporte e combustível. “Temos 30 milhões, 40
milhões de novos consumidores.
Tenho empregada e jardineiro
que chegam para trabalhar de
carro na minha casa”, diz Costa.
Compensação - Com preços
congelados nas bombas, a Petrobras precisa compensar a oferta insuﬁciente de gasolina com compras
no exterior, onde o produto é mais
caro. O problema não foi abordado
pelo executivo, em entrevista ao
Grupo Estado na tarde da última
quinta-feira. “Preço eu não posso
falar aqui, isso eu não posso falar.”
O mercado contesta a política
da estatal de não repassar automaticamente ao consumidor altas na cotação internacional do
petróleo. Em 2011, a gasolina ﬁcou 6,92% mais cara, contribuin-

do com 0,27 ponto para a inﬂação de 6,5% medida pelo IPCA.
“Construir reﬁnaria requer investimentos altos. Para compensar
os custos, os preços na bomba deveriam ser elevados e, no entanto,
estão mais baixos do que no mercado internacional”, diz o analista
de petróleo de um banco estrangeiro. “É uma conta que não fecha.
A rentabilidade ﬁca baixa.”
Em 2011, a estatal teve de importar, em média, 45 mil barris por
dia, 400% mais que no ano anterior,
por insuﬁciência de capacidade de
processamento nas reﬁnarias.
Para este ano, o panorama previsto pela Petrobras é de agravamento do quadro, já que o parque
de reﬁno nacional chegou ao limite e a próxima reﬁnaria a entrar
em funcionamento será um trecho da Abreu e Lima (em Pernambuco), cujo novo prazo, após sucessivos atrasos, é julho de 2013.

6y6KHOOUHVSRQGHDDFXVDo}HVVREHFDUWHO
Marina Guimarães
Correspondente da Agência Estado
em Buenos Aires

Das cinco companhias denunciadas pelo governo argentino por
prática de cartel e abuso de preços, entre elas a Petrobras, a única
que respondeu às acusações até o
momento foi a Shell. O presidente
da companhia, Juan José Aranguren, também foi o único mencionado diretamente pelo ministro
de Planejamento, Julio De Vido,
durante o anúncio de anteontem,
sobre o processo instaurado no dia
11, no qual as empresas estão sendo investigadas.
Em nota distribuída à im-

prensa, a Shell aﬁrmou que
“cumpre e cumprirá com todas
suas obrigações legais e se encontra à disposição das autoridades que correspondam, dentro
do marco do estado de direito
que a obriga e assiste”.
Na nota, a empresa explica
que, em janeiro de 2012, o preço
do óleo diesel a granel é de 4,85
pesos por litro (US$ 1,118), 0,8%
inferior ao produto vendido nos
postos de serviços por 4,89 pesos
por litro (US$ 1,128).
O executivo da Shell é um dos
alvos preferidos das críticas contra
empresários desferidas pelo governo Kirchner desde seu início, em
2003. Na segunda-feira, De Vido

disse que, no caso da Shell, “apelamos às autoridades regionais ou
mundiais porque Aranguren tem
sido um sistemático opositor de todas as políticas do governo”.
Boicote - O ex-presidente Néstor Kirchner, morto em outubro de
2010, chegou a convocar um boicote contra os postos da Shell durante seu mandato. No ano passado,
o secretário de Comércio Interior,
Guillermo Moreno, impôs multas
à petrolífera por aplicar aumento
de preços dos combustíveis. Algumas semanas depois foi obrigado
a recuar porque autorizou o mesmo aumento para a Repsol-YPF.
Fontes do setor indicaram
que o governo pretender impor

novas normas para a venda de
combustíveis. E um sinal dessa
intenção seria a acusação de que
as distribuidoras de petróleo
vendem óleo diesel para o atacado com valores até 30% acima
dos praticados nas bombas.
A denúncia foi formalizada pelas câmaras empresariais do setor
de transportes e endossada pelo
governo. As fontes ouvidas opinaram que, exceto a Shell, as outras
quatro companhias denunciadas Repsol-YPF, Esso, Petrobras e Oil
Combustível - estariam propensas
a fazer acordo com a Casa Rosada.
Um grupo de trabalho foi criado
pelo governo para iniciar as conversas com as companhias.
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A Grécia provavelmente vai
declarar default sobre sua dívida nos próximos meses, aﬁrmou
Edward Parker, diretor-gerente da
agência de classiﬁcação de risco
Fitch. “O ônus da dívida da Grécia
é muito alto, portanto o país provavelmente vai declarar default”,
disse Parker em entrevista após
uma conferência da Fitch em Estocolmo, Suécia. “Nós aﬁrmamos
desde junho do ano passado que
o envolvimento do setor privado é
um default”, acrescentou Parker,

segundo a agência Dow Jones.
O executivo destacou que a
relação entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia
é de cerca de 160% e está subi0ndo, que a economia do país
está fraca e o déﬁcit orçamentário está alto, e que a Grécia
é dependente de ﬁnanciamento
da União Europeia e do Fundo
Monetário Internacional (FMI).
“Portanto o ônus da dívida não
parece sustentável”, comentou.
Parker observou que um de-

fault da Grécia não deverá ser
uma surpresa para ninguém,
portanto, desde que isso aconteça de maneira ordenada e não
de forma caótica, o impacto mais
amplo deverá ser limitado.
Protestos - Greves e manifestações contra as medidas de austeridade tomadas pelo governo da
Grécia atingiram ontem Atenas,
enquanto inspetores da dívida
retornam ao país para decidir se
as reformas gregas são suﬁcientes
para assegurar uma necessária

ajuda internacional.
Os funcionários da UE, do
BCE e do FMI, a chamada “troica”, que emprestam dinheiro à
Grécia para que o país não dê
um calote, devem pressionar o
governo para que acelere reformas e corte gastos.
A ajuda depende desses cortes, e também de negociações
com o setor privado sobre um
acordo para troca da dívida, com
a redução do débito do país (o
chamado “haircut”)

Claudia Violante, Silvana Rocha
e Márcio Rodrigues
Da Agência Estado

Carregada pelas ações da
Vale, a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) ﬁnalmente
cravou os 60 mil pontos no fechamento, patamar que não era
visto há seis meses. Os dados
positivos sobre a economia chinesa geraram uma onda global
de busca pelo risco, estimularam
as commodities e empurraram a
bolsa doméstica para seu segundo pregão consecutivo no azul.
O Ibovespa subiu 1,15%, aos
60.645,9 pontos, maior nível
desde 13 de julho do ano passado (60.669,89 pontos). A última
vez que a Bolsa havia fechado
no nível de 60 mil pontos havia
sido em 22 de julho daquele ano
(60.270,47 pontos). Ontem, na
mínima, registrou 59.961 pontos (+0,01%) e, na máxima, os
60.891 pontos (+1,56%). No mês
e no ano, a Bovespa acumula ganho de 6,86%. O giro ﬁnanceiro
totalizou R$ 6,49 bilhões.
China - Os números da China
foram o incentivo que faltava para
a Bovespa subir, já que sinalizaram que a economia do gigante
asiático segue com vigor. Vale foi
a principal beneﬁciada, tanto que
disparou mais de 4% no pregão, liderando de longe as maiores altas
do Ibovespa, bem como as mais
negociadas do dia. O anúncio de
pagamento de dividendos pela
mineradora foi mais um ponto a
favor das ações, que avançaram
5,01% na ON (giro de R$ 269,598
milhões) e 4,47% na PNA (R$
955,882 milhões negociados).
A China cresceu 8,9% no quarto trimestre de 2011 ante o igual
período do ano anterior, acima do
esperado (+8,6%). Esse avanço foi
acompanhado de alta na produção industrial, de 12,8% em dezembro, em relação ao igual mês
de 2010, também acima das previsões de crescimento de 12,2%. As
commodities metálicas fecharam
em alta e o petróleo também. Na
Nymex, o contrato para feverei-

ro terminou a sessão 2,03% mais
caro, a US$ 100,71 o barril.
A arrancada da Bovespa logo
após a abertura - atrasada em
mais de uma hora em razão de
um problema no Mega Bolsa também teve como pano de fundo o dado positivo do sentimento econômico da Alemanha, os
leilões de bônus bem-sucedidos
da Espanha, Grécia e da EFSF,
além do índice norte-americano
Empire State. Nos EUA, o Dow
Jones fechou em alta de 0,48%,
o Nasdaq subiu 0,64% e o S&P
500 avançou 0,35%. No Brasil,
Petrobras ON fechou em alta de
0,11% e a PN subiu 1,64%.
Câmbio - No fechamento, o
dólar à vista caiu 0,44%, para
R$ 1,778 no balcão, após oscilar entre mínima de R$ 1,7670
(-1,01%) e máxima de R$ 1,7790
(-0,34%). Com o resultado, a divisa acumula no mês e ano desvalorização de 4,92%. Na BM&F, o
dólar à vista encerrou com recuo
de 0,42%, cotado a R$ 1,7765. O
giro ﬁnanceiro total registrado
na clearing de câmbio até 16h39
somava US$ 1,786 bilhão (36%
inferior ao de ontem), dos quais
US$ 1,467 bilhão em D+2.
No mercado futuro, às 16h41,
o dólar fevereiro de 2012 recuava 0,39%, para R$ 1,7875, depois de mover-se entre o piso
intraday de R$ 1,7750 e o teto
de R$ 1,7895. Este vencimentos
movimentou cerca de US$ 14,07
bilhões (58% acima do giro anterior), de um total negociado com
quatro vencimentos de dólar, de
US$ 14,312 bilhões.
Juros - Assim, ao término da
negociação normal na BM&F, o
contrato para janeiro de 2013
(340.715 contratos) projetava
10,06%, de 10,02% no ajuste de
seguanda-feira, enquanto o DI janeiro de 2014 (123.555 contratos)
indicava 10,54%, de 10,50%. Entre os vencimentos mais longos, o
DI janeiro de 2017 (15.925 contratos) subia para 11,14%, de 11,11%
na véspera, e o DI janeiro de 2021
(2.390 contratos) avançava para
11,37%, de 11,33% no ajuste.
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Aline Bronzati
Da Agência estado

Os anúncios de fusões e aquisições foram 6% inferiores no
Brasil no ano passado, somando um total de 746 transações,
quando comparados a 2010 (797
negócios), conforme relatório da
PricewaterhouseCoopers (PwC).
Apesar da redução, o segmento
de M&A (sigla em inglês para
fusões e aquisições) continua
“aquecido”, conﬁrmando, segundo a consultoria, uma menor
sensibilidade às turbulências e
incertezas do cenário externo.
Na comparação com o resultado
de 2007, ano considerado referência nacional e internacional de atividades econômicas, o balanço de

2011 apresentou elevação de 3%
nos negócios anunciados. Depois
do esfriamento nas negociações durante o terceiro trimestre de 2011,
o mês de dezembro foi destaque
com 75 transações anunciadas. No
entanto, o volume é menor que o
registrado no mesmo mês dos anos
de 2010 e 2009, com 95 e 78 transações, respectivamente.
As transações cujo valor foi
divulgado (273 negócios ou 73%
do universo total), somaram US$
49,9 bilhões, o que corresponde a
uma média de US$ 183 milhões
por negócio. Entre os maiores negócios anunciados estão a compra de fatia da Usiminas pela
Ternium, de US$ 2,7 bilhões, e a
aquisição da Schincariol pela Kirin, de US$ 2,5 bilhões.
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DANÇA DAS CADEIRAS

