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Garibaldi Alves: “Resultado só não foi tão positivo por causa dos precatórios”

O déﬁcit da Previdência subiu 79%
em abril ante igual mês de 2010, para
R$ 5,729 bilhões, como resultado da concentração de pagamentos de precatórios
no mês. Somente as despesas com pagamentos de decisões judiciais somaram R$
3,221 bilhões, 56,2% do rombo de abril.
O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, disse que o aumento é
temporário. Não há concentração de pagamentos tão elevados nos próximos meses
do ano. “O resultado foi satisfatório em
abril. Só não foi tão positivo por causa dos
precatórios”, frisou o ministro. | PÁGINA 3 |

País

A Câmara aprovou
na noite de ontem,
por 410 votos a favor,
63 contrários e uma
abstenção, o texto
que reforma o Código
Florestal. O texto libera
a ocupação de cerca de
420 mil km2 de Áreas de
Preservação Permanentes
desmatadas até 2008.

Dívida de cheque especial
após 1 ano é isenta de IOF
Cobrança ﬁca limitada até o prazo de 365 dias quando o correntista for renegociar o débito
Valter Campanato / ABr

Justiça

Os ministros da 2ª Turma
do STF determinaram
ontem que o jornalista
Antonio Marcos Pimenta
Neves cumpra a pena
de 15 anos de reclusão à
qual foi condenado pelo
assassinato da também
jornalista Sandra Gomide,
em 2000. Pimenta Neves
foi preso à noite. | PÁGINA 9 |
Pedro Marcos Barbosa

Questão
de Justiça
Há um sentimento
coletivo de que temos
sempre de promover
revoluções, desde
que comecemos pelo
próximo, mas nunca
por nós mesmos. O não
reconhecimento de uma
auto-crítica endógena é,
por vezes, averbado em
clássicos da literatura.
| PÁGINA 8 |

Os correntistas inadimplentes no cheque
especial terão agora mais facilidade para renegociar a sua dívida. Com o Decreto 7.487,
publicado ontem no Diário Oﬁcial, a Receita
Federal limitou em 365 dias o prazo para a
cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) depois que o banco considerar
o cliente inadimplente no cheque especial.
Até agora, o IOF tinha incidência diária até
o momento do pagamento da dívida.
O subsecretário de Receita Federal, Sandro Serpa, disse que em muitos casos o IOF
devido superava o valor da dívida. Com a mudança, a cobrança ﬁca limitada até o prazo
de um ano quando o correntista for renegociar a dívida para quitá-la. “Estamos tentando melhorar o ambiente de negócio e reduzir
a inadimplência”, aﬁrmou Serpa.
Também segundo o decreto, os resgates
das aplicações em títulos privados, como os
Certiﬁcados de Depósitos Bancários (CDBs),
com menos de 30 dias voltarão a ser taxados
com o IOF a partir de hoje. | PÁGINA 2 |

Serpa: “Estamos tentando melhorar o ambiente de negócio e reduzir a inadimplência”

Marina da Glória
sedia feira de
negócios de moda

1RYDVUHJUDVSDUDFDUWmR
YLJRUDPGLDGHMXQKR
Marcelo Casal Jr / ABr

A maior bolsa de negócios de moda da
América Latina começou ontem na Marina da
Glória e vai até depois de amanhã. A abertura
oﬁcial do 18º Senac Rio Fashion Business contou com as presenças do governador Sérgio Cabral e do secretário especial de Turismo e presidente da Riotur, Antônio Pedro Figueira de
Melo, representando o prefeito Eduardo Paes.
Durante os quatro dias de atividades estarão reunidos 310 expositores, 250 grifes,
20 mil lojistas credenciados e 17 desﬁles exclusivos e eventos culturais. Cerca de 60 mil
pessoas devem passar pela feira.
O objetivo do Senac Rio Fashion Business
é estimular o debate sobre o mercado da
moda, incentivando a economia criativa, com
a valorização do produto artesanal, sustentável e tipicamente brasileiro. | PÁGINA 9 |

Tombini: medidas evitarão que as
famílias se endividem em excesso

O presidente do Banco Central (BC),
Alexandre Tombini, disse ontem que as
novas regras para o setor de cartões de
crédito, que entrarão em vigor no dia 1º
de junho, ajudarão a evitar que as famílias brasileiras se endividem em excesso
e contribuirão também para racionalizar
e melhorar o relacionamento entre a indústria de cartões e os clientes.
Tombini participou de seminário do
BC em Brasília sobre o tema e citou entre as principais medidas o aumento do
percentual de pagamento mínimo da
fatura para 15% - que vai para 20%, a
partir de dezembro deste ano - e a redução do número de tarifas cobradas, hoje
mais de 80, para apenas cinco. | PÁGINA 2 |
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Mudança facilitará renegociação de débitos e volta de inadimplentes ao mercado HP6mR3DXOR
Renata Veríssimo e
Adriana Fernandes
Da Agência Estado

A Receita Federal decidiu facilitar a renegociação de crédito
tomado por pessoas físicas e empresas na modalidade cheque especial - o chamado crédito rotativo.
Segundo o subsecretário de Tributação da Receita Federal, Sandro
Serpa, o Decreto 7.487, publicado
ontem no Diário Oﬁcial da União,
iguala, no caso de inadimplência, a
tributação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) do crédito rotativo ao do crédito chamado
ﬁxo (parcelado).
Com a mudança, a partir de
agora, caracterizada a inadimplência, o banco só cobrará o IOF
até o prazo de 365 dias. A partir
deste prazo, quando o devedor
for quitar sua dívida, ele só terá
que pagar o imposto incidente
até o prazo de um ano. Hoje, no
crédito rotativo, o IOF, que tem
cobrança diária e recolhimento
mensal, continuava sendo cobrado indeﬁnidamente até que o
devedor quitasse a dívida.
De acordo com Serpa, isso fazia com que, em muitos casos, o
IOF ﬁcasse maior que a própria
dívida, diﬁcultando a quitação.
Agora, a tributação do crédito
no cheque especial será a mesma
do crédito ﬁxo. Para Serpa, a mudança vai permitir que os inadimplentes possam renegociar sua
dívida e voltar ao mercado.
Exemplo - A chefe da Divisão de Tributação do Mercado
Financeiro, Maria da Consolação
Silva, deu um exemplo de como
o modelo vai funcionar. Depois
de caracterizada a inadimplência, o IOF deixa de ser cobrado e
o banco ﬁca fazendo cálculos do
seu valor. Se o devedor for renegociar a dívida num prazo anterior a
365 dias, o IOF será cobrado sobre

5HVJDVWHGHFXUWRSUD]RQD
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O subsecretário de Tributação da Receita Federal, Sandro Serpa, disse ontem que a
alíquota do IOF que recairá
sobre as aplicações em Certiﬁcados de Depósitos Bancários
(CDBs) com resgates em prazo
inferior a 30 dias é de 1% ao
dia sobre um percentual do
rendimento. Quanto mais tempo de aplicação, menor a tributação, segundo uma tabela progressiva da Receita Federal.
Segundo Serpa, o governo
quer evitar a migração dos depósitos à vista para depósitos
de renda ﬁxa de curtíssimo
prazo. Ele, no entanto, não
soube explicar a motivação
da medida e os prejuízos causados por essa migração. “Foi
uma decisão de política econômica”, resumiu.
Serpa disse que “não deu
errado” a decisão de janeiro
do governo de isentar as aplicações de curto prazo de títulos
esse período. Mas se o devedor for
negociar a dívida em um prazo
superior a 365 dias - por exemplo,
400 dias -, o IOF incidirá somente
sobre o prazo de até 365 dias.
A medida vale para pessoas
físicas e jurídicas. O IOF incidente sobre o cheque especial de
pessoas jurídicas é de 0,0041%
ao dia ou 1,5% ao ano. No caso
de pessoas físicas, é cobrado IOF
de 0,0082% ao dia ou 3% ao ano.
Renegociação - Maria da
Consolação Silva esclareceu que
a Receita só receberá o IOF correspondente ao crédito rotativo
(cheque especial) após a renegociação da dívida entre o banco e

privados (CDBs) - que foi revertida ontem. “Nada deu errado”,
aﬁrmou o secretário, limitando-se a aﬁrmar que o governo
fez um acompanhamento e um
monitoramento do mercado
para tomar a decisão de voltar
a cobrar IOF sobre essas operações, mantendo, no entanto,
alíquota zero para debêntures,
certiﬁcados de recebíveis imobiliários e letras ﬁnanceiras.
Essa decisão de manter a alíquota zero para essas aplicações
foi tomada porque o governo entende que é preciso estimular o
mercado secundário para esses
títulos. Nem Serpa, nem a chefe da Divisão de Tributação do
Mercado Financeiro da Receita
Federal, Maria da Consolação
Silva, quiseram fazer declarações sobre os motivos que levaram o governo a voltar a tributar os títulos privados de curto
prazo, menos de seis meses após
a decisão de isentá-los.
o cliente. Caso não haja um acordo de renegociação da dívida e
o banco não consiga recebê-la,
mesmo após a execução, o repasse do IOF à Receita não ocorrerá.
Segundo a técnica, o IOF sobre o crédito rotativo é debitado
atualmente no começo de cada
mês. A partir de agora, depois de
caracterizada a inadimplência,
o banco fará o cálculo do IOF,
mas não irá debitá-lo da conta
do cliente. Esse cálculo também
foi limitado a até 365 dias. Depois desse prazo, mesmo que a
pessoa ou a empresa continue
inadimplente, não haverá mais
a cobrança de IOF. O imposto

calculado até os 365 dias só será
repassado à empresa no dia em
que o cliente procurar o banco
para negociar o pagamento da
dívida do cheque especial.
Legalidade - Sandro Serpa
acrescentou que a medida busca
incentivar a legalidade do crédito.
Ou seja, ao renegociar a dívida, o
cliente pode voltar normalmente
ao mercado de crédito. “Estamos
tentando melhorar o ambiente de
negócio e reduzir a inadimplência”, aﬁrmou Serpa. Segundo ele,
a medida adotada hoje é fruto de
observações do mercado sobre a
cobrança do IOF e equaliza a legislação do crédito rotativo com
a do crédito ﬁxo. De acordo com
ele, não há uma preocupação com
o aumento do endividamento.
Maria da Consolação destacou
ainda que as novas regras reduzem o custo da dívida e, por isso,
podem estimular os devedores a
renegociar suas dívidas, para retornar ao mercado de crédito.
Simples - O Decreto 7.487,
publicado ontem no Diário Oﬁcial da União também traz uma
simpliﬁcação no recolhimento do
IOF para as empresas inscritas no
Simples Nacional - regime de pagamento de impostos voltado para
as micro e pequenas empresas.
Atualmente, segundo Sandro
Serpa, essas empresas precisavam
comprovar a cada operação de crédito sua inscrição no programa para
ter direito à alíquota reduzida de
IOF. A partir de agora, a empresa
só precisa apresentar a documentação na abertura da conta - e não
mais a cada operação de crédito.
A alíquota do IOF para as
empresas do Simples é de 0,5%
ao ano, um terço menor que a
das demais pessoas jurídicas,
que pagam 1,5% ao ano. Serpa
aﬁrmou que a medida desburocratiza e melhora o ambiente
de negócios no País.
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Fabio Graner e
Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

As novas regras para o setor de cartões de crédito - que
entrarão em vigor na próxima
semana - ajudam a evitar que
as famílias brasileiras se endividem em excesso e também a
racionalizar e melhorar o relacionamento entre a indústria
de cartões e os clientes.
A avaliação foi feita ontem
pelo presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini,
em seminário para explicar as
mudanças nas regras de funcionamento desse mercado,
que também indicou a possibilidade de definição de regras
adicionais.
As mudanças - Entre as
principais medidas mencionadas por Tombini estão: o aumento do porcentual de pagamento mínimo da fatura para
15% - que vai para 20%, a partir de dezembro deste ano - e a
redução do número de tarifas
cobradas de mais de 80 para
apenas cinco. A partir de junho, valerão tarifas somente
sobre anuidade, emissão de

www.jgn.com.br

segunda via, saque, pagamento de contas no cartão e avaliação emergencial de limite
de crédito.
Uso racional - “Com isso,
buscamos incentivar o uso racional do cartão de crédito e
ajudar as famílias a evitarem
o endividamento excessivo”,
disse. “A entrada em vigor
das novas regras para cartões
de crédito não representa o
fim de um processo. Pelo contrário, o Banco Central continuará monitorando a evolução
desse importante instrumento. E sempre que necessário,
adotará, dentro das suas competências legais, medidas e
ações para que esse segmento
continue crescendo de forma
sustentável, sem a geração de
riscos para a população e para
as instituições financeiras”,
acrescentou.
Na visão de Tombini, ao dar
mais racionalidade e transparência no mercado de cartões,
o BC contribui para reduzir o
clima hostil entre os clientes
e os prestadores desses serviços, que era fonte de risco
operacional e de reputação do
sistema financeiro nacional,

cuja estabilidade é função do
BC zelar.
Segurança - Na avaliação
do chefe do Departamento de
Normas do Banco Central, Sérgio Odilon dos Anjos, as novas
regras para os cartões de crédito darão mais segurança aos
consumidores nas relações com
as operadoras. Isso porque, explicou, vão simplificar as tarifas, permitindo uma melhor
identificação dos serviços que
de fato estão sendo cobrados,
além de permitir a comparação
entre os preços praticados pelas instituições financeiras.
Tendência - Segundo Odilon dos Anjos, a tendência é
de diminuição nos valores das
tarifas, assim como ocorreu
com a padronização das tarifas bancárias. Desde abril de
2008, de acordo com Odilon,
as taxas cobradas pelos bancos
caíram pela metade. “Os dados
demonstram o sucesso do modelo, e agora levamos o mesmo
conceito para os cartões de
crédito”, acrescentou, pedindo que os órgãos de defesa do
consumidor atuem para incentivar a comparação de tarifas
entre os bancos.