Governo terá uma minirreforma
Conﬁguração política da Esplanada dos Ministérios será mantida para evitar desconﬁança no mercado
João Domingos e
Christiane Samarco
Da Agência Estado

A reforma ministerial que a
presidente Dilma Rousseff fará
a partir da semana que vem com
a transferência de Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia) para
a Educação vai se resumir a cinco
mudanças pontuais. A conﬁguração política da Esplanada dos
Ministérios e a chave do cofre serão mantidos tais como estão para
evitar desconﬁanças no mercado

e desequilíbrio na aliança de sustentação ao governo.
Guido Mantega, da Fazenda,
ﬁca onde está. Além da saída de
Fernando Haddad da Educação,
para disputar a Prefeitura de
São Paulo, a presidente vai trocar o comando das Cidades, sem
tirá-lo do PP, devolver o Trabalho ao PDT e substituir Iriny Lopes (Secretaria das Mulheres),
que deixa a Pasta para concorrer à Prefeitura de Vitória. “Farei apenas um ajuste na equipe.
Reforma só existe na cabeça da

imprensa”, aﬁrmou ontem a presidente a interlocutores.
A primeira nomeação será
a de Mercadante, já anunciada pelo próprio petista. Para
o lugar dele, na Ciência e Tecnologia, a presidente quer um
técnico. O favorito é o atual
presidente da Agência Espacial
Brasileira (AEB), Marco Antonio
Raupp, sem ﬁliação partidária.
Ele já presidiu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC). Dilma acha que o Ministério está indo bem e que Raupp

é o técnico que pode dar continuidade ao trabalho de Mercadante.
No Ministério das Cidades a
presidente vai fazer uma troca
mais por imposição do PP, do que
por vontade própria. A rejeição ao
ministro Negromonte dentro do
partido é tão grande, que a presidente já foi avisada de que a bancada do PP na Câmara aceita até a
volta do ex-ministro Márcio Fortes,
nome da preferência de Dilma.
Os deputados gostariam mesmo é de ver o colega Márcio Reinaldo (MG) no lugar do deputado

Negromonte, que voltará à Câmara. Mas eles sabem que esse é um
pleito mais difícil de ser atendido.
Por isso, conformam-se com a escolha pessoal da presidente.
Depois da saída ruidosa do
presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do Trabalho, o ajuste na
equipe é a oportunidade de reincorporar um indicado do partido
no Ministério, desde dezembro
sob o comando do interino Paulo Roberto Pinto. Dilma decidiu
que o novo ministro será um pedetista. Os nomes mais cotados

são os dos deputados Vieira da
Cunha (RS) e Brizola Neto (RJ).
A presença do nome do vicepresidente Michel Temer na agenda de Dilma ontem pela manhã
deu ao PMDB a certeza de que a
conversa seria simbólica. Uma deferência ao presidente licenciado
do partido, para dizer que o PMDB
sairá da minirreforma do mesmo
tamanho que entrou. No bastidor,
a frase que resumiu o sentimento
de todos é de autoria do Barão de
Itararé: “De onde menos se espera
é que não sai nada mesmo”.

Lula ajuda Dilma a evitar atritos em reforma, diz analista
Gustavo Uribe
Da Agência Estado

A participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
nas articulações políticas para
a realização da reforma ministerial, programada para o início
de fevereiro, pode evitar que
a presidente Dilma Rousseff
entre em atrito com os parti-

dos da base aliada no Congresso Nacional. A avaliação é do
cientista político e professor do
Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Marco Antonio Carvalho
Teixeira. Ele considerou bemvinda ao governo federal a atuação do ex-presidente, em um cenário cuja margem de manobra
da presidente ainda é curta.

“A participação do ex-presidente neste momento é importante, porque, no processo de
transição, a equipe ministerial
que a presidente herdou teve
uma feição muito próxima do governo anterior”, lembrou.
Na semana passada, Dilma
reuniu-se com Lula, em São Paulo,
para ouvir a opinião dele sobre as
mudanças que pretende promover

na Esplanada dos Ministérios. No
Hospital Sírio-Libanês, onde é submetido a sessões de radioterapia,
no combate a um câncer de laringe, o ex-presidente tem recebido
a visita nas últimas semanas de
ministros, alguns deles que devem
estar envolvidos na reforma ministerial, como o ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovação, Aloizio
Mercadante. O cientista político

Marco Antonio Teixeira não acredita que o ex-presidente deve indicar nomes, mas ajudar na construção de perﬁs para os ministérios.
Teixeira avaliou ainda que a reforma ministerial permitirá que a
presidente componha uma equipe
ajustada ao seu perﬁl gerencial.
Ele ressaltou, contudo, que as
mudanças serão feitas de maneira que não prejudiquem a gover-

nabilidade. “Ela vai até o limite
de que suas escolhas não afetem
as relações com a base aliada e
não coloquem em risco os interesses do governo federal dentro do
Congresso Nacional”. Na reforma
ministerial, segundo o analista
político, a presidente deverá direcionar as escolhas para perﬁs mais
técnicos, mas que tenham alguma
vinculação política nas legendas.

Valter Campanato / ABr

PROGRAMAS SOCIAIS

Brasil sem Miséria já tem mais
de 400 mil famílias cadastradas
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, informou ontem,
em Salvador, que o plano Brasil
sem Miséria já localizou 407 mil
famílias extremamente pobres
de um total de 800 mil a serem
incluídas no Cadastro Único
para Programas Sociais até 2013.
Ela destacou a importância dos
gestores municipais para a localização e cadastramento da população em situação de miséria.
“O cadastro é uma ferramenta
estratégica para garantir direitos
e oportunidades aos brasileiros
mais vulneráveis”, disse.
A meta do Brasil Sem Miséria é elevar a renda e melhorar

as condições de vida de pessoas
que vivem na linha da miséria –
renda mensal de até R$ 70. Pelos
dados do Censo 2010, realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), há
cerca de 16 milhões de brasileiros nessa situação.
As metas e os desaﬁos para a
execução do Brasil sem Miséria
foram tema hoje do 2º Encontro
Estadual do Programa Bolsa Família, que reúne gestores públicos, prefeitos e parlamentares
de todos os municípios baianos.
Para a ministra, o Brasil vive hoje
um momento de “federalismo
social”. A parceria entre União,
estados e municípios é estratégi-

ca para o sucesso do plano, disse
Tereza Campello. As discussões
serão concluídas hoje.
A ministra destacou a importância do programa Bolsa
Família para garantir condições
básicas de sobrevivência aos
mais pobres, mas lembrou que
o Brasil apresenta hoje oportunidades de trabalho nos mais
diversos segmentos. Além de garantir renda e acesso a serviços
públicos como saúde e educação,
o plano tem como eixo central a
inclusão produtiva da população
extremamente pobre por meio
de cursos de qualiﬁcação proﬁssional, apoio ao empreendedorismo e fortalecimento da agri-

cultura familiar. “A superação
da pobreza é uma agenda estratégica para o desenvolvimento
do país. A população pobre não
quer favor, quer oportunidades
para viver dignamente.”
Além de Tereza Campello,
participaram da abertura do encontro o governador da Bahia,
Jaques Wagner, o secretário
de Desenvolvimento Social da
Bahia, Carlos Brasileiro, e o exministro da Defesa e da Controladoria-Geral da União (CGU)
Waldir Pires. Cerca de 1,7 mil
pessoas participam do encontro.
Mais Brasil sem
Miséria na página 8

Cartilha é lançada em seis idiomas
Ivan Richard
Da Agência Brasil

Para facilitar a troca de experiências e ampliar a cooperação
técnica brasileira na área social
com outros países, o Ministério do
Desenvolvimento Social começou
ontem a disponibilizar a cartilha
do Plano Brasil sem Miséria em
seis idiomas: inglês, francês, espanhol, árabe, russo e mandarim.
De acordo com o secretário executivo da pasta, Rômulo
Paes, o Brasil tem recebido mui-

tas delegações estrangeiras interessadas em conhecer as ações
brasileiras voltadas para redução da miséria. E a cartilha em
outros idiomas, ressaltou Paes,
facilitará essa comunicação.
“Há um compromisso sincero
do governo brasileiro para transferir, sobretudo, suas políticas sociais. Temos hoje 41 países com
algum nível de parceria de cooperação. A gente recebe um volume muito grande de visitantes de
línguas distintas e observando a
necessidade decidimos pela publi-

cação em vários idiomas para facilitar a comunicação”, destacou.
De acordo com o secretário executivo do ministério, a
ideia é avançar do atual modelo de visitas de representantes
de outros países ao Brasil para
uma metodologia de aprendizado. “Estamos construindo um
programa para receber, para
poderem vir aprender aqui”,
ressaltou. “O país não é mais recebedor e passou a ser doador
de experiências. Nessa condição, estamos buscando mecanis-

RECURSOS

%1'(6¿QDQFLDUi
setor audiovisual
Alana Gandra
Da Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) abriu ontem inscrições
para o novo edital de cinema,
que concederá R$ 14 milhões
para apoio ao setor audiovisual,
este ano. Os recursos serão aplicados na produção e ﬁnalização
de obras de ﬁcção, animação e
documentários, informou o banco, por meio de sua a assessoria
de imprensa. As inscrições serão
encerradas no dia 15 de março.
Este ano o BNDES decidiu
inovar, direcionando o foco de
sua atuação também para obras
autorais, que apresentem possibilidade de reconhecimento fora do
país, sem se limitar à seleção de
projetos da indústria audiovisual
utilizando critérios de mercado.

As propostas serão divididas
em dois grupos. O primeiro destaca resultados econômico-ﬁnanceiros para os investidores, sem
perda da qualidade técnica e artística dos ﬁlmes. O segundo grupo vai priorizar projetos que busquem o reconhecimento artístico
e técnico no exterior. O argumento e o roteiro, além de prêmios
auferidos pelos projetos, contarão
ponto na análise pelo BNDES.
Do total de R$ 14 milhões previstos no edital de cinema 2012,
R$ 12 milhões serão destinados
para a produção e ﬁnalização de
obras de ﬁcção e animação e R$ 2
milhões para a produção de documentários. O banco informou que
poderão concorrer aos recursos
projetos aprovados pela Agência
Nacional de Cinema (Ancine) e
que tenham registro ou protocolo
de registro de emissão e distri-

buição de certiﬁcados de investimento audiovisual na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), de
acordo com a Lei do Audiovisual.
Projetos apoiados em editais
anteriores ou de empresas que estejam inadimplentes com o banco
não poderão inscrever-se. Considerado um dos principais apoiadores
do cinema nacional, o BNDES lançou o primeiro edital de cinema
em 1995, tendo desembolsado um
total de R$ 146,7 milhões para a
produção cinematográﬁca do país.
O BNDES apoia ainda o setor
do audiovisual, por meio da concessão de crédito a projetos de
construção de salas exibidoras,
produção cinematográﬁca, capitalização de empresas, entre outras
modalidades de ﬁnanciamento.
Nesses setores, os recursos liberados pelo banco totalizam R$ 118,6
milhões, nos últimos cinco anos.

mos mais efetivos para transferir tecnologia”, completou Paes.
O lançamento da cartilha do
Plano Brasil sem Miséria em seis
idiomas ocorre em meio ao seminário internacional Políticas
Sociais para o Desenvolvimento.
Realizado em Brasília, o encontro
reúne até o dia 20 representantes
da Tunísia, Palestina, Índia, África do Sul e Egito para conhecer
as políticas sociais do Ministério
do Desenvolvimento Social e explorar possibilidades de cooperação técnica internacional

CHUVAS

Bolsa Família
pode ser
retirado hoje
As famílias atingidas pelas
chuvas e a estiagem, cadastradas no Programa Bolsa Família e
que tiveram a data de pagamento antecipada, poderão retirar o
benefício de janeiro a partir de
hoje. A medida do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) tem por objetivo amenizar as diﬁculdades
enfrentadas pelas famílias.
Em Minas Gerais, que tem
166 municípios atingidos pela
chuva, 377.412 mil famílias poderão retirar o valor do benefício
em uma agência da Caixa Econômica Federal. Os demais estados
da Região Sudeste que também
sofrem os efeitos das enchentes,
os cadastrados no Bolsa Família
também receberão o pagamento
adiantado. O benefício também
será antecipado para as famílias
do Rio Grande do Sul, um dos estados castigados pela estiagem.

Juan Carlos e Celso Amorim durante reunião em Brasília
BRASIL E COLÔMBIA

Plano bilateral
de fronteiras
Daniella Jinkings
Da Agência Brasil

O Brasil e a Colômbia vão
criar um plano bilateral de fronteiras para combater o crime organizado. A medida foi discutida
ontem pelos ministros da Defesa
da Colômbia, Juan Carlos Pinzón
Bueno, e do Brasil, Celso Amorim, em Brasília. A delegação colombiana está em visita oﬁcial ao
Brasil com o objetivo de estreitar
as relações de cooperação entre
os dois países na área militar.
De acordo com Amorim, uma
comissão será criada para implementar o plano conjuntamente.
“Estamos discutindo a implementação desse plano conjunto.
Já havia no passado a troca de
informações, mas agora será feito de uma maneira mais transparente”. A primeira reunião técnica da comissão deve ocorrer em
fevereiro ou março.
A consolidação da indústria de
defesa sul-americana e o tema do
combate a organizações que praticam crimes transnacionais também serão levados pelos ministros
à União de Nações Sul-Americanas (Unasul). “Essa luta contra o
narcotráﬁco, tráﬁco de armas e
explosivos, num esforço comum
seremos mais fortes”, disse o ministro Juan Carlos Pinzón Bueno.
Outro tema tratado durante a
reunião foi a compra de lanchas
colombianas pelo governo brasileiro. De acordo com o ministro
Celso Amorim, para um país como
o Brasil a tecnologia ﬂuvial será
de grande importância. Além disso, a Colômbia compra aviões tucanos de transporte de tropas, de
fabricação brasilweira, há alguns
anos. Uma comitiva colombiana
irá a São José dos Campos para
discutir o ingresso no projeto do
KC-360, um avião a jato que será
projetado pela Embraer.
“Não se trata de um escambo.
São formas de cooperação que
podem ser exploradas. Vamos

Além da cooperação
militar e patrulhamento
da região, os ministros
também discutiram
parcerias no âmbito
industrial
em fevereiro à Colômbia avaliar
essas lanchas. Há também um
projeto conjunto do navio patrulha ﬂuvial. Isso também é algo
que deve ser tratado imediatamente”, disse Amorim.
Além da cooperação militar e
do patrulhamento das fronteiras, os
ministros também discutiram parcerias no âmbito industrial. Segundo o ministro colombiano, o país
quer avançar no tema de ciência e
tecnologia. “O Brasil é um grande
parceiro nessa área,”, disse Bueno.
Os temas debatidos na reunião de ontem devem ser levados
à reunião de ministros de Defesa
e Justiça da Unasul, prevista para
ocorrer nos dias 3 e 4 de maio, em
Cartagena, na Colômbia.
Reino Unido - O Ministro de
Relações Exteriores do Reino
Unido, William Hague, virá ao
Brasil esta semana, para tratar
da cooperação entre os dois países. Está é a primeira visita oﬁcial de Hague ao Brasil.
Hoje, o ministro das Relações
Exteriores britânico terá um encontro com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Antonio Patriota, em Brasília.
Amanhã o chanceler vai ao Rio
de Janeiro, onde será recebido
pelo governador, Sérgio Cabral. O
prefeito, Eduardo Paes, também
participará da reunião, que ocorrerá no Palácio das Laranjeiras.
De acordo com o Itamaraty, o
Reino Unido considera o Brasil um
ator decisivo no cenário global.

JUSTIÇA
Pedro Marcos Barbosa

Questão
de Justiça
pedromarcos@nbb.com.br
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Movimentação do TRT
do Rio será investigada

Um passeio
no ‘velho oeste’

Segundo relatório do Coaf, R$ 282,9 milhões foram usados atipicamente pelo Tribunal

natureza crítica do ser humano faz com que as pessoas passem boa parte de sua vida observando a
beleza do “quintal alheio”. Não é nada incomum
nas conversas informais com amigos e colegas de proﬁssão ouvir estórias sobre pessoas contemplando o desenvolvimento estético e cultural de outros povos, mas, até
mesmo na apreciação do que sua terra oferece de mais
único e gracioso, costuma-se menosprezar os valores ínsitos às criações e evoluções nacionais.
Outro fator que costuma catalisar tal raciocínio “ácido” para com a realidade patrícia, são as viagens esporádicas a alguns dos países europeus. Como turistas, as
pessoas se acostumaram a condicionar sua vista a um
ﬁltro de beleza (tornando invisíveis os problemas locais
do “sítio-físico” da visita), a um patamar de maximização da história alienígena, e a apreciar, exclusivamente,
a vida estrangeira como o ideal absoluto que deveria corresponder a seu cotidiano, em seu país de origem.
Talvez o efeito mais nefasto da escassez de interessados ao exercício empírico menos luxuoso seja a diﬁculdade de realização de uma análise positiva sobre inúmeras
características virtuosas nacionais. Num plano internacional, aliás, não são necessárias longas horas a bordo de
um avião para visitar uma realidade contrastante com o
plano nacional (de defeitos e qualidades políticas). Na
fronteira oeste brasileira, Paraguai e Bolívia discrepam
completamente dos problemas brasileiros, fazendo, até
mesmo, que cada tragédia canarinha pareça, somente,
uma diminuta enxaqueca.
No limiar da última semana de 2011, por estar na capital sulmatogrossense encarei a marcante experiência
de conhecer a “minilópole” formada por Ponta-Porã (cidade brasileira) e Pedro Juan Caballero (espaço geográﬁco paraguaio). No percurso de cerca de 300 km entre
Campo Grande e o destino, uma paisagem formaAs ilegalidades
da por grandes estâncias
de gado e soja (bem) precorroboradas pela
enchiam a lógica de um
Estado exportador de aliesparsa ﬁscalização
mento e commodities.
Mas a cada légua mais
da polícia mostram
próxima da fronteira,
tornou-se impressionanque se o Brasil está
te o “empobrecimento”
gradual dos pequenos
longe de ser o paraíso
vilarejos amontoados à
beira da estrada, e até
da observância às
mesmo dos latifúndios
da cercania. Como divinormas, também está
são de fronteiras não há
qualquer posto da polícia
distante da Terra Sem
rodoviária federal, integrantes das forças armaLei chamada Paraguai
das, ou ﬁscalização aduaneira, mas apenas uma
placa de trânsito que informa a cisão de “avenidas”.
Do lado paraguaio, a duzentos metros da fronteira
brasileira, um shopping Center que faz dos grandes
“templos de consumo” do Rio de Janeiro aparentarem
miniaturas e, no gigantesco estacionamento, quase todos os veículos ostentam placas brasileiras. Do lado de
dentro, todas as bugigangas, eletrodomésticos e perfumaria (legítimos, diga-se de passagem) que costumam
abarrotar os “free-shops” aeroportuários a preços ainda
mais vantajosos.
O diminuto montante cobrado tem uma explicação
lógica: a política tributária local não é – exatamente –
agressiva, de modo que quase toda clientela é estrangeira. E sem qualquer ﬁscalização, é possível arriscar que
nenhum dos milhares de consumidores observa o limite
“aduaneiro” de 300 dólares na aquisição em viagem internacional por via terrestre.
Já no centro da urbe de Pedro Juan Caballero, com
exceção do vestuário trajado e por alguma maquinaria
tecnológica utilizada pelos locais, tem-se a sensação
(no que há de pior) de que se está em pleno século 19,
ou, antagonizando com o sucesso hollywoodiano, “De
volta ao Passado”.
Tal como nos ﬁlmes sobre índios e cowboys, dessa vez
sem o glamour de uma película de Clint Eastwood, quase
toda população porta armas e munição de alto calibre a
olhos vistos. A “política” de defesa pessoal com armas de
fogo é bastante igualitária, sendo acessível, inclusive, a
jovens (com cerca) de 14 anos que conversavam sentados
na praça com sua “12 de repetição” a tiracolo.
A indiferença de toda a população com a banalidade
de todos aqueles aparatos de guerra não reﬂete a falta
de naturalidade sentida pelos estrangeiros. Outra característica blasé da região é a predominância de carros e
motos sem placa de trânsito. Em conversa com um morador de Mato Grosso do Sul, foi conﬁrmada a explicação
mais óbvia: como a maioria dos veículos vem de origem
ilícita no Brasil (roubos e furtos), a falta de identiﬁcação
diﬁculta a “devolução” dos automóveis.
As latentes ilegalidades corroboradas pela esparsa
ﬁscalização da polícia local, demonstram que se o Brasil
está longe de ser o paraíso da observância às normas,
também está bem distante da Terra Sem Lei chamada
Paraguai. Nunca fui tão orgulhoso de viver num nível intermediário (quiçá um semi-purgatório), mas bem “longe”, ﬁlosoﬁcamente, do velho oeste.

A Ordem dos Advogados do
Brasil, seccional Rio de Janeiro
(OAB-RJ), informou ontem que
acionará o Ministério Público
para pedir a quebra de sigilo do
funcionário ou do magistrado do
Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região (TRT 1). De acordo
com levantamento do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), integrantes
da corte apresentaram movimentação ﬁnanceira atípica de
R$ 282,9 milhões, em 2002. O
presidente da OAB-RJ, Wadih
Damous, disse que entrará hoje

A

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.