No evento de ontem, o BC
lançou uma cartilha com as novas regras para o mercado de
cartões de crédito. De acordo
com a nova legislação, a regra
que limita a cinco o número de
tarifas a serem cobradas entra
em vigor no próximo dia 1º apenas para os novos cartões. Para
os emitidos até 31 de maio de
2011, a regra valerá somente a
partir de junho de 2012.
O BC não ﬁxou regra sobre
os juros cobrados no cartão, que
continuam entre os maiores do
mercado bancário. O setor justiﬁca o elevado nível dos juros,
entre outros motivos, pelo fato
de os cartões arcarem sozinhos
com o risco de inadimplência de
operações de compras parceladas sem juros, muito frequentes
no mercado brasileiro.
Para a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da
Justiça, Juliana Pereira da Silva,
a nova norma deve diminuir a
quantidade de reclamações dos
consumidores. No ano passado,
33,16% das queixas recebidas
pelo departamento no âmbito
do sistema ﬁnanceiro diziam respeito a cartões de crédito.

Renata Pedini
Da Agência Estado

O endividamento das famílias paulistanas caiu de 48,3%
em abril para 45,7% em maio, de
acordo com dados da Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (PEIC) da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomercio-SP). Foi
o segundo mês consecutivo de
queda. Em números absolutos, o
número de famílias com algum
tipo de dívida recuou de 1,732
milhão para 1,639 milhão entre
os meses de abril e maio.
A Fecomercio-SP lembra que
o ano começou com endividamento acima de 50%, atingindo
53,8% em fevereiro, ainda em razão de dívidas assumidas no período do Natal. O endividamento
começou a cair a partir de março.
Contas em atraso - Segundo a Fecomercio-SP, entre as famílias paulistanas que possuem
contas em atraso houve estabilidade em 14% em maio na comparação com abril, o que “demonstra que o consumidor embora já
esteja sentindo os efeitos da elevação do preço nas suas compras,
consegue administrar melhor
suas dívidas”. Destes consumi-
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Wellington Bahnemann
Da Agência Estado

O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 2,4%
em abril de 2011 frente a igual
mês de 2010, de 34,98 mil GWh
para 35,83 mil GWh, segundo os
dados divulgados pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE).
Na comparação entre o primeiro
quadrimestre de 2011 e o igual
período de 2010, a taxa de crescimento foi de 4,1%, para 142,74
mil GWh. No acumulado dos últimos 12 meses, a expansão foi de
6,2%, para 420,84 mil GWh.
Indústria - De acordo com a
EPE, o consumo de energia pelo
setor industrial aumentou 2,9%
em abril de 2011 ante igual mês
de 2010, para 15,35 mil GWh. A
baixa taxa de crescimento reﬂete
um movimento detectado por algumas distribuidoras, no qual a indústria de transformação dá sinais
de acomodação na atividade, em
razão da apreciação do real e das
medidas adotadas pelo governo
para controlar a inﬂação. “A média móvel e as taxas de crescimen-

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou
ontem o novo cronograma de cadastro de consumidores de baixa
renda com direito ao benefício
da tarifa social, que dá descontos na conta de luz. Pela decisão,
tomada em reunião da diretoria
da agência, foi prorrogado de
1º de junho para 1º de agosto o
prazo para que consumidores na
faixa de consumo maior que 65
quilowatts-horas (kwh) e menor
que 80 kwh comprovem que têm

direito ao benefício, com base
nos critérios de renda de meio
salário mínimo per capita.
O prazo para que consumidores
que consomem valores maiores a
40 kwh e menores que 65 kwh foi
postergado para 1º de setembro.
Para aqueles que se encaixam entre valores maiores a 30 kwh e menores que 40 kwh, foi ﬁxada a data
de 1º de outubro; e para a faixa de
consumo menor ou igual a 30 kwh,
por sua vez, foi estipulada a data
de 1º de novembro.
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to de 12 meses sugerem uma certa
estabilização no crescimento no
consumo de energia na indústria”,
diz a EPE. A demanda industrial
cresceu 2,6% no Sudeste, 1,3% no
Nordeste, 1,2% no Sul, 3% no Norte e 6,8% no Centro-Oeste.
Comércio - No mesmo período, o consumo de energia no segmento comercial cresceu 4,9%,
para 6,3 mil GWh. A demanda
da classe residencial apresentou
comportamento estável, com uma
ligeira variação positiva de 0,9%,
para 9,23 mil GWh, reﬂetindo a
ocorrência de temperaturas mais
baixas este ano na comparação
com abril de 2010. De acordo com
a EPE, esse fato diminuiu a demanda por refrigeração dos ambientes no período, o que reduz o
consumo de energia elétrica.
O consumo dos clientes livres,
basicamente grandes indústrias
que podem escolher de quem
comprar a energia, cresceu 8,4%
na comparação entre abril de
2011 e igual mês de 2010, para
9,3 mil GWh. No acumulado
dos 12 meses, a expansão foi de
15,6%, para 108,9 mil Gwh.
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dores, 46,3% têm atrasos há mais
de 90 dias, 24,4% estão com dívidas atrasadas entre 30 e 90 dias
e 24,8% por até 30 dias O tempo
médio é de 62,87 dias.
A proporção de famílias que
acredita não ter como quitar total
ou parcialmente suas dívidas ﬁcou
em 5,3%, com alta de 0,2 ponto ercentual ante o mês anterior, ou o
equivalente a 191 mil famílias.
Renda - Em relação à parcela da renda comprometida,
55,3% das famílias endividadas
em maio têm entre 11% e 50%
de sua renda comprometida
com o pagamento de dívidas e
para 14,9% delas esse comprometimento é superior a 50%,
enquanto para 20,9% menos de
10% da renda está comprometida com o pagamento de dívidas,
informa a Fecomercio-SP em seu
levantamento.
Ainda conforme a pesquisa,
“o principal tipo de dívida continua sendo o cartão de crédito
para 68,5% dos paulistanos, seguido pelos carnês (21,3%), crédito pessoal (19,2%), ﬁnanciamento de carro (9,6%), cheque
especial (8,5%), entre outros.”
Os dados, apurados mensalmente desde 2004, são coletados
com 2.200 consumidores da cidade de São Paulo.
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Por causa de pagamento de precatórios, rombo atingiu R$ 5,729 bilhões em abril, alta de 79% ante o igual mês de 2010
Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr

Edna Simão
Da Agência Estado

A concentração de pagamento de precatórios fez com
que o rombo da Previdência
Social disparasse no mês passado. O déficit totalizou R$
5,729 bilhões em abril, aumento de 79% ante o igual período
de 2010. Somente as despesas
com pagamento de decisões
judiciais somaram R$ 3,221
bilhões, o equivalente a 56,2%
do resultado negativo de abril.
Os números divulgados ontem
pelo Ministério da Previdência estão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Para o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves
Filho, esse aumento é temporário. Não há concentração de
pagamentos tão elevados nos
próximos meses do ano. “O
resultado foi satisfatório em
abril. Só não foi tão positivo
por causa dos precatórios”,
frisou o ministro. O forte crescimento de 79% do déficit em

relação a abril de 2010 é explicado pelo fato de que no ano
passado os precatórios foram
pagos em março.
Pagamentos - Desde o início de 2010, o governo federal
tem diluído os pagamentos de
precatórios para impedir uma
queda brusca do resultado do
superávit primário (economia
feita para pagamento de juros
da dívida) no início do ano.
Em 2009, os pagamentos de
sentenças judiciais pelo governo aconteciam sempre em
janeiro. Neste ano, por exemplo, as ordens de pagamento
da Justiça contra a União foram distribuídas entre os meses de maio e julho.
Independente da administração de caixa feito pelo
governo, o resultado da Previdência Social tem mostrado
melhora nos números acumulados, reﬂetindo o bom desempenho do mercado de trabalho
com aumento de número de
vagas com carteira assinada e
com salários mais atrativos. No
primeiro quadrimestre deste

Garibaldi terá reunião amanhã com centrais sindicais
ano, o déﬁcit da Previdência
Social apresentou uma redução de 17,2% na comparação
com o mesmo período de 2010,

somando R$ 15,329 bilhões.
O déﬁcit desacelerou por
conta da arrecadação líquida
- a maior para o período desde

(67,0$7,9$

(FRQRPLDDYDQoRXQR
WULPHVWUHDSRQWDD6HUDVD
Circe Bonatelli
Da Agência Estado

A economia brasileira cresceu
1,4% no primeiro trimestre deste
ano, em comparação com o último
trimestre de 2010, já descontadas
as inﬂuências sazonais, segundo
cálculos divulgados ontem pela
Serasa Experian, empresa especializada em análise de crédito. Em relação ao primeiro trimestre do ano
passado, o crescimento foi de 4,6%
nos primeiros três meses de 2011.

Em março, na comparação
com abril, o Indicador Serasa
Experian de Atividade Econômica (PIB Mensal) apontou estabilidade na economia. Nos 12
meses encerrados em março, a
expansão calculada foi de 6,3%.
As projeções da Serasa Experian servem apenas de referência
para o mercado. Oﬁcialmente, o
Produto Interno Bruto (PIB) do
País é medido pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE). O PIB do primeiro tri-

mestre deste ano será divulgado
pelo IBGE no dia 3 de junho.
De acordo com a Serasa Experian, o avanço da economia no
primeiro trimestre deste ano, ante
o trimestre anterior, “foi puxado
pelo crescimento de 7,4% do consumo das famílias e pela expansão de 9,4% dos investimentos
produtivos”. O resultado positivo
também foi motivado pelo setor
de serviços, que avançou 4,6% no
período, seguido pela indústria
(3,9%) e pela agropecuária (0,8%).

&1,

A instituição avalia que, a
despeito das medidas de contenção adotadas pelo governo,
houve aceleração do ritmo de
crescimento econômico neste
primeiro trimestre, já que a alta
havia sido de 0,7% no quarto
trimestre de 2010. A Serasa Experian espera que, a partir do
segundo trimestre deste ano,
ocorra uma diminuição do ritmo
de expansão da economia, em
linha com as necessidades de
combate à alta da inﬂação.

&1,DSRQWDTXHGD
GDSURGXomRHPDEULO

SISCOMEX

A produção industrial brasileira recuou em abril em relação
a março, segundo a Sondagem
Industrial divulgada ontem pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em uma escala em que
valores acima de 50 pontos indicam crescimento e, abaixo disso,
retração, o indicador de produção
do mês passado atingiu 47,6 pontos. Em março, o índice havia ﬁcado em 53,3 pontos. “A atividade
industrial dá novos sinais de desaquecimento”, aﬁrma a CNI. Em
abril do ano passado, o nível de atividade havia marcado 51 pontos.
De acordo com o estudo, os empresários avaliam que a atividade
industrial de abril está abaixo do
usual para o período. A CNI destaca que este é o quinto mês seguido
em que isso ocorre. Em março, o

Da Agência Estado

índice havia sido de 53,4 pontos,
ante 62,9 pontos de março de 2010.
A utilização da capacidade instalada (UCI) caiu de 47,4 pontos
em março para 46,2 pontos em
abril, afastando-se ainda mais da
linha divisória dos 50 pontos. O
percentual médio do índice chegou
a 73% em abril, ante 74% em março. A Sondagem foi realizada com
1.442 empresas - 813 pequenas, 416
médias e 213 de grande porte.
O estudo mostra, no entanto,

que os empresários continuaram
otimistas em relação as perspectivas para os próximos seis meses. As expectativas sobre a evolução da demanda no mercado
interno atingiu 60,7 pontos em
maio, ante 61,7 pontos em abril.
O índice de expectativas para
o emprego registrou 54,3 pontos
em maio, ante 55,4 pontos em
abril. O índice de compras de
matérias-primas marcou 58,2
pontos, ante 58,8 pontos.

Uso da capacidade instalada baixou de 47,4
pontos em março para 46,2 pontos em abril,
afastando-se mais da linha divisória dos 50 pontos

,$%UUHFXRGHQRDoREUXWR
Glauber Gonçalves
Da Agência Estado

A produção de aço bruto no
Brasil totalizou 2,9 milhões de
toneladas em abril, o que representa recuo de 1,9% ante março
e crescimento de 10,4% ante
igual mês do ano passado. Neste
ano, a produção acumulada é de
11,5 milhões de toneladas, o que
representa aumento de 7,5% na
comparação com o igual período
de 2010. As informações foram
divulgadas ontem pelo Instituto
Aço Brasil (IABr).
Entre os laminados, a produção de abril atingiu 2,1 milhões
de toneladas, queda de 9,9%
ante o mês anterior e de 2,4% em
relação a abril do ano passado.