Débora Zampier
Da Agência Brasil

com o pedido na ProcuradoriaGeral da República (PGR).
O relatório do Coaf, feito a
pedido da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, não
forneceu mais detalhes sobre o
caso. A investigação da corregedoria, no entanto, foi paralisada
por decisão do ministro Ricardo
Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF).
“As tais movimentações dessa conta aconteceram em 2002,
então como manda a lei, o Coaf
oﬁciou ao Ministério Público para
abrir investigação, e queremos
saber se há investigação aberta”,
explicou Damous, ao sair de audiência com a corregedora-geral de

Justiça, Eliana Calmon. Ele disse
que no encontro ela voltou a dizer
que o relatório não tem informações detalhadas e que só poderá
prosseguir as investigações se
houver decisão favorável do STF.
O presidente da OAB-RJ também voltou a criticar posicionamento do TRT 1, cuja única atitude foi questionar o CNJ sobre a
movimentação atípica encontrada no estado. “O CNJ já aﬁrmou
que não tem esses dados, o órgão
que deveria prestar essas informações é o próprio Coaf”. Ele
também acredita que o próprio
tribunal deveria abrir sindicância interna para apurar os fatos,
conforme fez o Tribunal de Jus-

tiça de São Paulo (TJSP). “Mandamos um ofício questionando se
isso estava sendo feito, mas até
agora não tivemos resposta”.
Damous também disse que o
valor detectado pelo Coaf não
seria alcançado “mesmo que o
juiz ou servidor em questão acumule seus vencimentos por toda
a vida”. Perguntado se o alto valor o faz considerar sobre novo
erro no relatório do Coaf – na semana passada, o órgão admitiu
que trocou a Justiça Estadual
de São Paulo pela Militar – ele
disse acreditar que é preciso trabalhar com a informação atual,
já que o Coaf ainda não fez qualquer observação sobre o assunto.

MACEIÓ

Acusados negam participação na
chacina e citam ex-governador
Tiago Décimo
Da Agência Estado

Os cinco acusados de matar a
deputada Ceci Cunha e três familiares no episódio conhecido
como Chacina da Gruta, em dezembro de 1998, em Maceió, alegaram inocência nos interrogatórios a que foram submetidos,
entre segunda-feira e ontem, durante o julgamento do caso.
Em longos depoimentos ao
juiz federal André Luís Maia
Tobias Granja, que preside o
julgamento, o ex-deputado federal Pedro Talvane Luis Gama
de Albuquerque Neto, apontado

pelo Ministério Público Federal
como mandante da chacina, e
os acusados da execução, Alécio César Alves Vasco, Jadielson Barbosa da Silva, José Alexandre dos Santos e Mendonça
Medeiros da Silva deram álibis
para o momento do crime.
De acordo com os testemunhos, todos estavam em Arapiraca, a 128 quilômetros da capital
alagoana, ou seguindo para a cidade no momento da chacina. Os
dois acusados que deram depoimentos gravados à Polícia Federal - as imagens foram mostradas
no julgamento -, confessando participação no crime, José Alexan-

dre e Mendonça, alegaram que
foram torturados pelos agentes
para confessar. Mendonça disse
ter sofrido até violência sexual,
com um cabo de vassoura.
Choro - Três dos acusados,
José, Mendonça e Jadielson, choraram nos depoimentos. Jadielson, único que foi identiﬁcado
pela sobrevivente da chacina e
irmã de Ceci Cunha, Claudinete Santos Maranhão, disse que
ela foi “muito irresponsável” ao
apontar para “um inocente”.
“Vamos demonstrar que tudo
foi uma armação para incriminar
o deputado”, garante o advogado
de Albuquerque, Welton Rober-

to. “A polícia achou, por comodidade, por ele ser o primeiro
suplente, que ele era o culpado.”
Talvane Albuquerque foi
apontado como principal suspeito do crime por ter herdado,
com o assassinato, a vaga de
Ceci na Câmara dos Deputados. A deputada, que havia sido
recém-reeleita pelo PSDB, foi
morta no dia de sua diplomação, 16 de dezembro. Ela havia
sido a terceira mais votada da
coligação. Albuquerque, do então PFL (atual DEM), obteve
24.609 votos não foi reeleito. Foi
o décimo mais votado, o primeiro suplente naquela eleição.

Juiz teve pai assassinado por pistoleiros
Titular da 1ª Vara Federal em
Alagoas, o juiz André Luís Maia
Tobias Granja, que preside o
julgamento dos acusados de participar do assassinato da deputada alagoana Ceci Cunha e de
três de seus familiares em 16 de
dezembro de 1998, crime que ﬁcou conhecido como Chacina da
Gruta, também teve sua família
vítima de crime de mando.
Em junho de 1982, seu pai, o
jornalista e advogado Francisco
Guilherme Tobias Granja, com
passagens por redações de gran-

des revistas à época, como Manchete, Fatos & Fotos e O Cruzeiro,
foi assassinado com um tiro na
nuca. Dois homens participaram
da execução, contratados pelo empresário Dagoberto Calheiros. O
assassinato foi cometido quando
Tobias Granja deixava seu escritório de advocacia, no Centro de
Maceió, no ﬁm da tarde de sábado.
Segundo a Justiça, o assassinato foi encomendado porque
a vítima defendeu um acusado
de homicídios contra integrantes da família Calheiros, o ex-

TJ-RJ

“PINHEIRINHO”

Prezunic terá
que indenizar
cliente ferido
O desembargador Jorge Habib,
da 18ª Câmara Cível do TJ do Rio,
condenou o Prezunic, de Duque
de Caxias, a pagar indenização de
R$ 2 mil, por danos morais, a uma
senhora que sofreu luxação na
mão esquerda após receber uma
trombada de vários carrinhos empurrados por um funcionário do
supermercado. Elzilene Mendes
precisou fazer ﬁsioterapia, mas
não recebeu apoio da empresa.
Para afastar sua responsabilidade, o Prezunic alegou culpa
exclusiva da consumidora, que
teria repousado sua mão sobre
a divisória dos caixas, “local inapropriado, eis que como próprio
nome sugere, serve para separar
os caixas de forma a limitar o espaço entre os mesmos”.
O relator aﬁrma na decisão
que o fornecedor do serviço somente não será responsabilizado
quando provar a inexistência do
defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro. “A
simples alegação de que a autora encontrava-se com sua mão
esquerda em local inapropriado
não afasta sua responsabilidade
pela lesão por ela experimentada”, explicou o magistrado.

cabo da Polícia Militar José
Henrique da Silva - e obteve a
absolvição do cliente.
O crime repercutiu no País e
as investigações apontaram Napoleão José da Silva como o responsável. Inicialmente, ele disse
ter cometido o homicídio sozinho.
Depois, apontou Calheiros como
mandante e outro pistoleiro, Manoel Pedro dos Santos, conhecido
como Bigode, como executor.
Apesar da suspeita de parte
da opinião pública alagoana de
que o histórico familiar do magis-

trado pudesse interferir no julgamento, Granja tentou demonstrar isenção. Ainda antes dos
depoimentos e interrogatórios,
na manhã de ontem (segunda-feira), ele elogiou publicamente a
conduta dos advogados de defesa
dos cinco acusados pela chacina.
“O processo está na minha
mão há pouco mais de três meses e desde a chegada não houve
nenhum tipo de incidente protelatório por parte da defesa”, aﬁrmou. “Garanto que os acusados
terão direito a ampla defesa.”

Suspensa reintegração
de posse em São Paulo
Ricardo Valota
Da Agência Estado

A Justiça Federal emitiu liminar durante a madrugada de ontem suspendendo temporariamente a operação de reintegração de
posse na ocupação ‘Pinheirinho’,
em São José dos Campos, no Vale
do Paraíba, interior de São Paulo.
Cerca de 1.800 policiais militares, incluindo homens da
Cavalaria e do Canil, chegaram
a cercar o terreno de 1 milhão
e 300 mil metros quadrados no
bairro Pinheirinho, na zona leste
da cidade, mas não entraram.
A área foi ocupada irregularmente em 2004 por uma comunidade ligada ao Movimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras
Sem-Teto (MTST). Pelo menos
1.600 famílias, totalizando mais
de 5.500 pessoas, vivem no local.
O terreno pertence à empresa
Selecta, do grupo Naji Nahas.
Uma liminar da Justiça que
determinou a reintegração foi
emitida no ﬁnal do ano passado
pela juíza Márcia Loureiro, da 6.ª
Vara Cível. Segundo a polícia, no
ﬁnal da noite de segunda-feira,

na Avenida Imperador, um ônibus municipal foi interceptado
por um grupo de pessoas ligadas
à ocupação. Após obrigarem os
ocupantes a descer, os desconhecidos atearam fogo no coletivo.
Durante a tarde, a Polícia Militar usou um helicóptero para
lançar panﬂetos sobre o terreno,
pedindo às famílias que deixem
do local e informando que a reintegração de posse já havia sido
determinada pela Justiça. Desde
3h30 desta terça-feira, 17, todo
o entorno do terreno foi isolado. As ligações clandestinas de
energia elétrica foram cortadas.
O Sindicato dos Metalúrgicos
da cidade emitiu uma nota durante a noite informando que “os
moradores já estão em estado de
alerta e não deixarão suas casas”.
Para pressionar as autoridades sobre um acordo, um grupo

de moradores realizou na última sexta-feira uma manifestação usando capacetes, escudos
e armas improvisadas, como pedaços de pau com pregos. Lideranças da comunidade aﬁrmam
que eles vão resistir à reintegração. “Isso aqui é a crônica de
uma tragédia anunciada, vai ser
como Eldorado dos Carajás”,
disse Antonio Donizete Ferreira, advogado ligado ao MTST,
que representa os invasores na
Justiça. “As pessoas estão estocando gasolina em casa.”
Ainda na sexta-feira, foi realizada na sede municipal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
reunião com representantes do
Ministério das Cidades, da Secretaria de Estado da Habitação, de
moradores e lideranças sindicais.
A ideia era chegar a um acordo
para evitar a execução da ordem.

ALBERTO BAND
CPF 030.647.197-34
CONVOCAÇÃO: Convoca a Sra. Maria de Fátima da Conceição Matos
dos Santos, CPF 071.211.707-52, Carteira de Trabalho 69192 situada à
Rua Luis Barbosa, 160 aptº 303 – Vila Isabel a retornar ao trabalho no
imóvel situado à Rua Conde de Bonfim, 555 aptº 201 – Tijuca/RJ até o
dia 23 de janeiro de 2012 sob pena de abandono de emprego.
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REURBANIZAÇÃO

Começa segunda fase
do PAC no Dona Marta
R$ 8,1 milhão em verbas estaduais serão investidos em obras na comunidade
Primeira comunidade paciﬁcada no estado, o morro Santa
Marta, em Botafogo, vai receber
mais obras de reurbanização. Um
pacote de R$ 8,1 milhões, em
verbas estaduais, foi anunciado
ontem para ﬁnanciar a segunda
fase do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), que inclui
a construção de 64 unidades habitacionais. As novas moradias
vão abrigar famílias que vivem
em construções precárias, condições insalubres ou em área de
risco. A previsão é que essa etapa
seja concluída em um ano.
Os 64 novos apartamentos serão construídos em um terreno
próximo à entrada do plano inclinado e ao muro que estabelece o
ecolimite da comunidade, que tem
por objetivo impedir a surgimento
de construções irregulares. Quatro deles serão adaptados a portadores de necessidades especiais.
Além disso, 225 residências receberão melhorias, para melhorar as
condições de habitabilidade, e 450
casas terão sua regularização fundiária efetivada pela equipe do
Trabalho Social, que permanecerá
na comunidade até seis meses depois da conclusão das obras.
Ação social - A Emop vai construir ainda um centro comunitário
de ação social – um prédio de quatro andares com 15 salas e lanchonete, próximo à estação cinco do
plano inclinado – e promover o
reﬂorestamento de áreas devastadas por ocupações irregulares.
“Precisamos evitar que haja
novos desabamentos e morte de
pessoas. Para isso, vamos avaliar
quem está em área de risco, remover as famílias e demolir as