De janeiro a abril, a produção de
laminados soma 8,5 milhões de
toneladas, um acréscimo de 0,9%
ante igual período de 2010.
Balança - Abril fechou com
um volume de importações de
261,2 mil toneladas (US$ 314 milhões) de produtos siderúrgicos,
totalizando, 1,1 milhão de toneladas no ano, 38% inferior ao registrado no mesmo período de 2010.
Já as exportações de produtos siderúrgicos em abril atingiram 857,1 mil toneladas (US$
674,2 milhões). Com esse resultado, as exportações deste ano
totalizaram 3,7 milhões de toneladas (US$ 2,7 bilhões de dólares), o que signiﬁca aumento de
30,7% em volume e de 68,1 %
em valor quando comparado ao

mesmo período do ano anterior.
As vendas internas de abril
fecharam em 1,9 milhão de toneladas de produtos, redução
de 0,1% ante o mês anterior.
Na comparação com igual período de 2010, houve elevação
de 8%. As vendas acumuladas
em 2011, de 7,2 milhões de toneladas, mostram crescimento
de 6,3% com relação ao igual
período do ano anterior.
De acordo com o IABr, o
consumo aparente nacional de
produtos siderúrgicos foi de 2,2
milhões de toneladas em abril,
somando 8,4 milhões de toneladas em 2011. Esses valores representaram queda de 3,7% e
1,9%, respectivamente, em relação a igual período de 2010.

6REHPWDULIDV
SDUDUHJLVWUR
GHLPSRUWDomR
Renata Veríssimo
As tarifas para registrar as Declarações de Importações (DIs) no
Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex) serão reajustadas, segundo uma portaria
do Ministério da Fazenda publicada ontem no Diário Oﬁcial da
União. A taxa de registro passará
de R$ 30 para R$ 185. A chamada
“adição” subirá de R$ 10 para R$
29,50. Cada produto com classiﬁcação diferente incluído na declaração é considerado uma adição.
A entrada em vigor dos novos
valores ainda depende da regulamentação da medida. O coordenador-geral substituto de Administração Aduaneira da Receita,
Osmar Madeira Júnior, disse que
será publicada nos próximos dias
uma instrução normativa estabelecendo critérios para a cobrança
das adições e a data em que passa a valer os valores reajustados.
Despesas - Júnior aﬁrmou que
a elevação das tarifas foi necessária para custear as despesas de
manutenção e investimentos no
Sistema. Segundo ele, desde que
foram criadas em 1998, as taxas
não sofreram reajuste. “Os custos
foram bastante majorados neste
período”, aﬁrmou. Ele argumenta
que o aumento é compatível com o
tempo que ﬁcou sem reajuste.
O coordenador nega que o
objetivo seja para aumentar a
arrecadação da Receita. “Não
se pode confundir arrecadação
de impostos do comércio exterior, que vão para a Conta Única do Tesouro, com o pagamento
destas taxas que vão para uma
conta especíﬁca para custeio do
Siscomex”, aﬁrmou Júnior.

2008 - que teve um crescimento de 9,3% em relação a 2010,
atingido R$ 72,166 bilhões. No
primeiro quadrimestre de 2011,
as despesas com pagamento de
benefícios subiram 3,5%, chegando a R$ 87,495 bilhões.
Diante desse cenário, o secretário de Previdência Social,
Leonardo Rolim, estima que o
déficit do INSS deve ser de, no
máximo, R$ 41 bilhões no final
do ano. Segundo ele, o mercado de trabalho não tem sofrido com os efeitos da política
monetária mais restritiva do
Banco Central para conter as
pressões inflacionárias. As decisões dos empresários quanto
a investimento são tomadas
pensando no longo prazo. “O
efeito do aumento dos juros
no mercado de trabalho não é
tão de curto prazo. Há a perspectiva de que o juro caia no
futuro”, explicou o secretário.
Pendências - O ministro
Garibaldi vai se reunir amanhã
com representantes de centrais
sindicais e aposentados para discutir mudanças no setor como o

ﬁm do fator previdenciário. Ele
aﬁrmou que vai ouvir as propostas dos convidados. Porém, já
tem duas sugestões na manga: a
ﬁxação da idade mínima de 65
anos para quem ingressar agora no mercado de trabalho e a
fórmula 85/95 para os atuais. A
fórmula 85/95 permite a aposentadoria integral quando a soma
da idade com o tempo da contribuição previdenciária atinge 85
anos para as mulheres e 95 anos
para os homens.
O ministro também se comprometeu com o pagamento da
diferença de teto de cálculo de
aposentadoria, como determinou no ano passado Supremo
Tribunal Federal (STF), para as
pessoas que se aposentaram ou
passaram a receber benefícios
previdenciários antes da edição
das emendas constitucionais
20/98 e 41/03. Um dos debates é
de pagamento parcelado. Como
existe uma decisão da Justiça
Federal, de 12 de maio, determinando o pagamento em 90 dias,
Garibaldi quer resolver o problema dentro desse prazo.

%$55(,5$6

%UDVLOH$UJHQWLQD
QmRFKHJDPDDFRUGR
Marina Guimarães
Da Agência Estado

Após dois dias de negociações,
representantes dos governos da
Argentina e do Brasil não avançaram em medidas concretas para a
ﬂexibilização de barreiras mútuas
que restringem o comércio bilateral entre os dois países. “Não há
avanços práticos de curto prazo”
para os produtos brasileiros barrados pela Argentina, reconheceu
o secretário Executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
Alessandro Teixeira, durante entrevista aos correspondentes brasileiros em Buenos Aires.
Teixeira informou que os dois
países vão realizar uma nova
reunião bilateral dentro dos próximos 15 dias, em data ainda a
ser marcada, conforme a disponibilidade da agenda dele e do
secretário de Indústria argentino, Eduardo Bianchi.
Conciliação - Usando um tom
de conciliação e sempre tratando
de minimizar a crise no comércio
bilateral, Teixeira aﬁrmou que os
sócios não se sentaram durante os
últimos dois dias para chegar a um
acordo especíﬁco sobre o ﬂuxo comercial. “As reuniões foram em um
clima muito bom e não tratamos
só de problemas, mas de monitoramento do comércio (...) Não viemos
aqui com uma proposta fechada,
nem com a expectativa de receber
uma proposta da Argentina para
fechar um acordo”, disse Teixeira.
“Essa primeira reunião foi para
que colocássemos dados na mesa,
porque nós temos números que, às
vezes, não são os mesmos do gover-

no argentino”, reconheceu.
Cuidadoso com as palavras, o
secretário evitou expressões que
pudessem evidenciar o fracasso
das negociações e a existência de
fortes divergências entre os dois
países sobre o volume e segmentos da indústria brasileira que
estão sendo prejudicados pelas
barreiras argentinas. “Não é que
existam divergências, mas as estatísticas, às vezes, não são apuradas de maneira iguais”, justiﬁcou.
Fonte brasileira que acompanhou
as discussões disse que a negociação não está fácil. Explicou que a
Argentina não quer ceder na ampliação da oferta brasileira em seu
mercado de máquinas e tratores
agrícolas, pneus, calçados, têxteis,
eletrodomésticos, alimentos e demais produtos que estão impedidos de entrar no mercado do sócio.
Liberação - No entanto, a
Argentina insiste em que o Brasil libere com celeridade as importações de automóveis. “Eles
esperavam, a rigor, que o Brasil
suspendesse a aplicação de licenças não automáticas para os automóveis, mas nós deixamos claro
que isso não é possível porque
as licenças são para controlar o
ﬂuxo de importação também de
outros países”, disse a fonte. “O
que nos comprometemos com a
Argentina é dar maior rapidez à
liberação das importações de automóveis na medida que houver
proporcionalidade”. No que diz
respeito ao licenciamento não automático de importações, as partes avançaram nas negociações
visando a liberar gradualmente
as licenças pendentes”, disseram
notas dos dois ministérios.
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P U B L I C A Ç Ã O D E D E S PA C H O S
Despachos de 24 de maio de 2011
Documentos Deferidos
PROC.
111814421
111907063
111907071
111756693
111797837
111797888
111893160
111897408
111897343
111879540
111912547
111912563
111653070
111880351
111880530
111911451
111911494
111813018
111893950
111898102
111912954
111913012
111900484
111902053
111909856
111909880
111905680
111829046
111901049
111910811
111913810
111757711
111786681
111483417
111892503
111806917
111902185
111898331
111832705
111832772
111908868
111908884
111895561
111913314
111855306
111912695
111912741
111900166
111909392
111834031
111882761
111882982
111584930
111584949
111899265
111656672
111899761
111897440
111914469
111899672
111895162
111863120
111863180
111862663
111901901
111875684
111875730
111667054
111667038
111742048
111811392
111889251
111869463
111899249
111894778
111812232
111900972
111654556
111870623
111870720
111771072
111911508
111900115
111890683
111882184
111898927
111902193
111907195
111914540
111903424
111895693
111889243
111743117
111898994
111900557
111893712
111894174
111751691
111745403
111745446
111615640
111911346
111911400
111622166
111898889
111806003
111913861
111892848
111892910
111885302
111898358
111809088
111899338
111899354
111740258
111909279
111899036
111901235
111596890
111614473
111831016
111836646
111911214
111891299
111901103
111832497
111454611
111598621
111598648
110134583
111614287
111614295
111894034
111894077
111905532
111761883
111894158

EMPRESA
3F ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
7E SERVICOS WEB LTDA
7E SERVICOS WEB LTDA
A D JUNIOR LOJA DE CONVENIENCIA DE PENEDO
LTDA
A J A CORREIA PADARIA LTDA
A J A CORREIA PADARIA LTDA
A L VASCONCELLOS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
A MORENA 999 COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
A MORENA DE CAMPOS COMERCIO DE ROUPAS
LTDA EPP
ACABAMENTOS AGB BOLZAN LTDA ME
ACAO BELEZA BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA
DE COSMETICOS LTDA
ACAO BELEZA BRASIL REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA
DE COSMETICOS LTDA
ACEFEMA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS
LTDA ME
ACOUGUE ALVES OLIVEIRA LTDA
ACOUGUE ALVES OLIVEIRA LTDA
ACOUGUE DO TARZAN LTDA
ACOUGUE DO TARZAN LTDA
ACOUGUE TIJUCA LTDA
ADENTOUR TURISMOS EVENTOS, VIAGENS E LAZER
LTDA ME
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADV IT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
ADV IT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
AENEJOTA FERRAGENS LTDA
AGROPECUARIA ITATIBA DOS FRADES LTDA ME
AGUA DA NASCENTE FILTRAGEM E PURIFICACAO DE
FLUIDOS LTDA
AGUA DA NASCENTE FILTRAGEM E PURIFICACAO DE
FLUIDOS LTDA
AIRAMARTH LANCHONETE LTDA ME
AJOUTER ATELIER DE CORTES E COSTURA LTDA
AKASOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
AKI DA SAMBA E SORTE LOTERIAS LTDA EPP
ALIANCA DE BELFORD ROXO COMERCIO E INFORMATICA
LTDA ME
ALLSITE SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA LTDA
ALMEIDA & MASCARENHAS COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA ME
ALMEIDA E NASCIMENTO SERVICOS ELETRONICOS
LTDA ME
ALVST SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
AMARAL SERRALHERIA LTDA ME
AMBIO PARTICIPACOES LTDA EPP
AMC COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA EPP
AMETHYST SPE S A
AMETHYST SPE S A
AMIC MODAS E ACESSORIOS LTDA
AMIC MODAS E ACESSORIOS LTDA
AMPLAMEDI COMERCIO VAREJISTA MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA ME
ANA LUCIA MARQUES DE SOUSA ENCARTES DE JONAIS
ANA RAQUEL PINTO DA SILVA DOS SANTOS
ANDREA E MARCO AURELIO CONCURSO PARA SAUDE
LTDA
ANDREA E MARCO AURELIO CONCURSO PARA SAUDE
LTDA
ANIMUS CONSTRUCOES REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAIS
LTDA ME
ANNIX RIO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO
LTDA ME
ANTOPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
APARECIDA ANGELA DA MATTA GASPAR ME
APARECIDA ANGELA DA MATTA GASPAR ME
APS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
APS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
ARACAJU MINERACAO LTDA
ATHENAS OFF SHORE COMERCIO E SERVICOS LTDA
ATLANTICA DO BRASIL MINERACAO LTDA
ATLAS JAYMAR SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA EPP
ATNAS ENGENHARIA LTDA
AUTO ESCOLA ZERO KILOMETRO DE BANGU LTDA ME
AUTO MECANICA KAGIL LTDA
AVAIL PARTICIPACOES E LOGISTICA LTDA
AVAIL PARTICIPACOES E LOGISTICA LTDA
AVANTE COMERCIO REFORMA E MANUTENCAO LTDA ME
AXXON PRIVATE EQUITY II GESTAO DE FUNDOS E CARTEIRAS
DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
B S SILVA SERVICOS DE LIMPEZA
B S SILVA SERVICOS DE LIMPEZA
BAHIA GERACAO DE ENERGIA S/A - BAHIA PCH III
BAHIA PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA S/A - BAHIA PCH II
BALEM INSTALACAO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA ME
BARTO DOCES E SALGADOS LTDA
BAZAR GUALBERTO DO COUTO LTDA ME
BAZAR REAL NEUBER LTDA ME
BELA DICA SERVICOS DIGITAIS LTDA
BEMISA BRASIL EXPLORACAO MINERAL S A
BENAFER S/A COMERCIO E INDUSTRIA
BEST BOOKS LIVRARIA LTDA ME
BNC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
BNI QUARTZO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
BNI QUARTZO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
BOAVISTA IMOBILIARIA LTDA
BODYART IMPORTACAO LTDA ME
BODYMAX COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
BOMBA SHOW E EVENTOS LTDA ME
BORGES & LAMONICA REPRESENTACOES E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA EPP
BR MALLS PARTICIPACOES S/A
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES LTDA
BRASIL RECEPTIVO VIAGENS E TURISMO LTDA
BRASPANAMA SERVICOS MARITIMOS LTDA EPP
BRATEX QUIMICA LTDA
BROWNIE BARRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BRUIGOR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
BRUMADO SA
BSCO NAVEGACAO S/A
BSJ PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA ME
BULUS BROTHERS PARTICIPACOES S/A
C D VIANA BAZAR
C F MAIA COMERCIO DE INFORMATICA EPP
C F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
C F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
C L H COMERCIO VAREJISTA DE SERVICOS DE COMUNICACAO
E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA ME
C R L TELECOMUNICACOES LTDA
C R L TELECOMUNICACOES LTDA
CAIOABA AGRO PASTORIL LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAMARGO & CAMARGO COMERCIO DE SILENCIOSOS E
ESCAPAMENTOS LTDA ME
CAMILA MARTINS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
CAPELINHA SAO JOSE BAR E RESTAURANTE LTDA
CAPELINHA SAO JOSE BAR E RESTAURANTE LTDA
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
CARTOLA MAGICA FESTAS INFANTIS LTDA ME
CARVALHO COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CASA DE REPOUSO GERIATRICA CANTINHO ABENCOADO
LTDA
CASA DE REPOUSO GERIATRICA CANTINHO ABENCOADO
LTDA
CASTREXPRESS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
CBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CECILIA SHOE’S INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
LTDA ME
CEG RIO S/A
CEMPORCENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CENTELPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CENTER FAN CEREAIS LTDA
CENTRAL DE CAMPOS PARTICIPACOES LTDA
CENTRO AUTOMOTIVO GOLFE CLUBE LTDA
CENTRO DE REABILITACAO SAO VICENTE LTDA ME
CERAMICA SALDANHA LTDA
CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CREDITO S A
CEU’CRUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME
CHIPTIMING RIO SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA
CHIPTIMING RIO SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA
CHL LXXXI INCORPORACOES LTDA
CHOPPERIA 461 BAR E RESTAURANTE LTDA
CHOPPERIA 461 BAR E RESTAURANTE LTDA
CHURRASCARIA KILO GOURMET LTDA
CHURRASCARIA KILO GOURMET LTDA
CINEMA ARTEPLEX S/A
CLEAN HOUSE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME
CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E MEDICAS
COSTA & PECLAT LTDA ME