Marcelo Horn / Governo do Estado

Luiz Fernando Pezão: “É emblemático para nós solucionar essas questões”
construções. Os moradores serão
cadastrados e receberão aluguel
social, até receber suas novas
casas”, explicou Ícaro Moreno,
presidente da Emop.
As obras da terceira fase do
programa já estão em processo
de licitação, e incluem a construção de mais 128 unidades habitacionais, áreas de lazer e um
centro de treinamento esportivo,
ações de recuperação ambiental,
melhorias em 232 imóveis e a
regularização fundiária de 630
moradias. Nesta etapa, serão
investidos mais R$ 17 milhões,
com recursos do governo federal.
O vice-governador e coordenador executivo de Infraestrutura,

Luiz Fernando Pezão, que assinou
o termo de início das intervenções, disse o objetivo é deixar um
legado para a população, garantindo a paz, moradia digna, escolas, creches e o centro esportivo.
“Sabemos que há muitos barracos de madeira, pessoas vivendo
em condição insalubre, problemas na regularização do esgoto.
Estamos entrando para resolver.
Essa foi a primeira comunidade
a receber uma Unidade de Polícia Paciﬁcadora e é emblemático
para nós solucionar essas questões, mostrar que podemos resolvê-las. Acredito que, em dois anos,
concluiremos as outras duas fases
e a comunidade terá um ganho

extraordinário em qualidade de
vida”, aﬁrmou o vice-governador.
Investimento - No total, a comunidade Santa Marta recebeu
do estado obras no valor de R$ 38
milhões. Já foram entregues o plano inclinado, com cinco estações;
95 moradias; 211imóveis receberam melhorias; a reforma e ampliação de uma creche com capacidade para 100 crianças; obras de
infraestrutura, incluindo rede de
esgoto, drenagem, distribuição de
água, 1.500 ligações domiciliares
e pavimentação de becos e vielas;
contenção de encostas; um campo
de futebol com grama sintética;
áreas de lazer e a sede da Unidade de Polícias Paciﬁcadora (UPP).

Investimentos de mais de
R$ 500 mi na Região Serrana
ro de obras está sendo realizado
em Teresópolis, com investimentos de R$ 37.620.000.
“As cidades já estão retomando seus caminhos. Após a
limpeza e a ajuda às vítimas
realizamos contenção de encostas, buscamos terrenos para a
construção de moradias e elaboramos projetos para a reconstrução de pontes. A cada dia damos
um passo, mais consistente, na
busca por uma Região Serrana
mais segura”, aﬁrmou o secretário de Obras, Hudson Braga.
Novas moradias - Além da
contenção de encostas, foram
iniciadas as obras de infraestrutura no terreno que vai abrigar
2.166 unidades habitacionais
e 68 comerciais no distrito de
Conselheiro Paulino, em Nova
Friburgo, com recursos que so-

mam R$ 221 milhões. Quinhentas e cinqüenta moradias serão
concluídas ainda este ano e as
demais em 2013.
Moradores de Teresópolis também serão beneﬁciados com moradias. A Secretaria de Obras vai
lançar, até o ﬁnal do mês, a construção de 1,6 mil unidades habitacionais e 40 comerciais na Fazenda
Ermitage. Em Petrópolis, a construção de 140 moradias está em
andamento no bairro do Mozela.
Pontes - Segundo balando, serão construídas também 49 pontes nos municípios de Petrópolis,
Nova Friburgo, Areal, São José do
Vale do Rio Preto, Bom Jardim e
Trajano de Moraes, com um investimento total de R$ 25 milhões.
As licitações para a construção de
21 já foram publicadas. Segundo
o secretário Hudson Braga, as 28

PROGRAMAS

Baixada recebe mais
dois programas sociais
Foram lançados ontem os programas Renda Melhor e Renda
Melhor Jovem nas cidades de Duque de Caxias, Mesquita e Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Os programas fazem parte do Rio
Sem Miséria, primeiro plano estadual para a erradicação da pobreza extrema lançado no país.
Em Duque de Caxias, aproximadamente 35 mil famílias serão
beneﬁciadas pelo programa Renda
Melhor, que conta com recursos do
Governo Estadual no valor de R$
3,3 milhões por mês. Quatro mil
jovens serão contemplados com o
Renda Melhor Jovem no município.
“É um prazer lançar o Renda Melhor e o Renda Melhor

Bombeiros mirins
auxiliam no
combate à dengue
Desde ontem, 9,5 mil adolescentes com idades entre 12 a 16
anos vão reforçar as ações contra
a dengue no Rio de Janeiro. Os
jovens, que fazem parte do projeto Bombeiro Mirim, do Corpo de
Bombeiros, percorrerão as 18 comunidades paciﬁcadas do estado.
O objetivo é o de alertar a
população sobre a prevenção da
doença e ajudar na identiﬁcação
de criadouros. Nas ações, os participantes estarão acompanhados de um bombeiro militar, de
quem receberão as instruções
sobre a prevenção da dengue.
De acordo com o coordenador do projeto, coronel Mauro
Domingues, além de combater a
dengue, a ação fará a prevenção

contra incêndio, acidentes domésticos, uso de drogas, além do
cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis e gravidez
na adolescência. “Vamos abordar
de uma forma bastante diferenciada e mostrar que existe uma
responsabilidade dupla, tanto da
menina como a do menino”.
O projeto tem 25 núcleos distribuídos nas comunidades que
receberam as unidades de Polícia Paciﬁcadora (UPPs).
Balanço - Durante as duas primeiras semanas epidemiológicas
de 2012 (de 1º de janeiro a 14 de
janeiro) foram notiﬁcados 856 casos suspeitos de dengue no estado
do Rio de Janeiro. Nesse período,
nenhum óbito foi registrado.

FIA

RECONSTRUÇÃO

De acordo com o governo
do estado, foram investidos R$
147.638.608,11 em 30 obras de
contenção de encostas nas cidades de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, na Região
Serrana ﬂuminense. Oito frentes de trabalho, num total de R$
102.320.140,75, estão em andamento em Friburgo, para garantir a segurança dos moradores
no período de verão.
“São obras grandes, de difícil
execução e que requerem um volume considerável de recursos. A
prefeitura elencou o que era prioridade. Essas intervenções estão revitalizando Nova Friburgo”, disse
o subsecretário extraordinário da
Região Serrana, Affonso Monerat.
m Petrópolis, o governo aplica R$ 7.698.467,36 na contenção
de 11 encostas. O mesmo núme-

EPIDEMIA

Jovem. Somos pioneiros. Não
há nenhum estado brasileiro
que esteja fazendo o que estamos realizando. Lançamos o Rio
Sem Miséria após o lançamento
nacional do Brasil Sem Miséria
pela presidente Dilma. Hoje é
um dia histórico. Este programa
será lançado em todo o estado.
Em Japeri e Belford Roxo, por
exemplo, já mudamos a vida de
várias pessoas”, disse o governador Sérgio Cabral.
O governo do Rio tem como
meta acabar com a miséria no
estado do Rio até 2014. Este ano
o estado passará a atender 51
municípios, incluindo 13 cidades atingidas pelas chuvas no

Norte e Noroeste ﬂuminense.
serão investidos R$ 250 milhões
nos programas que irão beneﬁciar cerca de 250 mil famílias.
De acordo com o secretário
de Assistência Social e Direitos
Humanos, Rodrigo Neves, os benefícios serão transferidos para
os contemplados das três cidades a partir do mês de março.
“Cada uma dessas famílias
vai receber a transferência de
renda, mas queremos que essas
pessoas possam superar a pobreza com educação. Todos os
jovens dessas famílias irão receber uma poupança-escola de até
R$ 3,1 mil para construir o seu
projeto de vida”, disse.

restantes terão abertura de licitação ainda no ﬁnal de janeiro.
Outras 24 pontes da região
passam por recuperação. No início de janeiro a ponte de Bom
Jardim, destruída pelas chuvas
de 2011, foi entregue à população.
Principal ponte da Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116), ela
faz a ligação entre a Região Metropolitana do Rio (Itaboraí) e o
Noroeste ﬂuminense (Itaperuna).
Aluguel social - O governo
prorrogou por mais um ano o pagamento do aluguel social para 7,3
mil famílias de sete municípios da
Região Serrana que perderam suas
casas ou que moravam em áreas de
risco. Mais de 30 mil pessoas têm
sido beneﬁciadas com recursos
que totalizam R$ 42 milhões. O valor do aluguel social para 2012 foi
mantido em R$ 400 e R$ 500.
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Polícia vai
investigar
estupro
Pedro Dantas
Da Agência Estado

Mesmo diante da negativa dos
dois envolvidos de que houve relação sexual, a polícia do Rio abriu
inquérito para apurar o suposto
crime de “estupro de vulnerável”
durante a 12.ª edição do programa
Big Brother Brasil, da TV Globo. O
modelo paulista Daniel Echaniz,
de 31 anos, e a estudante gaúcha
Monique Amin, de 23 anos, prestaram depoimento no estúdio do
Projac, em Jacarepaguá.
A polícia apreendeu as roupas íntimas e de cama usadas
pelos dois no sábado. A TV Globo cedeu a ﬁta bruta “sem edição” daquele dia à polícia.

Trabalho: mais
jovens no mercado
Mais uma turma do Programa
Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), desenvolvido pela Fundação da Criança e do Adolescente
(FIA), foi qualiﬁcada. Os 480 jovens, entre 14 e 18 anos incompletos, receberam ontem o diploma,
em solenidade realizada no Teatro
João Caetano, na Praça Tiradentes,
no Centro do Rio, com a presença
do governador Sérgio Cabral.
Sensibilizado com o esforço desses adolescentes oriundos de comunidades carentes da Região Metropolitana, o governador prometeu se
empenhar para aumentar a adesão
de empresas do setor privado ao
processo de contratação dos formandos para estágio remunerado.
No momento, há 48 instituições
parceiras do programa, a maioria
absoluta de órgãos públicos.
“Pelos depoimentos que ouvi
durante o vídeo apresentado agora há pouco, há testemunhos lindos que mostram que esses jovens
captaram a mensagem dos formadores do curso, a essência dos
ensinamentos que é a importância de respeitar o próximo, de ser
tolerante, de buscar o coletivo. Te-

nho certeza de que eles vão conseguir vencer os desaﬁos do mercado de trabalho”, disse Cabral.
Baixa renda - O programa
atende jovens de famílias de baixa renda, com idades entre 14 e
18 anos incompletos. Os cursos
têm duração de três meses. Os
adolescentes recebem treinamento voltado para a formação socioeducativa e educação proﬁssional
básica, para que possam aproveitar oportunidades de inserção no
mercado de trabalho, articuladas
pelo próprio programa.
Mediante uma ajuda de custo
mensal, os jovens formados nos
cursos do PTPA são encaminhados para estagiar em empresas
parceiras, como a Petrobrás, Proderj, Tribunal de Contas do Estado e Rio Trilhos, entre outras,
com chances de serem efetivados.
O programa é oferecido em
seis unidades da FIA: Padre Miguel, Santa Cruz, Ipanema, Nova
Iguaçu, Maracanã e Barreto, em
Niterói. E atualmente cerca de
16.500 crianças e adolescentes
são atendidos em todos os seus
programas e projetos.

PROTESTOS

Motoristas de vans
fazem carreata
Uma carreata envolvendo
cerca de 500 vans causou ontem
muitos transtornos para quem
tentava acessar a região central
da capital ﬂuminense. Segundo
o Sindicato dos Permissionários
dos Serviços de Transporte de
Passageiros e Comunitário do
Rio (Sindvans-Rio), a manifestação teve como objetivo demonstrar a insatisfação da categoria
com a retirada do transporte
especial complementar do Sistema Rápido de Ônibus (BRS) e

da redução de 5 mil permissões
para apenas 1.300.
Pela manhã, os motoristas
se concentraram em frente ao
Estádio do Maracanã, depois seguiram pela Avenida Presidente
Vargas até chegar à sede da prefeitura, na Cidade Nova.
O protesto foi acompanhado
de perto pela Polícia Militar e
Guarda Municipal, que tentavam
organizar o trânsito. Apesar do
grande congestionamento registrado, a manifestação foi pacíﬁca.

BELFORD ROXO

Incêndio destrói
galpão da Receita
Fábio Grellet
Da Agência Estado

Um incêndio que durou mais
de 12 horas destruiu um depósito
terceirizado da Receita Federal
em Belford Roxo, próximo à rodovia Presidente Dutra, na noite
de segunda-feira. Segundo a Receita, as mercadorias destruídas
(eletroeletrônicos, geladeiras e
produtos chineses, entre outros),
estavam avaliadas em US$ 33,3
milhões (R$ 59,6 milhões).
O local funcionava como porto
seco, onde importadores guardam

por até dois anos mercadorias trazidas do estrangeiro. Eles recolhem
os tributos conforme retiram o material. A responsabilidade por ressarcir os importadores não cabe à
Receita, segundo o órgão. Uma comissão da Receita vai determinar
quanto tributo seria pago caso os
produtos não fossem destruídos, e
indicar quem deve recolher esse valor. O incêndio começou às 22h de
segunda e foi controlado no início
da manhã de ontem, mas o rescaldo
se estendeu por toda a tarde. Ainda
não há informações sobre a causa
do fogo, segundo os bombeiros.

MUNDO
ITÁLIA
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Número de mortos sobe para 11, e cerca de 23 pessoas estão desaparecidas
A promotoria da província de
Grosseto, na região da Toscana
(Itália central) determinou ontem que Francesco Schettino,
de 52 anos, capitão do navio
Costa Concordia, que naufragou
na sexta-feira passada perto da
ilha de Giglio, ﬁcará em prisão
domiciliar em Meta di Sorrento,
perto de Nápoles (sul), enquanto avança o processo judiciário.
Schettino foi acusado de homicídio culposo (quando não há a
intenção de matar), naufrágio e
abandono do navio que comandava. Ele se declarou inocente.
Se considerado culpado, poderá
ser sentenciado a até 15 anos
de prisão. O naufrágio do navio,
que transportava 4.200 pessoas,
deixou pelo menos 11 mortos e
23 pessoas estão desaparecidas.
A Capitania do Porto de
Livorno divulgou um diálogo
chocante entre Schettino, que
abandonou o navio logo após
o naufrágio, e o chefe da Capitania de Livorno, Gregorio De
Falco, que insistia para o capitão voltar ao navio e resgatar
sobreviventes.
“Você precisa nos dizer
quantas pessoas, crianças, mu-

Francesco Schettino, capitão da embarcação, nega
as acusações de que abandonou o navio. Promotor
de Justiça encarregado do caso aposta em pena
máxima, que seria de 15 anos de prisão
lheres e passageiros estão lá e
o número exato de cada categoria”, disse Falco, citado pela
agência italiana Ansa.
“O que você está fazendo?
Abandonando o resgate? Capitão, está é uma ordem, sou eu
que estou no comando. Você declarou abandono de navio”, disse Falco.
Schettino negou no tribunal
as acusações de que abandonou a embarcação. “O capitão
defendeu seu papel na direção
do navio após a colisão, o que
na visão dele salvou centenas,
senão milhares de vidas”, disse Bruno Leporatti, advogado
de Schettino. “O capitão especiﬁcou que ele não abandonou o navio”, disse Leporatti à
agência France Presse (AFP).

Segundo o promotor de Justiça
da província de Grosseto, Francesco Verusio, “no momento as
acusações contra Schettino são
de homicídio culposo (sem a intenção de matar) múltiplo, naufrágio e abandono de navio”. O
promotor disse à agência Ansa
da Itália que Schettino se arrisca a uma pena máxima de 15
anos de prisão. Ele decretou a
prisão domiciliar do acusado.
Verusio disse que com os cinco corpos encontrados ontem, o
que elevou a 11 o total de mortos no naufrágio, podem existir
ainda 23 desaparecidos. Quatro
corpos encontrados são de homens e o quinto é de uma mulher na faixa dos 50 a 60 anos.
As autópsias dos corpos serão
feitas hoje no Hospital de Or-

betello, na província de Siena.
Equipes de socorro da Guarda
Costeira trabalham com pressa
e contra o tempo, porque o clima deverá piorar perto da ilha
de Giglio, onde a embarcação
está encalhada, na quarta-feira.
Ainda existem chances de sobreviventes serem encontrados
mas elas são remotas.
Ação - Passageiros deram entrada em um processo judicial
contra a empresa proprietária
do navio. A ação foi ajuizada ontem pela associação de consumidores italianos. Mais de 70 passageiros que estavam no navio
adeririam à ação coletiva por
danos morais e materiais.
Segundo a associação, o objetivo é que cada um obtenha uma
indenização de pelo menos 10
mil euros. A ação foi apresentada ao Tribunal de Gênova e terá
que ter sua admissibilidade declarada por um juiz da Corte, o
que deverá levar alguns meses.
Caso a ação seja aceita, os
passageiros – italianos ou estrangeiros – terão 120 dias para
se juntar ao processo. A apresentação da ação também pode
levar a um acordo extra judicial.

%UDVLOHLURVSRGHPSHGLUUHSDUDomR
Alana Gandra
Da Agência Brasil

Os 57 brasileiros que estavam
a bordo do navio Costa Concordia, que naufragou última sextafeira na costa italiana e foram
resgatados com vida, têm direito
a indenização por danos morais e
materiais, disse hoje o advogado
Leonardo Amarante, especialista
em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor. Até agora,
foram resgatados 11 corpos. O navio transportava 4,2 mil pessoas.
Amarante explicou que a
frustração pelas férias canceladas, o desespero e o sofrimento experimentados durante o
naufrágio seriam justiﬁcativas
para a ação por danos morais.
Ele alertou que os que entrarem
com ações de indenização precisam ter muito cuidado com possíveis situações de insolvência

no Brasil, pois não se sabe se a
empresa proprietária do navio
tem patrimônio no país.
O advogado destacou que, embora não tenha havido vítimas
entre os brasileiros, o caso de um
ferimento, mesmo de menor gravidade, mas que tenha gerado despesa médica, pode justiﬁcar pedido de ressarcimento. Eles devem
também ser indenizados pelo que
pagaram no pacote turístico e pelas despesas feitas com a viagem à
Itália onde pegaram o navio.
Especiﬁcidade - No cruzeiro,
havia passageiros de mais de dez
países e cada país tem um tratamento especíﬁco em relação à
questão da reparação de danos,
observou o advogado. “Na Áustria, por exemplo, não há indenização por dano moral, em um
caso desses. Na Itália e no Brasil,
sim. Mas é difícil estimar o montante das indenizações, por cau-

sa do conﬂito de jurisdições.” No
caso dos que perderam parentes
no naufrágio, a situação muda,
porque a indenização é calculada com base na renda da vítima.
Aí, a reparação moral também
existe e “a indenização passa a
ser bem maior”, explicou.
Advogado das famílias das 55
vítimas do naufrágio do Bateau
Mouche 4, no Réveillon de 1988,
no Rio de Janeiro, Amarante disse que a diferença entre aquele
caso e o naufrágio na Itália é
que, por trás da empresa Costa
Cruzeiros, há um grupo de seguradoras que acabam facilitando
o pagamento das indenizações.
“No caso do Bateau Mouche,
não havia esse tipo de seguro e
também havia responsabilidade
da União. Isso causa um atraso
tremendo no processo.”
O governo federal, por meio
da Capitania dos Portos, foi con-

PROGRAMA NUCLEAR
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A Coreia do Sul informou ontem que vai continuar as discussões bilaterais com os Estados
Unidos a ﬁm de obter um compromisso aceitável sobre um embargo às exportações de petróleo do
Irã, uma vez que o país, pobre em
recursos, busca garantir sua segurança energética sem alienar seu
aliado e parceiro comercial.
Uma delegação de autoridades dos EUA, liderada por
Robert Einhorn, conselheiro especial sobre não proliferação e
controle de armas, encontrou-se
ontem com autoridades sul-coreanas para solicitar a cooperação de Seul em meio aos esforços, liderados pelos americanos,
de reduzir as receitas do petróleo iraniano, com o objetivo de
pressionar Teerã a desistir de
seu programa nuclear.
A delegação dos EUA destacou a importância de se resolver o impasse sobre o programa nuclear do Irã por meio da
cooperação global, informou,
em comunicado, o governo sulcoreano. Os americanos buscam
a redução gradual das importações do petróleo iraniano e, com
isso, visam a evitar romper com
o mercado global de petróleo ou
prejudicar seus aliados.
Em resposta, autoridades sulcoreanas expressaram o desejo
de se juntar ao esforço multila-

teral, porém destacaram a importância de se minimizar o impacto do embargo na economia
da Coreia do Sul, que é quase
totalmente dependente de produtores no exterior para suas
necessidades energéticas.
“Os dois lados concordaram
em continuar os esforços para
alcançar uma solução amigável,
que leva em conta os interesses
de nosso país e de nossas empresas e, ao mesmo tempo, atinge o
objetivo almejado pelos Estados
Unidos”, aﬁrmou um porta-voz
do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul. As duas
nações vão manter negociações
adicionais sobre a questão, mas
não especiﬁcaram datas.
Arábia Saudita - O Irã advertiu ontem a Arábia Saudita
para que não substitua o petróleo do país, caso Teerã sofra um
embargo internacional. Segundo
o governo iraniano, a declaração
saudita de que substituiria o petróleo aumentando sua produção “não é amigável”.
A declaração é feita após o Irã
ameaçar bloquear o estratégico
Estreito de Ormuz, rota mais importante de produção de petróleo
na região, o que já ajudou a aumentar os preços internacionais.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, cujos comentários foram

divulgados pela agência estatal
Irna, rebateu os comentários
da segunda-feira do ministro
do Petróleo saudita, Ali Naimi, prometendo que a Arábia
Saudita poderia elevar rapidamente sua produção, se houver
qualquer problema.
“Nós convidamos as autoridades sauditas a reﬂetir mais
e a considerar” sua decisão de
compensar qualquer corte nas
exportações de petróleo iraniana, segundo Salehi. Naimi
sugeriu na segunda-feira que a
Arábia Saudita, maior produtor
do mundo, estava pronta para
elevar sua produção em cerca
de 2,7 milhões de barris por dia
se necessário - mais do que as
atuais exportações do Irã.
AIEA - Uma delegação de alto
nível da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA) vai
visitar o Irã nos próximos dias 29
e 30 para discutir as demandas
que possui sobre o programa nuclear iraniano, disse ontem o representante do Irã na agência da
Organização das Nações Unidas
(ONU), Ali Ashgar Soltanieh,
informou a agência de notícias
Fars Soltanieh aﬁrmou que a
equipe da AIEA será comandada pelo inspetor-chefe Herman
Nackaerts. O Irã “negociará e
discutirá questões levantadas
pela AIEA”, disse ele.

siderado culpado no processo,
mas 24 anos depois, apenas 30%
das indenizações foram pagas aos
parentes das vítimas, acrescentou. Segundo o laudo da perícia,
o Bateau Mouche 4 levava 142
passageiros, mais que o dobro da
lotação autorizada de 62 pessoas.
Amarante tinha 28 anos à época,
em que iniciou as ações indenizatórias referentes ao naufrágio.
Dois sócios majoritários da
empresa Bateau Mouche Rio
Turismo foram condenados pelo
acidente e o terceiro, por sonegação ﬁscal decorrente das
investigações. Os três fugiram
do Brasil. Amarante continua
tentando levar a leilão imóveis
e participações societárias dos
culpados pelo acidente, que estão bloqueados, para ressarcir
as famílias, porque considera
injusto que a União arque sozinha com todo o ônus.