111884772
111812828
111912040
111614686
111831571
111901162
111902991
111879213
111596939
111631254
111917131
111082935
111332613
111350360
111350425
111871247
111871395
111913616
111898293
111885140
111475635
111138582
111126630
111435005
111634075
111838231
111897858
111897890
111887534
111744733
111912202
111890900
111604184
111871409
111871263
111741785
111890659
111897807
111582040
111582237
111808987
111901170
111900263
111898307
111735653
111866847
111808049
111836581
111794110
111794420
111901820
111901774
111794315
111794536
111905699
111901065
111914116
111792746
111796440
111640970
111638020
111878063
111596025
111902541
111912881
111912920
111799112
111910404
111910480
111907454
111584833
111841607
111790620
111878705
111776260
111442834
111914140
111899796
111900379
111867649
111867762
111760011
111760038
111914299
111837863
111302064
111302145
111302242
111857988
111616654
111589711
111910072
111909040
111754909
111754925
110975618
111897459
111569869
111445922
111897432
111905591
111905656
111898374
111791022
111811872
111913799
111908787
111742269
111895758
111812313
111899192
111889286
111889294
111896703
111788323
111788617
111892783
111903505
111753872
111753902
111247497
111917220
111910668
111795923
111372380
111908370
111432359
111432375
111907543
111742439
111742480
111836280
111836328
111836395
111836450
111838495
111901430
111901294

COLYBRI IMPORTACAO COMERCIO E SERVICO LTDA
COMPANHIA CERAMICA BRASILEIRA
COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE TRES RIOS
CODETRI
COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO
CEG
COMPANHIA SULAMERICANA DE TABACOS
COMPRA WEB SEGURA LTDA
COMPRAWEBSEGURA LTDA
CONDORELLI PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CONECTJET CONEXOES RAPIDAS LTDA ME
CONFECCOES R VALE LTDA
CONSORCIO LAGOON
CONSTRUTORA ABSOLUTA SERVICOS GERAIS LTDA
CONSTRUTORA ABSOLUTA SERVICOS GERAIS LTDA
CONSTRUTORA F F AMARAL LTDA
CONSTRUTORA F F AMARAL LTDA
CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA ME
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME
COOPER GAY DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS
LTDA
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
COMERCIANTES DE CONFECCAO DA REGIAO DOS LAGOS
LTDA
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
COMERCIANTES DE CONFECCAO DA REGIAO DOS LAGOS
LTDA
COOPERATIVA DE SAUDE SANTA FE
COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAVEGACAO MARITIMA
LTDA
COOPERATIVA MARACATAXI
COOTACOM COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES E AMIGOS
DO COLEGIO MILITAR LTDA
COR TE OURIVESARIA LTDA
COR TE OURIVESARIA LTDA
CORIB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CUK LINE 1386 MADEIRAS LTDA ME
CURICA PROJETOS E PRODUCOES LTDA
D A H M DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS
LTDA ME
D H M BATISTA TRANSPORTE
D L DE SOUZA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA
D L DE SOUZA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA
D ZEN PAPELARIA LTDA
D&G COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS
LTDA ME
D&J IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
DALEPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
DALEPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
DANIEL E SILVEIRA VEICULOS ME
DANSOA LOCACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME
DATA X CLINICA DE IMAGINOLOGIA E DOCUMENTACAO
ODONTOLOGICA S/A
DAVIZA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
DEHON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
DEJANIRO DA SILVA CARVALHO
DELROS INSTALACAO & MANUTENCAO PREDIAL
LTDA ME
DERT - DEPURACAO EXTRA-RENAL LTDA
DEVON ENERGY DO BRASIL LTDA
DEVON ENERGY DO BRASIL LTDA
DEVON ENERGY DO BRASIL LTDA
DEVON EXPLORATION DO BRASIL LTDA
DEVON EXPLORATION DO BRASIL LTDA
DEVON EXPLORATION DO BRASIL LTDA
DEVON PROJETOS DE GESTAO EMPRESARIAL E
PLANEJAMENTOS LTDA
DLS VIAGENS E TURISMO LTDA
DOLABELLA JUNIOR ENGENHARIA LTDA
DORIS ENGENHARIA LTDA
DOTCOM GROUP COMERCIO DE PRESENTES S A
DROGARIA AUSTIN LTDA EPP
DROGARIA E PERFUMARIA NOVA OPCAO LTDA
DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA
DROGARIA ESMAILE LTDA ME
E & TRANSPRIMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME
E L B AZEVEDO ACOUGUE E MERCEARIA LTDA
E L B AZEVEDO ACOUGUE E MERCEARIA LTDA
E L N MARCELINO ME
ED PORTO SONDAGENS E PERFURACOES LTDA
ED PORTO SONDAGENS E PERFURACOES LTDA
EDIMILSON LINHARES MENDONCA CONFECCAO E
INFORMATICA ME
EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA
ELECTRA MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA EPP.
ELIANA MAFRA MODAS E PRESENTES LTDA
ELIANA MAFRA MODAS E PRESENTES LTDA
ELSON DE S SOARES ELETRONICOS
ELSON DE S SOARES ELETRONICOS
ELUZAI FRUTOS DO MAR LTDA EPP
EMANUELLA PAULO DE CASTRO
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA S/A IPLANRIO
ENCANTO DE MENINA COMERCIO DE ROUPAS DE
ITAPERUNA LTDA
ENCANTO DE MENINA COMERCIO DE ROUPAS DE
ITAPERUNA LTDA
ENFERMED LTDA
ENFERMED LTDA
ENGENHARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
ENSEG INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ENVENTURE SERVICOS DE PETROLEO LTDA
ENVENTURE SERVICOS DE PETROLEO LTDA
ENVENTURE SERVICOS DE PETROLEO LTDA
ESCOLA LIVRE DA BARRA DA TIJUCA LTDA
ESPACO SAUDE DE NOVA IGUACU LTDA ME
ESPLANADA DE BANGU POSTO DE GASOLINA LTDA
ESSENCIA DE NOS DOIS COMERCIAL LTDA ME
ESSENCIAL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
EUROCAR DE TERESOPOLIS AUTOMOVEIS LTDA
EUROCAR DE TERESOPOLIS AUTOMOVEIS LTDA
EUROFLORA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
EUROFLORA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
EUSEINET LTDA ME
EVERSOFT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA
F A ROCHA & CIA LTDA
F C A S EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
F C A S EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
F K 130 COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP
F L R DE SAO CRISTOVAO CONVERTEDORA LTDA ME
FAF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
FAOS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
FARMACIA BANGU RIO DAS OSTRAS LTDA ME
FARMACIA RIO METROPOLITAN LTDA EPP
FAST BOY LOGISTICA LTDA ME
FERNANDES MOTTA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S A
FERNANDO AGEU DE LIMA
FIGUEIREDO E TAVARES DROGARIA LTDA
FIGUEIREDO E TAVARES DROGARIA LTDA
FILOBIJU COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS
LIMITADA ME
FIRINO CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
FIRINO CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
FISIOMED CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME
FIVECURRENTS PRODUCOES CRIATIVAS LTDA
FLAVIA G MELLO MODAS
FLAVIA G MELLO MODAS
FLEX WORK COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA ME
FRANCESCO MANIER & JEAN TARDELLI COMERCIO DE
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME
FRANCISCO CARLOS KUDLACEK
FRANK’S INTERNATIONAL BRASIL LTDA
FRANK’S INTERNATIONAL BRASIL LTDA
FRUTELLA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME
FT FORCA TAREFA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
LTDA
FT FORCA TAREFA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
LTDA
G M TEIXEIRA DOCES LTDA
G R F RIO DO A LANCHES LTDA
G R F RIO DO A LANCHES LTDA
GARRAFEIRA REAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP
GARRAFEIRA REAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP
GARRAFEIRA REAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP
GARRAFEIRA REAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP
GARUDA VIAGENS E TURISMO LTDA ME
GAS NATURAL DO BRASIL S/A
GAS NATURAL SERVICOS S/A

111814464
111814472
111884470
111667119
111814448
111863643
111863694
111836506
111838762
111902886
111912342
111912377
111905192
111587336
111414784
111892724
110001435
111898250
111898269
111908485
111908507
111657067
111657075
111864658
111910099
111903270
102599793
111896770
111905664
111911460
111736528
111336139
111892341
111892350
111885167
111776759
111776813
110680669
111126835
111126924
111895774
111895804
111899400
111633958
111739071
111902770
111902797
111900921
111897521
111897556
111442826
111670152
111853702
111907187
111858364
111902568
111887941
111612446
111898790
111898757
111913381
111894190
111894239
111785537
111618029
111892465
111581303
111581320
111361320
111911524
111412196
111804833
111804868
111908540
111761034
111649846
111892635
111772605
111632633
111900018
111889308
111858470
111889235
111803535
111902150
111895626
111861179
111636850
111895570
111769132
111907136
111889200
111890764
111830834
111898099
111898137
111911184
111911249
111805104
111890829
111893372
111898285
111911338
111861438
111847206
111889324
111886007
111882990
111903513
111903491
111889391
111889405
111835674
111807050
111894107
111891108
111584167
111883334
111786258
111772745
111591660
111757835
111897637
111912300
111849233
111758181
111908388
111863791
111316316
111892155
111892198
111891663
111792169
111792177