GUATEMALA
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O presidente da Guatemala, Otto Pérez, decretou estado
de calamidade pública em todo
o sistema de saúde do país por
tempo indeterminado. Pérez assumiu o governo há dois dias.
Segundo o presidente, o sistema de saúde está em condições
muito ruins e alguns dos quase
mil postos de saúde que visitou
durante sua campanha não tinham água potável e energia elétrica para atender aos pacientes.
“Venho aqui não declarar
estado de emergência, mas sim,
estado de calamidade pública do
sistema de saúde”, disse o presidente durante uma visita ao Hospital Geral de San Juan de Dios,
um dos mais importantes do país.
De acordo com o presidente, o
estado de calamidade vai permitir uma melhor coordenação do
processo de compra e de alocação
de recursos. Ele admitiu ainda
que os US$ 58 milhões destinados ao orçamento da saúde não
serão suﬁcientes para atender as
demandas do país. O presidente
também apontou a necessidade
de aumentar os recursos do Estado para garantir o funcionamento dos serviços públicos, por meio
da reforma ﬁnanceira.
Pérez assumiu como presidente do país no domingo e no discurso de posse se comprometeu a
lutar contra o crime organizado e
reduzir as taxas de desnutrição.
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PRIMAVERA ÁRABE
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O Ministério de Relações
Exteriores da Síria disse ontem
que seu país “rejeita absolutamente” qualquer plano para o
envio de tropas árabes para o
país, apesar do aumento do número de mortos durante os dez
meses de violentos conﬂitos.
O líder do Catar, xeque Hamad bin Khalifa Al Thani, disse
no domingo que tropas árabes poderiam ser enviadas para a Síria
para encerrar a violência. Essas
foram as primeiras declarações de
um líder árabe pedindo o envio de
tropas para o território sírio.
“A Síria rejeita as declarações de autoridades do Catar
para o envio de tropas árabes
para piorar a crise e abrir caminho para a intervenção estrangeira”, diz o documento.
O Catar, que já teve relações
próximas com Damasco, tem sido
um duro crítico da repressão de
Assad. O governo do Catar retirou seu embaixador da Síria para
protestar contra os assassinatos.
Desde o início da Primavera Árabe, mais de um ano atrás, o Catar
tem tido um papel agressivo, elevando sua inﬂuência na região.
“O povo sírio rejeita qualquer
intervenção estrangeira em seus
assuntos, sob qualquer nome, e
vai enfrentar qualquer tentativa
de violação da soberania da Síria
e da integridade de seus territórios”, disse o ministério de Relações Exteriores em comunicado.

O governo aﬁrma que terroristas estão por trás do levante
- e não pessoas que querem reformas - e que gangues armadas
estão agindo em nome de uma
conspiração estrangeira para desestabilizar o país.
“Seria lamentável que o sangue árabe caísse no território
sírio para servir a interesses
conhecidos”, diz o comunicado,
sem maiores explicações.
O documento da chancelaria
pede que a Liga Árabe interrompa o que chamou de “campanha
de mobilização na mídia” e que
a organização “ajude a impedir a
inﬁltração de terroristas e a entrada de armas” em território sírio.
A agência de notícias estatal
Sana disse ontem que um “grupo
terrorista armado” lançou granadas propelidas por foguete contra um posto de veriﬁcação do
exército na noite de segunda-feira, matando seis militares, a cerca de 9 quilômetros de Damasco.
Milhares de pessoas têm sido
mortas pela repressão do governo contra os manifestantes que
fazem oposição ao presidente
Bashar Assad. O conﬂito está
cada vez mais militarizado nos
últimos meses, elevando o risco
de uma guerra civil.
Segundo a Organização das
Nações Unidas, cerca de 400 pessoas foram mortas nas últimas três
semanas, número que se soma aos
mais de 5 mil mortos desde março.

PROPOSTA
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Renata Giraldi
Da Agência Brasil

O Parlamento de Cuba se
prepara para deﬁnir ainda este
ano sobre a legalização das uniões de pessoas do mesmo sexo.
A iniciativa foi conﬁrmada pela
sexóloga Mariela Castro, ﬁlha do
presidente cubano, Raúl Castro.
Uma proposta que reconhece as
uniões homossexuais deve ser enviada pelo Executivo ao Congresso cubano – denominado Assembleia Nacional do Poder Popular.
A proposta em elaboração se
refere à união livre entre pessoas do mesmo sexo, mas não usa a
palavra casamento. O texto conta com o apoio de Mariela Castro
que é diretora do Centro Nacional de Educação Sexual de Cuba
– que há anos faz campanha em
favor do reconhecimento dos direitos dos homossexuais.
O anteprojeto, que deﬁne a
alteração ao Código de Família
de Cuba, é avaliado por juristas
ligados ao Ministério da Justiça e magistrados vinculados à
União Nacional de Juristas, segundo Mariela Castro.
A ﬁlha do presidente cubano
disse que espera que a conferência do Partido Comunista, de 28
de janeiro, adote uma “política
de não discriminação”, abrindo
a possibilidade de votação da
proposta legislativa no Parlamento – cujas sessões de ocorrem em julho e dezembro.
Porto de Mariel - O ministro
das Relações Exteriores, Antonio
Patriota, visitou ontem o Porto de
Mariel, em Cuba, que conta com
o apoio do governo e de empresas brasileiras para transformar
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toda a área em zona de desenvolvimento integral. A ideia é construir, por exemplo, uma fábrica
de vidro. As obras do porto também recebem aporte do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
O Porto de Mariel é lembrando pelos cubanos como o local de
onde partiram vários grupos de
imigrantes do país rumo aos Estados Unidos, nos anos de 1980.
Há dois anos, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva esteve no
local para visitar as obras. Com
essas obras, os especialistas cubanos estimam que será possível
receber um maior número de embarcações de grandes dimensões.
Patriota concluiu ontem sua
visita de dois dias a Havana preparando a viagem da presidenta
Dilma Rousseff a Cuba no próximo dia 31. Na segunda-feira, o
chanceler se reuniu com o vicepresidente do Conselho de Ministros de Cuba, Marino Murillo
Jorge, que é o encarregado pelo
governo para promover uma reforma estrutural na economia.
Há cerca de dois anos, o presidente de Cuba, Raúl Castro,
decidiu abrir a economia para
evitar o agravamento da crise
interna causada pelo embargo
econômico imposto pelos norteamericanos desde 1962.
No período de 2006 a 2010, as
relações comerciais entre Brasil e
Cuba registraram crescimento de
30%, segundo o Itamaraty. O salto
foi de US$ 376 milhões, em 2006,
para US$ 488 milhões, em 2010.
A mesma tendência se repetiu no
ano passado, registrando um total
de US$ 570 milhões - no período
de janeiro a novembro de 2011.
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Reparação para as vítimas de
violações de direitos humanos
O presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunciou um plano
para reparar vítimas de violações de direitos humanos cometidas
no massacre de Mozote. O episódio ocorreu em 1981 quando
militares mataram cerca de mil pessoas, além de serem acusados
de crimes sexuais e de torturas. O presidente Funes orientou
ainda que os comandantes das Forças Armadas façam uma revisão
sobre os fatos dentro das discussões da Comissão da Verdade que
examina o massacre de Mozote.
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João Marcos Cavalcanti

Versão de ‘Senhorita
Júlia’ de Walter Lima Jr.
Repaginada, história agora se passa no Brasil, no dia da primeira eleição de Lula
Divulgação

Roberta Pennafort
Da Agência Estado

Walter Lima Jr. mistura os
verbos ao se referir à peça que
estreou semana passada, no
Rio - fala “ﬁlmar” no lugar de
“encenar”. Alessandra Negrini,
protagonista de “A Propósito de
Senhorita Júlia”, acha que o diretor, de 73 anos, 46 de cinema
e 21 de teatro, não é encenador:
interessa-se mais pelo ator, pelo
texto, por achar a verdade do
que está sendo dito.
Foi num cinema já há muito extinto em sua cidade, Niterói, no ﬁlme de Alf Sjöberg
(1903-1980), que ele conheceu
a “Senhorita Júlia” de August
Strindberg, o dramaturgo sueco
da virada do século 20 cujo centenário de morte marca 2012.
Era adolescente. Nunca iria se
esquecer daquela mulher.
“Sabe quando você tem um
estalo a respeito das coisas?”,
explica Lima Jr. “Eu devia ter
uns 14 anos, o ﬁlme era extremamente denso, mas aquilo me
despertou uma curiosidade muito grande em relação ao uso dos
tempos paralelos. É uma solução muito teatral Muito tempo
depois (em 1997), fui usar isso
em A Ostra e o Vento.”
Não por acaso que Sjöberg, de
quem Ingmar Bergman foi assistente - e venceu Cannes em 1951
com o ﬁlme -, também vivesse
entre o cinema e o teatro. “Cinema é vício. Teatro é um exercício

Alessandra Negrini vive a protagonista da peça
muito grande, que te deixa em
contato com seu principal instrumento, que é o ator”, diz Lima Jr.
Na nova versão, com Alessandra
Negrini e Armando Babaioff nos
papéis centrais, a história se passa
no Brasil no início do século XXI.
O clássico de Strindberg, que
trata de desejo, amor e as diferenças de classes, é de 1888. Júlia é
uma moça rica que quer se liber-

ESPORTES

tar das convenções morais que
lhe foram impostas. Rompe seu
noivado e ﬂerta com um empregado de seu pai - numa festa, entre
os serviçais, ela dança com ele, na
cozinha. Sua noiva, também funcionária da casa, assiste a tudo.
Seu comportamento causa estranheza. Júlia tem mais poder
do que ele por ser de classe alta;
já ele é homem, é livre dos valo-

res aristocráticos que a sufocam.
O pai dela, por sua vez, supera
ambos: é um nobre, é o pai, é o
empregador. A disputa por poder é acirrada.
A história já virou balé, ópera, especial de TV, foi situada na
África, na Inglaterra, no Mississipi e na Irlanda, e nas mais diferentes épocas, cada uma com
suas questões sociopolíticas características. Na versão encomendada por Lima Jr. a José Almino,
estamos no Brasil, no dia da primeira eleição do presidente Lula,
a euforia do proletariado no ar.
Alessandra, que há oito anos
foi a Tekla de “Credores”, seu
primeiro Strindberg, personagem
acusada de “sugar a inteligência
do marido”, vê extrema violência
nas relações desveladas. “Strindberg maltrata muito as mulheres,
é misógino. É difícil, mas é bacana, interessante viver isso”, considera. “É bonito ver a fraqueza
exposta. É como se fosse; ‘Olha só
como é o ser humano!’ Faz muitos
anos que ﬁz a peça, eu tinha esquecido um pouco como era.”
Nascido em Estocolmo em
1849, Strindberg é categorizado como pai do teatro e da literatura escandinava moderna,
expoente do chamado realismo
psicológico - foi contemporâneo
de Freud, da ebulição em torno
da psicanálise. “Isso o atingiu
de maneira muito forte. Mas era
um machista terrível. A atriz, fazendo Strinberg, sofre demais”,
testemunha Lima Jr.