GAVEA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
GEORGIA PAES TRANSPORTES LTDA ME
GERACAO CEU AZUL S A
GIF GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES MERCEARIA
GILMAR DE OLIVEIRA FREIRES MERCEARIA
GLEM PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E COMERCIAIS
LTDA
GLENCORE DO BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO
LTDA
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE
LTDA
GOMES TEIXEIRA PAPELARIA LTDA
GOMES TEIXEIRA PAPELARIA LTDA
GPROM SERVICOS DE EMPREITEIRA LTDA ME
GRAN RIO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
GRAO DE CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
GREEN BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME
GUILHERME SOBRAL LINS
H 2 L COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA ME
H 2 L COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA ME
HAPPY DAY CONVENIENCIA LTDA
HAPPY DAY CONVENIENCIA LTDA
HARMONY CALCADOS E COMPLEMENTOS LTDA
HARMONY CALCADOS E COMPLEMENTOS LTDA
HELDER CAMARA
HELLOIN 17 AUTO PECA LTDA ME
HESS BRASIL PETROLEO LTDA
HILARION TRANSPORTE E TURISMO LTDA
HIPER DOG COMERCIO DE RACOES LTDA ME
HO PARTICIPACOES S/A
HOMARTEC MANUTENCAO LTDA ME
HYD BRAZILIAN TOURS VIAGENS LTDA ME
HYNOVE ODONTOLOGIA RJ LTDA
I M B M COLCHOARIA LTDA
I M B M COLCHOARIA LTDA
I SANT ANNA ALVES CALCADOS
I SANT ANNA ALVES CALCADOS
I SANT ANNA ALVES CALCADOS
IGOR DE MOURA BARBOSA
IKON SCIENCE DO BRASIL LTDA
IKON SCIENCE DO BRASIL LTDA
IMAGEM DG SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA LTDA
IMAGEM DG SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA LTDA
IMOBILIARIA FLETA S/A
IMPERATRIZ 2011 HOTEL LTDA
IMPERIO DA ROCA COMERCIO LTDA ME
INDOOR SANTA ROSA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
INDOOR SANTA ROSA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
INFINEUM BRASIL LIMITADA
INFINITY MARINE BRASIL INSTALACOES NAVAIS LTDA
INFINITY MARINE BRASIL INSTALACOES NAVAIS LTDA
INFO MATILDE COMERCIO DE COMPONENTES PARA
COMPUTADORES LTDA ME
INOVATTEC SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
INOVATTEC SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
INTUITIVA EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME
IRMAOS MENDONCA BAR E MERCEARIA LTDA ME
ISAPAC PARTICIPACOES S A
ISOLUX ENERGIA E PARTICIPACOES S/A
ITRIO INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA EPP
IZAQUEU CARNEIRO DE SOUZA
IZAQUEU CARNEIRO DE SOUZA
J B L CERVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E
ACESSORIOS
J E MIRANDA ELETRONICA
J E MIRANDA ELETRONICA
J E N DE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE CONECTIVIDADE
TELECOMUNICACAO E INFORMATICA ME
J EDWARD GEOLOGIA E GEOTECNIA
J G BEFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA
J L DE O TAVARES COMERCIO DE CONFECCOES ARTIGOS
MILITARES E BRINDES
J L DE O TAVARES COMERCIO DE CONFECCOES ARTIGOS
MILITARES E BRINDES
J L V ACABAMENTOS EM GESSO LTDA ME
J M TINGUI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME
J N F INFORMATICA LTDA ME
J P 2011 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
J P 2011 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
JAQUELINE SOARES DA COSTA DOS SANTOS
JEZIEL GARCIA PINTO CONTABILIDADE
JFB EXPRESS XX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
JM WILLIAM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA ME
JO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA
JO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA
JOAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
JOAO TADEU MORAES CAMPOS ME
JOAO TEIMOSO MEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS
LTDA
JOARCY DE SOUZA QUEIROZ ME
JORGE PROBST MAYWORM
JORGE ZAHAR EDITOR LTDA
JOVEM GUARDA COMERCIO DE ARTIGOS FONOGRAFICOS
LTDA ME
JULIA VALENIA VASCONCELOS MERCEARIA
JULIA VALENIA VASCONCELOS MERCEARIA
KAROL SHOES COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO
LTDA
KERNEOS DO BRASIL PRODUCAO E COMERCIO DE
ALUMINOSOS LTDA
KESALI COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS
LTDA ME
KI XODO MOURA MODAS LTDA ME
KIALICE PLASTICOS E GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA ME
KLONEX COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
LTDA EPP
KM DESENHOS TECNICOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA
KM DESENHOS TECNICOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA
KONILHA REFEICOES ORIENTAIS LTDA
KONILHA REFEICOES ORIENTAIS LTDA
KUKA FASHION MODAS LTDA ME
L & L INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
L J RAMADAS COMERCIAL DE PECAS BORRACHAS E
ACESSORIOS LTDA
LA CAVA SANTOS COMESTIVEIS LTDA ME
LANCHONETE E CASA DE SUCO LAGOA DO MEIO
LTDA ME
LANCHONETE E RESTAURANTE ESTACAO CARIOCA
LTDA ME
LANCHONETE FLOR DE EDSON PASSOS LTDA ME
LAR E CORPO ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME
LAROZA FONSECA BAZAR E PAPELARIA LTDA
LBRX LOGISTICA E BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS
LTDA ME
LCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
LTDA ME
LCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
LTDA ME
LEITE ASSESSORIA CONTABIL E ECONOMICA LTDA
LEITE ASSESSORIA CONTABIL E ECONOMICA LTDA
LELIS MORAES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
LEONARDO PEIXOTO
LETTIERI CURSOS DE IDIOMAS E INFORMATICA LTDA ME
LHR SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA
LILIAM STORCK DE MESQUITA ME
LN SERVICOS COBRANCAS VENDAS E CONSULTORIA
LTDA ME
LNF3 PARTICIPACOES LTDA
LOCAMEQ 2007 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS
LTDA ME
LOGZ LOGISTICA BRASIL S A
LOKAKS GESTAO DE INFRAESTRUTURA LTDA
LONGITUDINAL ENGENHARIA LTDA
LR ESTETICA LTDA EPP
LTD´S ENGENHARIA LTDA
LUIS CARLOS BRIGIDA DE SOUSA
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
LUIZ TRAJANO DE ALMEIDA NEVES DECORACOES CORTINA
BONITA
M C B R DOS SANTOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
ME
M F HESSE COMERCIO E REPRESENTACOES
M F HESSE COMERCIO E REPRESENTACOES
M L M RODRIGUES DE OLIVEIRA POUSADA ME
M M DE OLIVEIRA DESIGN GRAFICOS
M M DE OLIVEIRA DESIGN GRAFICOS
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P U B L I C A Ç Ã O D E D E S PA C H O S
111908418
111431778
111760372
111891469
111787904
111787963
111786290
111911532
111911273
111911290
111902380
111909996
111910048
111892775
111799996
111897360
111336201
111890624
110682203
111373751
111805791
111805813
111126045
111855136
111015529
111347386
111913853
111863139
111892627
111892678
111914060
111837634
111774454
111795001
111892511
111665108
111774144
111900760
111735440
111898978
111906989
111882885
111915104
111454484
111900743
111755581
111908663
111889456
111876702
111899664
111899907
111896908
111905028
111905397
110162846
111890675
111895111
111895154
111911710
111911753
111910366
111900816
111900840
111910307
111910323
111889863
111903050
111903092
111903114
111902959
111902967
111862248
111862264
111734053
111885159
111899303
111759978
111879060
111908264
111908299
111876745
111902444
111893100
111893119
111903262
111905400
111905419
111885396
111586410
111911397
111911427
111867010
111882915
111882958
111187036
111897785
111897831
111756715
111833744
111807905
111833965
111899320
111901197
111901243
111903254
111909732
111841712
111891850
111891876
111909970
110682173
111895340
111895359
111908337
111739730
111838711
111900581
111900603
111871158
111810124
111886872
111866634
111823560
111053870
111902070
111902100

M M P SERVICOS MEDICOS LTDA ME
M P DO FILME DE CAMPO GRANDE LTDA ME
M PESSOA & MENDES LTDA ME
M R S SOUZA MODAS
M S PEREIRA JUNIOR SERVICOS DE LIMPEZA
M S PEREIRA JUNIOR SERVICOS DE LIMPEZA
M2A PARTICIPACOES LTDA
MADU COIFFEUR CABELEREIRO LTDA ME
MAIA CARVALHO BICICLETAS LTDA
MAIA CARVALHO BICICLETAS LTDA
MAK BROWN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA ME
MALU RIO S PADARIA E MERCEARIA LTDA
MALU RIO S PADARIA E MERCEARIA LTDA
MANAPA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
MANIA DI COMER LANCHONETE E PENSAO LTDA ME
MAPG CONSTRUCOES LTDA
MARCELLO C COSTA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
IMOBILIARIA
MARCELO DE AZEVEDO GUEDES
MARCIO VAZ PEREIRA
MARCIO VAZ PEREIRA
MARESIA COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA
MARESIA COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA
MARIA CELESTE MACIEL BRASIL
MARIA NUNES GONCALVES
MARIANE E SUAVE UTILIDADES DO LAR LTDA ME
MARINS GONCALVES COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
MARLI ALVES BARBOSA
MARMAR MERCEARIA LTDA ME
MARQUES E SALGADO COMERCIO E SERVICOS LTDA
MARQUES E SALGADO COMERCIO E SERVICOS LTDA
MASEIAS FRUTOS DO MAR LTDA EPP
MATHIAS E MATHIAS CONSULTORIA MEDICA E ASSISTENCIA
LTDA
MAURICIO EDUARDO DE SOUZA RAMOS ME
MAYFFANN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
MD 2009 INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA
MEAS CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
MECHWORKS TECNOLOGIA LTDA EPP
MEK ENGENHARIA E CONSULTORIA S A
MEL MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
MERCADO SILMAR DA AMENDOEIRA LTDA ME
MERCEARIA E LANCHONETE SEGREDO DO SABOR
LTDA ME
MERCEARIA GASPAR DE PORCIUNCULA LTDA
MERCEARIA MOLEJO LTDA ME
MERCEARIA SAICA GM LTDA ME
MERCK S/A
METRON MG SERVICOS DE ENGENHARIA ARQUITETURA
E INFORMATICA LTDA
MEU VICIO COSMETICOS E VESTUARIO LTDA ME
MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA EPP
MILANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
MINERACAO REGENT BRASIL LTDA
MINFER DO BRAZIL MINERACAO LTDA
MIRAL PARACAMBI ARITGOS PARA PRESENTES
LTDA ME
MIXTILO ICARAI COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS
LTDA ME
MJB EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA EPP
MJL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
MKS SHOES CONFECCOES LTDA ME
MONSENHOR COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA
MONSENHOR COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA
MOTORBOAT MANUTENCAO E REPAROS NAVAIS LTDA
MOTORBOAT MANUTENCAO E REPAROS NAVAIS LTDA
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA
MSADIO ARTE FOTOGRAFIA E IMAGEM LTDA
MSADIO ARTE FOTOGRAFIA E IMAGEM LTDA
MUNDO DAS SEMENTES LTDA
MUNDO DAS SEMENTES LTDA
MUNDONATU ARTE DECORACAO E CAFE LTDA ME
NELSON QUINTAS PARTICIPACOES S A
NELSON QUINTAS PARTICIPACOES S A
NELSON QUINTAS PARTICIPACOES S A
NELSON QUINTAS PARTICIPACOES S A
NELSON QUINTAS PARTICIPACOES S A
NEOENG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
NEOENG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
NEW LIFE LANCHES LTDA EPP
NILSON JUNIOR PINTO LOPES
NOITE NA PISTA SHOWS DISCOTECA ESTACIONAMENTO E
LOCACAO DE ESPACO LTDA
NOSSA FONTES COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS
LTDA ME
NOSSO POSTO DE GASOLINA SUBURBANO LTDA
NSBS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
NSBS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
O W LOMBA ALUMINIO E MOTOS LTDA ME
OBR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
OLARIA A M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OLARIA A M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OLEO E CIA COMERCIO E LUBRIFICACAO LTDA ME
OLIVEIRA VERDE JARDINAGEM E SERVICOS LTDA
OLIVEIRA VERDE JARDINAGEM E SERVICOS LTDA
OM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS E
SERVICOS LTDA ME
ORGANIZACOES CONTABEIS TINOCO LTDA ME
ORTHOMAX CLINICA DENTARIA LTDA
ORTHOMAX CLINICA DENTARIA LTDA
OSMARINA RODRIGUES SEGURO
PACEMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PACEMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PACRAM COMERCIO DE MOTOS E AUTOMOTIVOS LTDA
PADARIA 1001 DELICIAS DO ORLA 500 LTDA
PADARIA 1001 DELICIAS DO ORLA 500 LTDA
PADARIA E CONFEITARIA DOIS SABORES LTDA ME
PADARIA E CONFEITARIA M M LTDA ME
PALCANDA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
PALMERIM TRANSPORTE DE CARGAS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
PAN BRAZILIAN MINERACAO LTDA
PANIFICADORA E LANCHONETE EMPORIO DAS MASSAS
LTDA
PANIFICADORA E LANCHONETE EMPORIO DAS MASSAS LTDA
PASTELARIA MILENIO CHINES LTDA ME
PAULO ROBERTO RAMOS
PEDRAS DECORATIVAS IRMAOS OLIVEIRA LTDA ME
PEDRO JOAQUIM GRIPP FERREIRA
PEDRO JOAQUIM GRIPP FERREIRA
PELEGANCE COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS
LTDA ME
PEREIRA & LUZ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME
PET SHOP BOM PRA CACHORRO LTDA
PET SHOP BOM PRA CACHORRO LTDA
PETERSSON HERDY PEREIRA
PETROPOWER COMERCIO E SUPRIMENTOS OFFSHORE
LTDA ME
PIFANO E SILVA INFORMATICA LTDA
PIZZARIA RIO FINA MASSA LTDA
PIZZARIA RIO FINA MASSA LTDA
PLANIPAES CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA ME
PONTO MAGICO LOTERIAS LTDA ME
PONTO PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP
POSTO DE ABASTECIMENTO RJ NORTE LTDA EPP
POSTO DE GASOLINA DO NETINHO DA TIJUCA LTDA
POSTO DE GASOLINA ELTECON LTDA ME
PRESTSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO
GERAL E APOIO LTDA
PRESTSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO

111670004
111670012
111908680
111881005
111883660
111896070
111896088
111127114
111126940
111895499
111892422
111892457
111906830
111843715
111843758
111908809
111908850
111903130
111910242
111878322
111908213
111798671
111880262
111877733
111903300
111903319
111612209
111612217
111901782
111905338
111905346
111889340
111889367
111892520
111892570
111894115
111894182
111907004
111910170
111869447
111838614
111838649
111898544
111460646
111883571
111914230
111793750
111778433
111911141
111634571
111656575
111908736
111903386
111903408
111910790
111910897
111621887
111785065
111785090
111907179
111891272
111890101
111754615
110727711
110727835
111905362
111899532
111830770
111893992
111894018
111914884
111758718
111903360
111907764
111907829
111889847
111909694
111781779
111781841
111598400
111870364
111870402
111845840
111134170
111889316
111899575
111134145
111905621
111791855
111903165
111903203
111903246
111903297
111906253
110936680
111911206
111899346
111899397
111484340
111455863
111915511
111904412
111857643
111908329
111908345
111896002
111897645
111775051
111599210
111909627
111897726
111898579
111898587
111877873
111882389

GERAL E APOIO LTDA
PRO TRADE TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
PRO TRADE TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
PROTENDIDOS MAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA
PW 233 PARTICIPACOES S A
QUATRO JOTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
QUATRO JOTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
QX3 COMSULTORIA INFORMATICA E PUBLICIDADE LTDA
QX3 CONSULTORIA INFORMATICA E PUBLICIDADE S.A.
R C M B VEICULOS LTDA ME
R P DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
LTDA
R P DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
LTDA
R T RIBEIRO ASSESSORIA & ASSISTENCIA TECNICA EM
INFORMATICA ME
R V CANDEA ARTIGOS DE PERFUMARIA
R V CANDEA ARTIGOS DE PERFUMARIA
RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS
COPIADORAS LTDA ME
RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS
COPIADORAS LTDA ME
READ SERVICOS GEOFISICOS DO BRASIL LTDA
RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA EPP
REDACOES GRAFICA & EDITORA LTDA
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A
REGINA DA CONCEICAO ANTONIO DOS SANTOS
REGINA E ROBERTO AUTO ESCOLA LTDA ME
REIMSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
RELIANCE SERVICOS MARITIMOS DO BRASIL LTDA
RELIANCE SERVICOS MARITIMOS DO BRASIL LTDA
RESGATE SERVICOS AMBIENTAIS E LIMPEZAS INDUSTRIAIS
NAVAIS E TRANSPORTES LTDA
RESGATE SERVICOS AMBIENTAIS E LIMPEZAS INDUSTRIAIS
NAVAIS E TRANSPORTES LTDA
RESTAURANTE E PIZZARIA DO GIL DE TERESOPOLIS
LTDA ME
RESTAURANTE E PIZZARIA TERRACO DA VILA LTDA
RESTAURANTE E PIZZARIA TERRACO DA VILA LTDA
RESTAURANTE FOLHA VERDE LTDA
RESTAURANTE FOLHA VERDE LTDA
RESTAURANTE MARAVILHA MONTERA LTDA
RESTAURANTE MARAVILHA MONTERA LTDA
RESTAURANTE MOINHO 2011 LTDA
RESTAURANTE MOINHO 2011 LTDA
RESULTADO ENERGIA S/A
REX CONSULTAS CADASTRAIS LTDA EPP
REX PARTICIPACOES HOTELEIRAS LTDA
RGN CONSTRUTORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
RGN CONSTRUTORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
RGR COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME
RIJ EMPREENDIMENTOS LTDA
RIOCLASSTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE
VEICULOS LTDA ME
RIOFLEX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
RJUNIOR INFORMATICA LTDA ME
RODCAR PLASTICOS LTDA EPP
RODOBENS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
RODRIGO BRANDAO DE SOUZA
RODRIGUES & OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANCA
PATRIMONIAL DO RJ LTDA
RODRIGUES COSTA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME
ROTULAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA EM
ROTULAGEM LTDA EPP
ROTULAR SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA EM
ROTULAGEM LTDA EPP
RR MEGA CALCADOS E BOLSAS LTDA
RR MEGA CALCADOS E BOLSAS LTDA
RRM CHAVES E BAZAR LTDA ME
S M DE SOUZA TABACARIA
S M DE SOUZA TABACARIA
S O S VIDROS 19000 DAS AMERICAS LTDA ME
SACARIAS COELHO DA ROCHA LTDA ME
SADLOG TRANSPORTES LTDA
SALIDA ASSESSORIA FISCAL E RH LTDA
SALUS CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SALUS CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
SAMARES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME
SAMBA BRASIL MINERACAO LTDA
SANDA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
SANDRA SERVICOS DE PESQUISAS CADASTRAIS
LTDA
SANDRA SERVICOS DE PESQUISAS CADASTRAIS
LTDA
SANTA APARECIDA DE MORAES SILVA
SANTA LUCIA COMERCIO E INDUSTRIA S/A
SAZUCA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
SB CELLULAR CENTER LTDA
SB CELLULAR CENTER LTDA
SC SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
SENSACAO E CORES DISTRIBUIDORA DE MALHAS
LTDA
SERG CONSTRUCOES LTDA
SERG CONSTRUCOES LTDA
SETEC SOLUCOES ENERGETICAS DE TRANSMISSAO E
CONTROLE LTDA
SEVEN LOGISTICS LTDA
SEVEN LOGISTICS LTDA
SHALON FIEL COOPERATIVA DE SERVICOS TRANSPORTE
ALTERNATIVO
SHIAT COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS
LTDA EPP
SO DA TERRA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME
SOCIAS DA TERRA PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME
SODALIA COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS
LTDA EPP
SODANGE MATERIAL DE BALLET LTDA
SORVETERIA LA LIGURIA LTDA ME
SOUZA CRUZ S/A
SOUZA CRUZ S/A
SOUZA CRUZ S/A
SOUZA CRUZ S/A
SPAM LAN HOUSE SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA ME
SPE 13 BLUEMAIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES
LTDA
SUELEN CARDOSO LOPES CRUZ
SUPER MERCADO ZONA SUL S/A
SUPERDELLI ATACADO E SUPERMERCADO S/A
SUSHI 8000 RESTAURANTE LTDA
SWISSPORT BRASIL LTDA
SYNERGY OFFSHORE DO BRASIL COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
T SUPPRI SUPRIMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA ME
TAJ MAHAL DO CACHAMBI MOVEIS E DECORACOES
LTDA ME
TALISMA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES
LTDA
TALISMA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES
LTDA
TAMBORTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TAMBORES
LTDA
TATIARA DOS SANTOS ROCHA
TECNOSOLO ENGENHARIA S/A
TECNOSOLO ENGENHARIA S/A
TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A
TELMIX NITEROI COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
TERRITORIOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
TERRITORIOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
TINTAS CAPRI LTDA ME
TOCA DO GOIA BAR E RESTAURANTE LTDA

111882826 TOCA DO GOIA BAR E RESTAURANTE LTDA
111912660 TOP DIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO
LTDA
111900980 TOPSPORTS HOLDING S A
111908450 TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
111889260 TRANSPORTADORA CADAX LTDA
111889278 TRANSPORTADORA CADAX LTDA
111803667 TRIM DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
111803772 TRIM DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
111901480 TX DATA TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA
111901537 TX DATA TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA
111911613 TYPER DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
LTDA ME
111902436 UF ENSINO A DISTANCIA S/A
111910145 UNIFRIO FRIGORIFICO COMERCIAL LTDA
111668980 UNIVERSAL MUSIC ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
111915813 UNIVERSO 1000 VEICULOS LTDA ME
111901316 UROLOGIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
LTDA
111314020 UTILAR BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
111905478 VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS
111892740 VALEQ VALVULAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
111882800 VALERIA CRISTINA PIMENTA DE FREITAS
111318220 VALLE SUL TERRAPLENAGEM LTDA
111882966 VAMC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
111898188 VB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
111898200 VB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
111581761 VENTURA PETROLEO S/A
111895600 VIA BAG S INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
COURO LTDA ME
111902320 VIA CONCEICAO DE NITEROI COMERCIO DE DOCES L
TDA ME
111898110 VICENTE ALVES DE SOUSA
111885213 VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA
111908140 VIDROMAR EMBALAGENS E REPRESENTACOES LTDA
ME
111894123 VILA GRANDE EMPREITEIRA LTDA
111894140 VILA GRANDE EMPREITEIRA LTDA
110683196 VISOR CONSULTORIA E ASSESSORIA DE RECURSOS
HUMANOS LTDA
111911796 VL FIN GESTAO E COBRANCA LTDA
111911818 VL FIN GESTAO E COBRANCA LTDA
111484901 VR BBS RESTAURANTE LTDA
111845076 W C BRANDAO BAZAR
111015588 W C BRANDAO BAZAR
111317681 W D C CONSTRUTORA LTDA
111482720 W11 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
111573866 WILKER LOPES DE SOUZA
111791766 XP EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES
LTDA
111080517 YPIRANGA COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP
111894328 ZADOCK PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
111640792 ZODIAK ENTERTAINMENT BRASIL LTDA

Documentos Indeferidos
PROC.
110721837
110712889

EMPRESA
LOUD COMUNICACAO LTDA
RESTAURANTE CHAFARIZ DE PARATY LTDA ME

DOCUMENTOS EM EXIGÊNCIA
111367468
111367514
111911559
111892880
107396688
111573874
111892732
111899052
111911800
111912067
111906024
111914205
111901138
111901804
111790824
111388333
111915139
111900050
111900107
111908701
111670314
111317541
111896053
111808391
111906725
111906857
111906776
111906806
111903432
111912180
111897017
111899206
111899087
111890861
111908167
111909945
111849748
111891345
111899940
111899850
111884594
111911419
111915902
111774888
111914370
111667135
111909430
111891302
111891329
111902215
111902240
111914337
111901146
111901219
111899443
111901600
111899842
111805139
111595215
111768071
111911281
111900689
111914051

111914159
111913934
111913829
111193460
111193591
111193648
111902908
111845920
111901383
111909139
111905281
111830117
111895928
111905761
111905788
111636388
111901448
111912130
111912156
111641241
111670187
111670241
111902061
111896525
111896568
111896614
111896622
111905249
111774489
111774187
111774446
111903190
111900948
111908990
111909031
111890179
107262819
111905370
111901030
111911931
111911982
111907128
111908752
110201817
111835437
111913420
111903068
111908132
111883768
111897718
111907870
111907926
111903009
111805449
111805350
111907268
111903378
111900077
111887755
111902290
111897947
111897971
111899800

111895960
111896665
111903351
111911990
111860504
111907098
111775248
111470404
111813123
111813174
111909171
111902614
111907624
111907560
111467721
111892384
111860792
111910277
111841852
111913322
111913373
111912113
111912164
111897050
111900328
111890349
111881749
111881773
111882176
111908043
111906121
111906130
111894590
111469740
111829100
111900930
111771552
111898005
111898021
111895324
111635446
111635594
111635721
111877059
111884705
111891140
111905850
110672976
110672992
110672917
111907586
111285658
111900794
111905940
111905990
111905893
111876974
111903343
111796512
111876214
111911265
111427444
111890195

111890144
111903483
111910692
111882095
111867932
111861276
111914604
111914663
111910862
111910900
111903467
111913837
111897386
111897602
111459672
111909830
111864631
111301963
111833604
111601410
111879949
111890780
111890810
111310474
111619009
111897335
111879892
111910200
111908426
111620821
111915805
111905354
111900433
111900476
111890110
111902142
111892872
111906946
111907969
111906741
111908434
111878187
111880181
111914221
111895901
111909686
111777062
111858046
111896266
111753813
111367409
111865182
111865263
111251737
111251770
111905320
111442230
111911028
111876052
111913802
111899931
111892490
111910919