Na partida de estreia,
Serena Williams bate
austríaca e avança no
Aberto da Austrália
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Neves é do Fluminense
Atleta se apresenta ainda esta semana no clube das Laranjeiras
Divulgação

Meia retorna para a sua terceira passagem no clube
cos do apoiador foi semelhante
à do rival rubro-negro, R$ 16 milhões, em quatro parcelas. Mas
as garantias de pagamento fornecidas pelos tricolores, com o

apoio do patrocinador, e as muitas idas e vinda da negociação
com o Flamengo foram determinantes para a deﬁnição dos árabes. Thiago Neves vai receber

cerca de R$ 750 mil mensais nas
Laranjeiras, com apenas R$ 50
mil ﬁcando a cargo do clube.
O meia, que durante o imbróglio chegou a dizer que no Brasil só jogaria no Flamengo, retorna ao Fluminense para a sua
terceira passagem. Em 2008, é
lembrado pelos três gols marcados na ﬁnal da Copa Libertadores contra a LDU, do Equador.
Excesso - A chegada de Thiago Neves cria um problema aparentemente positivo para o técnico Abel Braga. Com excesso de
meias e atacantes, o treinador vai
precisar quebrar a cabeça para
achar espaço para tantos jogadores. Para a armação, vai ter Deco,
Wagner, Lanzini, Souza, Welington Nem e Thiago Neves. No ataque, Rafael Sóbis, Fred e Rafael
Moura já lutam por duas vagas.
Na Gávea, Thiago Neves
marcou 21 gols em 57 partidas,
dois deles contra o Fluminense, pelo qual já atuou em 109
jogos com 39 gols.

3HUGDpXPGXURJROSHSDUDR)ODPHQJR
Leonardo Maia
Da Agência Estado

A realidade que o Flamengo
teimava em não aceitar se concretizou ontem, quando o rival Fluminense anunciou a contratação de
Thiago Neves. Foi mais um duro
golpe neste início de ano rubro-negro, que vive com a insatisfação do
elenco por débitos de luvas e direitos de imagem, com o impasse contratual com a Trafﬁc para a manu-

tenção de Ronaldinho Gaúcho e a
diﬁculdades na busca por reforços.
A presidente Patrícia Amorim
adotou um tom desdenhoso ao se
pronunciar através do site oﬁcial
do clube para tratar do acerto de
Thiago Neves com o Fluminense.
“Aqui no Flamengo só joga quem
quer. Como o mesmo não mostrou
interesse em ﬁcar no clube, não
faremos mais esforços para mantê-lo. No ﬁnal da temporada, o jogador disse que sua intenção era

ﬁcar no Flamengo, mas ele não
demonstrou essa vontade. Então
estamos fora. O Flamengo é muito maior do que ele”, disse.
O rancor com o jogador, porém,
não oculta o fracasso da diretoria
em sua manutenção. Até o dia 31
de novembro do ano passado, o
clube tinha o privilégio de negociações exclusivas com o Al Hilal,
da Arábia Saudita, para aquisição
dos direitos econômicos do meia.
Mas subestimou os árabes com

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

João Rubinato

J

oão Rubinato nasceu
em Valinhos, interior de
São Paulo. Aos 10 anos
teve sua certidão alterada por mais dois anos
para poder trabalhar de forma legalizada e abandonou
a escola muito cedo.
Seus pais, sempre tentando melhorar, mudavam
constantemente de cidade
e foi em Jundiaí que João
conseguiu seu primeiro emprego: entregador de marmitas. Muito esperto e sem
dinheiro para comer, abria
as marmitas e tirava um
pouco de cada uma delas
para matar a fome.
Assim levava a vida até
que, mudando-se para capital, começou a perambular
pelas rádios tentando ser
cantor. O início foi difícil,
pois sem ter padrinho e instrução adequada nada conseguia. Resolve então partir
para carreira de ator. Tendo
cursado a escola da vida,
descobre que sua salvação
econômica seria continuar
tentando o rádio como ator,
locutor ou cantor.
Seu nome não ajudava,
então teve a ideia de mudálo, homenageando dois personagens Adoniran (velho
companheiro de boemia) e
Barbosa ( Luiz Barbosa, cantor de sucesso). Assim nascia Adoniran Barbosa.

Dedé, do Vasco, teve seu
nome citado pela Fifa
e quer conquistar fama
internacional em 2012

FLA-FLU

Como esperado, o Fluminense
conﬁrmou ontem a contratação do
meia Thiago Neves para a temporada de 2012. Depois de uma longa
novela entre o jogador e o Flamengo, que não conseguiu se acertar
com o Al Hilal, da Arábia Saudita,
que o tinha sob contrato, o clube
tricolor resolveu investir com força em seu antigo camisa 10. Com o
suporte ﬁnanceiro da Unimed, coisa que o rival rubro-negro não tem,
o clube das Laranjeiras superou o
rival no ano em que o clássico FlaFlu celebra 100 anos.
“O Fluminense Football Club
comunica o acerto com o jogador
Thiago Neves. Todas as negociações ﬁnanceiras foram concluídas com sucesso, restando apenas
os últimos trâmites burocráticos.
O atleta deve ser apresentado até
o ﬁm da semana”, dizia a nota
distribuída pela assessoria de
comunicação do clube, por volta
das 17h15 de ontem.
A proposta do Fluminense
pelos 90% dos direitos econômi-

MPB & outras

propostas insatisfatórias com pagamentos em muitas parcelas.
Irritados, os dirigentes do Al
Hilal se sentiram mais seguros
com as garantias dadas pelo Fluminense, que tem o suporte ﬁnanceiro da Unimed para concretizar os pagamentos. As propostas
não foram tão díspares assim. Os
rubro-negros, que detêm 10% dos
direitos econômicos, ofereciam
R$ 14,5 milhões, contra R$ 16 milhões do clube das Laranjeiras.

Já com o novo nome tenta mais uma vez ser cantor.
Com a ﬁbra herdada de seus
pais, não desistia e voltou
cantando “Filosoﬁa”, de
Noel Rosa, e foi aprovado.
Conseguia assim, depois de
muito sofrimento, abrir as
portas do rádio.
Passou a trabalhar fazendo
de tudo. Locutor, cantor, humorista etc. Foi então que conheceu os “Demônios da Garoa” e
daí para frente foi só sucesso.
(Ler coluna de ontem).
Era conhecido por seu
gênio turrão, sisudo embora
fosse um tremendo gozador.
Fumante inveterado nunca
comprou um maço de cigarros. Preferia ﬁlar dos amigos. Sentia-se mal em lugares fechados, não entrava
em elevador nem amarrado.
Já no ﬁm da vida, internado em um hospital, foi
visitado por um amigo de
boemia que chegou na hora
em que o médico tirava sua
pressão e perguntava: Adoniran, o senhor toma álcool
não é? Não doutor, só tomo
se não tiver cachaça.
Esse era Adoniran, que
muito contribuiu para a
MPB e que retratou em suas
músicas o espírito do povo
paulistano, principalmente daqueles que vieram de
outros continentes. Igual a
Adoniran, nunca mais.

Real Madrid e Barcelona
se enfrentam hoje na
rodada de ida das quartas
da Copa do Rei, em Madri

FIFA

Fortaleza é
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O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, apontou ontem a cidade
de Fortaleza como favorita para receber o sorteio dos grupos da Copa
do Mundo de 2014, previsto para
acontecer em dezembro do ano
que vem. São Paulo e Rio de Janeiro também querem ser sede do
evento, mas a capital cearense parece levar vantagem nessa disputa.
Fortaleza foi a primeira parada
da visita pelas sedes brasileiras do
Mundial, iniciada nesta terça por
Valcke. A comitiva do secretáriogeral da Fifa também conta com
a presença do ex-jogador Ronaldo,
que é membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local (COL) da Copa de 2014.
Além de vistoriar as obras do
estádio Castelão, Valcke foi conhecer o centro de eventos de Fortaleza, local indicado pela cidade para
receber o sorteio dos grupos da
Copa. E o dirigente, recepcionado
pelo governador do Ceará, Cid Gomes, admitiu ter ﬁcado impressionado com a estrutura do local.
“Vocês me conhecem. Se tenho
que falar alguma coisa negativa, eu
falo. O centro de eventos que eu vi
hoje (terça) é impressionante. Pode-se dirigir um ônibus lá dentro.
Há uma grande possibilidade que
seja a sede do sorteio, um evento
para três mil convidados e mil trabalhadores de imprensa. São vários candidatos, mas há uma grande possibilidade”, aﬁrmou Valcke.
O dirigente, no entanto, garantiu que a decisão sobre a sede do
sorteio ainda não está tomada.
“São Paulo e Rio também concorrem, mas o Rio já recebeu o sorteio das Eliminatórias e queremos
dividir os eventos entre as cidades. Então, o Rio não deve receber.

Capital cearense é uma
das principais sedes do
Mundial. Será palco de
quatro jogos na primeira
fase e de uma partida
das oitavas de ﬁnal
Mas o COL fará sua avaliação e vai
passar à Fifa”, explicou Valcke.
Avanço das obras - O secretário-geral da Fifa também ﬁcou
entusiasmado com avanço das
obras de reforma e ampliação
do estádio Castelão, que atingiu
53%. Ronaldo também elogiou
e, saboreando uma água de coco,
fez brincadeira com a alta temperatura local, o que, segundo insinuou, poderia ser uma estratégia
em favor da seleção brasileira.
“A gente tem que trazer as principais seleções da Europa para virem jogar aqui nesse calor”, disse.
No Castelão, Valcke e Ronaldo testemunharam a prefeita Luizianne
Lins assinar da ordem de serviços
para a intervenção em cinco avenidas de Fortaleza.
A capital cearense é uma das
principais sedes da Copa de 2014.
Será palco de quatro jogos na primeira fase, incluindo o segundo da
seleção brasileira. E ainda receberá uma partida das oitavas de ﬁnal
e outra das quartas de ﬁnal, que
pode ser novamente do Brasil.
Depois de Fortaleza, a comitiva com Valcke e Ronaldo seguiu
para Salvador, onde visitou as
obras da Arena Fonte Nova.