111910943
111911044
111911087
111118506
111118514
111914825
111914833
111884160
111583209
111395755
111911923
111911940
111903394
111905001
111910730
111880980
111893968
111903041
110792858
111861888
111861829
111367590
111839033
111905559
111890365
111482976
111483034
111910854
111668026
111910765
110260414
110384954
111735017
111902371
111908396
111916844
111609267
111609275
111811287
111912458
111837162
111903327
111908124
111889812
111914400
111660084
111897955
111883598
111883679
111907500
111427835
111908159
111899788
111902312
111902347
111351928
111646090
111630886
111756227
111912172
111912210
111890969
111883997

111891205
111775027
111911770
111773482
111905800
111781620
111861993
111893356
111891264
111909902
111780926
111910994
111901022
111902398
111737982
111738008
111797667
111906474
111791804
111426243
111426120
111426154
111426197
111903017
111892040
111892104
111895790
111788030
111640199
111471281
111389933
111896258
111277060
111909333
111905885
111911885
111285380
110867602
111912245
111910129
111896355
111910803
111900301
111900336
111896363
111896371
111805651
111805678
111899702
111861543
111892554
111899770
111900190
111393825
111901880
111901952
111901987
111844266
111908477
111895995
111909813
111912237
111797098

111905303
111902126
111897823
111469538
111900298
111906334
111906377
111862280
111862310
111639115
111755778
111897149
111635780
111910625
110666488
111829925
111891892
111910382
111088372
111915368
111901626
111902223
111611334
111910633
111913241
111910030
111900905
111905273
111778301
111348048
111905230
111736870
111906903
111588367
111899974
111054427
111908400
111884519
111896720
111670420
111895383
111356199
111903084
111887836
111663016
111663040
111896061
111899486
111899630
111912059
111810701
111905583
111905648
111876800
111876869
111902428
111902479
111866928
111786878
110850670
111908825
111887828
111887852
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Da Agência Estado

Os 20 mil trabalhadores das
fábricas da General Motors em
São Caetano do Sul, no ABC paulista, e São José dos Campos, no
Vale do Paraíba, vão receber este
ano entre R$ 10,8 mil e R$ 13
mil de Participação nos Lucros
e Resultados (PLR). A GM e os
sindicatos dos metalúrgicos acertaram a proposta em reunião na
noite de segunda-feira. Ontem,
foi aprovada em assembleias nas
duas fábricas. Na quinta-feira, os
trabalhadores recebem a primeira parcela, de R$ 5,8 mil.
O restante será pago em janeiro. Em nota, a GM explica
que, dependendo do alcance das
metas de produção, qualidade
e absenteísmo, o valor total do
prêmio chega a R$ 10.834 (se
for atingida 100% da meta, que
inclui a produção de 410 mil veículos nas duas fábricas). Se for
atingida 120% da meta, o valor
sobe para R$ 13 mil e pode chegar a R$ 13,7 mil se passar desse
porcentual. O valor é quase 30%
superior ao pago em 2010.
Vitória - “É uma vitória da
unidade dos trabalhadores da
GM, que quebraram a intransigência da empresa, que estava
endurecendo nas negociações”,
diz o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos
Campos, Vivaldo Moreira Araújo.
O sindicalista considera
“acessível” a meta de produção,
tendo em vista que a empresa
deverá iniciar o terceiro turno de
trabalho nas duas unidades em
junho. “No ano passado eram 414
mil carros, sem o terceiro turno e
apesar do número alto de horas
extras, conseguimos atingir”.
A GM de São José tem 8,7 mil
empregados e produz os modelos
Corsa, Classic, Meriva, Zaﬁra,
S10 e Blazer. Em São Caetano,
com 11,4 mil funcionários, incluindo administrativos, são feitos Astra, Classic e Vectra.
Volkswagen - Em São José
dos Pinhais (PR), a fábrica da

Volkswagen segue parada. Algumas empresas fornecedoras
de peças começam a remanejar
estoques ou a dar férias.
Hoje, a greve completará 21
dias, igualando-se à paralisação
mais longa da fábrica, em setembro de 2009. A empresa recorreu
ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que deve analisar o
caso somente no dia 6. Os funcionários pedem PLR de R$ 12 mil,
metade para este mês. A Volks
oferece R$ 4,6 mil e o valor restante a ser negociado de acordo
com metas a serem cumpridas.
A JTEKT, fornecedora de sistemas de direção que faz entrega
diária de 600 peças para a Volks
do Paraná, fez apenas quatro remessas neste mês. Depois que a
greve começou, a empresa precisou de uma reengenharia para
não reduzir totalmente a produção. “Nós sentimos o efeito de
imediato”, diz o diretor comercial
da JTEKT, Lúcio Pinto. “Parte foi
absorvida por outras plantas da
Volks e outros clientes, mas nunca se consegue 100%”.
Segundo Pinto, à Volks são
destinadas 2,3 mil peças por dia
(65% das vendas da fábrica).
Também são clientes as unidades
de Taubaté e São Bernardo do
Campo e a Volkswagen argentina. A JTEKT foi uma das primeiras empresas da região a acertar
a PLR de R$ 6,1 mil para cumprimento de 100% das metas.
Outras empresas já precisaram conceder férias a alguns dos
funcionários, como a Faurecia,
que fabrica bancos e painéis de
portas. Dos cerca de 300 empregados, 70 estão em férias e outros
50 trabalham em banco de horas.
A Volks ﬁcava com 50% da produção. Com vistas a atender outros clientes, o trabalho ainda é
realizado em três turnos, mas as
máquinas ﬁcam ociosas. O acordo de PLR na Faurecia é de R$
4,3 mil para cada trabalhador.
No Paraná, também já foram
fechados acordos com a Volvo,
que aceitou pagar R$ 15 mil de
PLR após ameaça de greve, e a
Renault, que pagará R$ 12 mil.
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Fraco volume mostra que investidores evitam assumir posições mais ousadas
Claudia Violante, Marcio Rodrigues e Denise Abarca
Da Agência Estado

Alta das commodities, revisões de ratings, preços atrativos e
relativa trégua no exterior. Com
tudo isso, a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) operou em
alta em toda a sessão de ontem
e conseguiu retomar os 63 mil
pontos, mas com pouco entusiasmo, já que o volume segue fraco e
mostra a desconﬁança dos investidores em assumir posições mais
ousadas. As ações do Grupo Oi
lideraram os ganhos, em meio a
anúncio de reestruturação.
O Ibovespa terminou o dia em
alta de 1,59%, aos 63.336,75 pontos Na mínima, registrou 62.350
pontos (+0,01%) e, na máxima,
os 63.415 pontos (+1,72%). No
mês, acumula perda de 4,23% e,
no ano, de 8,61%. O giro ﬁnanceiro totalizou R$ 4,94 bilhões.
Exterior - Na Europa, o indicador positivo sobre a conﬁan-

ça das empresas da Alemanha
abriu as portas para uma recuperação da véspera e teve a
ajuda da alta das commodities.
As matérias-primas, por sua vez,
foram beneﬁciadas por relatórios favoráveis do Goldmam Sachs, que puxaram para cima, por
exemplo, petróleo e metais. Na
Nymex, o contrato do petróleo
para julho encerrou em alta de
1,93%, a US$ 99,59 o barril.
Esse aumento inﬂuenciou as
ações da Petrobras no Brasil, assim como a alta dos metais carregou Vale. A mineradora subiu
0,94% na ação ON e 0,98% na
PNA. Petrobras ON, +0,41%, e
PN, +1,06%. A agência de classiﬁcação de risco Standard &
Poor’s revisou a perspectiva para
o rating da petrolífera de estável
para positiva. A S&P também reaﬁrmou o rating BBB- de crédito
corporativo da Petrobras.
Além das blue chips, ajudaram a puxar o Ibovespa ontem os
papéis do Grupo Oi, que dispa-

raram e estiveram entre os mais
negociados. A empresa anunciou
logo cedo seu plano de reestruturação societária, que foi bem recebido pelo mercado. Oi (TNLP)
PN (+13,26%), ON, +11,72%,
Tmar PNA, +10,12% e Brasil
Telecom PN (+9,46%), foram as
maiores altas do Ibovespa.
Nos Estados Unidos, as bolsas operaram com volatilidade,
entre altas e baixas, sem se afastar muito da estabilidade. Os
indicadores divulgados ontem
não agradaram muito. O Dow
Jones terminou o dia em baixa
de 0,20%, aos 12.356,21 pontos. O S&P perdeu 0,08%, aos
1.316,28 pontos, e o Nasdaq recuou 0,46%, aos 2.746,16 pontos.
Câmbio - O dólar no balcão
fechou com queda de 0,55%, a
R$ 1,622, na mínima. Na máxima, a divisa dos EUA bateu em
R$ 1,63 (-0,06%). O dólar pronto
na BM&F teve recuo de 0,37%,
a R$ 1,6245. Às 16h33, o giro ﬁnanceiro na clearing de câmbio
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A Positivo Informática informou o início da produção de
computadores e placas-mãe na
Argentina, por meio de sua subsidiária Informática Fueguina,
situada na província da Terra do
Fogo. De acordo com comunicado da empresa, essas são as primeiras placas-mãe de PCs produzidas localmente na história
da indústria argentina.
Segundo a empresa, o empreendimento, que marca o início do
processo de internacionalização da
Positivo Informática, foi viabilizado
por meio de uma joint venture (associação) com a BGH, “importante
player do segmento de consumo,

com experiência de quase um século no mercado argentino e atuação
no mercado uruguaio desde 1997”.
Qualidade - O comunicado
diz ainda que a operação “já
está em pleno funcionamento e
se realiza sob rigorosos padrões
de qualidade, com uma capacidade produtiva nominal de 30
mil placas-mãe e de 60 mil PCs
por mês, a qual poderá ser ampliada”. A produção segue os
moldes previstos na legislação
argentina, que busca incentivar
a fabricação de produtos de informática na Terra do Fogo.
A companhia brasileira explica
também que os produtos da marca

Positivo BGH chegarão ao varejo argentino em junho e também
atenderão a projetos de governo,
cuja carteira contratada já é de 279
mil notebooks, com entrega prevista para ocorrer ao longo de 2011.
“O mercado de computadores na Argentina passa por um
momento de forte expansão,
sendo um dos principais da
América Latina. Espera-se que
supere o volume de 3,5 milhões
de computadores comercializados em 2011, conﬁgurando-se
em uma excelente oportunidade de crescimento e ganhos de
escala para a Positivo Informática”, conclui a empresa.

'HPDQGDSRUHWDQRO )UDQoDGL]TXH&KLQD
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As vendas de etanol hidratado
aos postos de combustíveis aumentaram 76% desde a última semana
de abril, quando haviam atingido
o piso de 50 milhões de litros. De
acordo com o Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e Lubriﬁcantes (Sindicom), a semana terminada em 20
de maio registrou vendas de etanol
de 130 milhões de litros. “É uma
recuperação de duas vezes e meia
o volume registrado há menos de
um mês apenas com a queda das
cotações do etanol”, aﬁrma o presidente do Sindicom, Alísio Vaz.
O consumo, no entanto, ainda
está abaixo dos 170 milhões de
litros por semana, registrado no
início do ano. Vaz explica que os
dados são referentes às vendas
das distribuidoras associadas do
Sindicom, que representam 60%
do mercado de hidratado.
Gasolina - Já as vendas de gasolina para os postos atingiram,

68&(662'(675$866.$+1

na semana passada, 470 milhões
de litros, queda de 21,6% em relação ao pico de consumo de 600
milhões de litros por semana veriﬁcados em abril. Mas o executivo
ressalva que o nível é o mesmo
registrado no início do ano, antes
de a alta de preços do etanol forçar a migração do consumo para
a gasolina por donos de carros bicombustíveis. Os dados de vendas
de gasolina foram obtidos junto
às associadas do Sindicom, que
representam 75% deste mercado.
Segundo Vaz, aparentemente
o motorista reduziu seu consumo
de combustíveis. “Enquanto a demanda por gasolina caiu para seu
nível normal, o consumo de etanol
ainda não voltou para os patamares registrados antes da alta dos
preços, o que sinaliza para uma
economia no setor”. Para ele, este
fato pode reﬂetir o sentimento do
consumidor de que os preços dos
combustíveis ainda estão caros.
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A China apoia a ministra das
Finanças francesa, Christine Lagarde, como candidata para o posto de diretora-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
aﬁrmou ontem o ministro de Orçamento da França, François Baroin.
“Um consenso europeu está
sendo elaborado. Nós precisamos ter um europeu. Os chineses
estão favoráveis à nomeação de
Christine Lagarde”, disse Baroin
em entrevista à rádio francesa
Europe 1. “Dadas às circunstâncias e que não há orgulho nacional nesse assunto, a França não
tem de se posicionar primeiro.”

Baroin também acrescentou
que Paris não quer fazer nenhum
gesto que possa ser interpretado
como de “desdém” ou “arrogante”
em relação aos países emergentes.
Um funcionário do governo
da França disse que Christine Lagarde vai anunciar hoje sua candidatura ao cargo. O anúncio será
feito numa entrevista coletiva às
11h45 em Paris (6h45 em Brasília).
Os países-membros do FMI devem
apontar um novo diretor-gerente
para substituir Dominique StraussKahn. O francês pediu demissão na
semana passada, em meio a acusações de que cometeu crimes sexu-

ais, incluindo tentativa de estupro,
contra uma camareira em um hotel
de New York. Ele foi indiciado na
última quinta-feira.
Questionada sobre o tema,
uma porta-voz da chancelaria
chinesa disse ontem, em entrevista coletiva em Pequim, que
“autoridades relevantes” já se
posicionaram, referindo-se aos
recentes comentários do presidente do Banco do Povo da
China, Zhou Xiaochuan. Ao ser
perguntada sobre uma resposta
especíﬁca ao anúncio da França, a porta-voz disse que essa
resposta cabe ao governo.
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A Comissão Europeia emitiu
em nome da União Europeia (UE)
¼ 4,75 bilhões em bônus de dez
anos com cupom de 3,5% ao preço
de 14 pontos-base acima dos midswaps. Os recursos serão destinados a ﬁnanciar os pacotes de ajuda para a Irlanda e para Portugal,
sendo¼3 bilhões para a Irlanda e ¼
1,75 bilhão para Portugal, segundo
informações da Dow Jones.
Em comunicado, a Comissão
Europeia diz que “o terceiro leilão

bem sucedido de 2011 conﬁrma
a aceitação da União Europeia
como emissor de referência e a
conﬁança continuada do mercado
na estabilidade e nas medidas de
assistência estabelecidas pela UE,
junto com o Programa Europeu de
Estabilidade Financeira e o FMI”
Interesse forte - Segundo a
Comissão Europeia, a emissão
“se compara favoravelmente
com bônus de emissores similares. O interesse do investidor foi

novamente muito forte, os livros
fecharam em apenas uma hora e
meia e a demanda foi três vezes
maior do que a oferta”.
A demanda por parte dos investidores veio da Ásia (25%),
França (22%), Alemanha (15%)
e Reino Unido (15%); em termos
de tipo de investidor, a demanda foi equilibrada entre gestores
de ativos (27%), bancos centrais
(23%), seguradoras/fundos de
pensão (23%) e bancos (20%).

da BM&FBovespa somava US$
2,684 bilhões, sendo US$ 2,019
bilhões em D+2.
No horário acima, o dólar para
junho no mercado futuro cedia
0,79%, a R$ 1,6240 e com movimento de US$ 14,743 bilhões. Os
seis contratos negociados ontem
- todos em queda - totalizavam
US$ 14,946 bilhões. Como tem
se tornado rotina desde a semana passada, o Banco Central fez
apenas um leilão de compra de
dólares no mercado à vista, cuja
taxa de corte foi de R$ 1,6243.
Juros - Ao término da negociação normal da BM&F, o DI janeiro
de 2017 (30.375 contratos) estava
na máxima de 12,45%, de 12,37%
anteontem, enquanto o DI janeiro
de 2021 (9.820 contratos) subia de
12,27% para 12,35%. O DI janeiro
de 2013 (193.880 contratos) avançava para a máxima de 12,6%,
rompendo a resistência de 12,58%,
ante 12,54% na véspera. O DI janeiro de 2012 (359.980 contratos)
avançava de 12,31% para 12,33%.
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O Grupo Oi informou ontem,
em reunião prévia de acionistas,
que foi aprovada a orientação às
administrações da Telemar Participações (TmarPart) e de suas
controladas Tele Norte Leste Participações (TNL), Telemar Norte
Leste (TMAR), Coari Participações e Brasil Telecom (BrT) para
que “conduzam os estudos e adotem os procedimentos pertinentes visando uma reorganização
societária das Companhias Oi”.
Conforme o fato relevante, a reorganização societária do grupo de
telefonia compreenderia conjuntamente a incorporação de ações
da TMAR pela Coari e as incorporações da Coari e da TNL pela BrT.
Esta última concentraria todas as
participações acionárias atuais
das Companhias Oi e seria a única
do grupo listada em Bolsa, passando a ser denominada Oi S/A.
Governança - O fato relevante
diz que a reorganização societária
tem por objetivo simpliﬁcar de
forma deﬁnitiva a estrutura societária e a governança das companhias Oi, eliminando custos
operacionais e administrativos e
aumentando a liquidez para todos os acionistas. “A manutenção
do controle acionário da Oi S/A
exclusivamente pela TmarPart é
condição para a aprovação da reorganização societária, cumprindo, assim, suas obrigações legais
e regulatórias perante a Anatel
(Agência Nacional de Telecomunicações)”, diz o comunicado.

FGV
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A inﬂação no varejo desacelerou
em cinco das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) para cálculo do Índice de
Preços ao Consumidor - Semanal
(IPC-S) de até 22 de maio. . Em São
Paulo, a taxa desacelerou de 1,01%
para 0,88% no período.
As outras cidades que mostraram taxas de inﬂação menores no
mesmo período foram Salvador (de
1,20% para 0,91%), Rio de Janeiro
(de 1,08% para 0,87%), Brasília (de
0,47% para 0,4%) e Belo Horizonte (de 1,53% para 1,52%). Apenas
duas capitais apresentaram aceleração da alta de preços no período:
Recife (de 1,12% para 1,13%) e Porto Alegre (de 0,89% para 0,95%).
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CASO PALOCCI

Oposição retira requerimento
Senadora Marinor Brito (PSOL-PA) diz que ação é uma estratégia para que o tema possa ser reapresentado em outra sessão
Eduardo Bresciani
Da Agência Estado

A oposição decidiu retirar o
requerimento que pedia a convocação do ministro-chefe da Casa
Civil, Antonio Palocci, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle. A ação aconteceu depois que
a base aliada escalou seus principais líderes para derrubar a proposta, que já estava em votação.
A estratégia de retirar o requerimento é para que o tema possa
ser reapresentado novamente
em outra sessão. Autora da proposta, a senadora Marinor Brito
(PSOL-PA) disse que vai esperar
pelas explicações do ministro à

Procuradoria-Geral da República
para tentar novamente chamar
Palocci na comissão. “Retirar
não signiﬁca desistir de ouvir o
ministro. Ele deve uma prestação
de contas à Casa e vamos exigir
isso em outro momento”.
A sessão da comissão foi concorrida. Líderes partidários que
não fazem parte da comissão,
como Humberto Costa (PT-PE),
Renan Calheiros (PMDB-AL) e
Gim Argello (PTB-DF), também
estavam presentes à sessão. A
base trabalhou para que a votação fosse no tempo mais breve
possível e tentou impedir até
que muitos parlamentares de
oposição tivessem direito a falar durante a reunião.

Iniciativa aconteceu depois que a base aliada
escalou seus principais líderes para derrubar a
proposta, que já estava em votação
Durante a discussão do requerimento, Marinor considerou
como “hipocrisia” a justiﬁcativa
do ministro de que não pode divulgar o nome de seus clientes devido a cláusulas de conﬁdencialidade. “A linha que separa o ético
e o antiético, o lícito e o ilícito foi
quebrada”. O senador Randolfe
Rodrigues (PSOL-AP) destacou
que a oposição busca assinaturas
para uma CPI sobre o caso e su-

geriu que a convocação dele na
comissão poderia resolver o problema sem a necessidade de uma
investigação parlamentar.
O líder do DEM, Demóstenes
Torres (GO), destacou que o faturamento da empresa de Palocci é
similar aos das maiores consultorias do país, que tem dezenas de
funcionários. “O Brasil inteiro quer
saber como o ministro ganhou tanto dinheiro em tão curto período”.

Lula discute o caso junto com senadores
Valter Campanato / ABr

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva reuniu-se na tarde de ontem com 13 dos 15 senadores petistas para discutir a
reforma política. O encontro foi
na casa da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), mulher do ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo. Apesar de não estar na
pauta da reunião, as denúncias
contra o ministro-chefe da Casa
Civil, Antônio Palocci, também
ﬁzeram parte das conversas.
“Mas falamos também sobre o novo momento do PT no
Senado, com a nova bancada,
e sobre a sucessão municipal”,
disse o líder do PT no Senado,
Humberto Costa (PE).
Ele, no entanto, conﬁrmou
que as denúncias contra Palloci

Ex-presidente Lula e os senadores durante a reunião
também foram assunto debatido
entre os senadores petistas. “Falamos, mas falamos pouco sobre
esse assunto. A posição de Lula
é semelhante à nossa, de que

nada questionou a lisura do ministro Palocci. Não há nenhuma
acusação formal. Como não há
nenhuma prova, as coisas já estão devidamente respondidas”.

ASSASSINATOS

Mais dois extrativistas
morrem no Pará
Tânia Monteiro
Da Agência Estado

A presidente Dilma Rousseff
determinou ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que
acionasse de imediato a Polícia
Federal para investigar a morte dos extrativistas paraenses
João Cláudio Ribeiro da Silva
e sua mulher, Maria do Espírito
Santo. Eles foram mortos na manhã de ontem em uma estrada
vicinal que leva ao projeto de

assentamento extrativista Praia
Alta Pirandeira, localizado em
Nova Ipixuna, Pará.
Em nota oﬁcial, o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse que informou à presidente Dilma que recebeu a denúncia
do assassinato de dois líderes do
Conselho Nacional dos Seringueiros no município de Nova Ipixuna,
no sudeste do Pará, e que, há tempos, os dois vinham denunciando o
desmatamento e a extração ilegal
de madeira na região.

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que se reuniu com a presidente Dilma, no
Planalto, para discutir Código
Florestal, comentou que a ﬂexibilização das regras ambientais
vão deixar desamparados líderes
ambientais como esses que têm
a lei como instrumento de luta.
Marina lembrou ainda que esses
líderes trabalhavam contra o desmatamento no Pará e sucederam
a irmã Dorothy no combate aos
crimes ambientais na região.

MEDICAMENTOS

Padilha defende
redução de impostos
Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse ontem que é
favorável à redução de impostos
que incidem sobre equipamentos
da área de saúde e medicamentos
produzidos no país. Ao participar
da feira Hospitalar, em São Paulo,
ele aﬁrmou que essa ideia não
está contemplada da proposta de

reforma tributária elaborada pelo
governo federal, mas ressaltou
que o tema está sendo discutido
pelo Ministério da Saúde com os
setores de saúde do país.
De acordo com Padilha, o ministério tem interesse em discutir
com os governadores, o Congresso Nacional e todos os setores da
sociedade uma agenda voltada à
redução de tributos, que tenha
reﬂexos a diminuição dos preços
C
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de medicamentos e equipamentos usados na área da saúde.
Durante discurso na cerimônia de abertura da feira, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo
Skaf, disse que a indústria nacional do setor de saúde está perdendo competitividade sobre os
importados porque os tributos
que incidem sobre os produtos
nacionais são muito altos.
T

A

O líder do PSDB, Alvaro Dias
(PR), cobrou o afastamento do
ministro da função até que as denúncias sejam esclarecidas. Ele
aﬁrmou ainda que esta atitude
deveria partir da presidente Dilma
Rousseff. “O silêncio da presidente
Dilma consagra a cumplicidade”.
Aﬁrmou ainda que a blindagem do
governo a Palocci é “prevaricação”.
Governistas defenderam o ministro. O líder do PT, Humberto
Costa (PE), disse que não se pode
acusar Palocci sem provas. “Várias das coisas que foram ditas
e levantadas pela imprensa são
suspeitas, ilações, dúvidas. Acusações formais, provas daquilo
levantado, não surgiram”. Para o
petista, a oposição insiste no tema

por interesse político. “O que está
por trás destes fatos não é a busca
da verdade, do esclarecimento, é a
busca da disputa política”.
O líder do PMDB, Renan
Calheiros (AL), aﬁrmou que a
questão está sendo alimentada
“obsessivamente”. Aﬁrmou que
“não há nada a explicar”. Calheiros aﬁrmou ainda que se há algum aperfeiçoamento a se fazer
na lei ele tem de ser feito, mas
sem implicar no caso de Palocci.
Na semana passada, a oposição
já tinha sido derrotada na Câmara
ao tentar convocar Palocci. Os governistas impediram as comissões
de funcionar e numa votação em
plenário decidiu-se pela rejeição
de requerimento sobre o tema.

PSDB: governo tem de
parar de minar oposição

A bancada do PT considera
que o depoimento de Palocci,
previsto para os próximos dias
na Procuradoria-Geral da República (PGR), serão suﬁcientes para esclarecer o caso. “Ele
tem o prazo de 15 dias para dar
a resposta formal à PGR. Palocci
tem história e postura que nos
dá conﬁança em seus empreendimentos”, disse o líder petista.
“Temos a convicção de que
os dados [de enriquecimento
exagerado do ministro, noticiados pela imprensa] em nada
comprovam de forma concreta
qualquer tipo de irregularidade contra ele”, disse o senador
Paulo Paim (PT-RS). “Agora,
cabe a quem fez a denúncia prová-la”, acrescentou. Tom similar
foi adotado pelo senador José
Pimentel (PT-CE): “Quem levantou a tese terá de prová-la”.

O líder do PSDB no senado,
Álvaro Dias (PR), sugeriu ontem
que o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, deveria apresentar explicações sobre o “Caso Palocci” em
vez de levantar suspeitas sobre os
tucanos no episódio de vazamento de dados referentes ao ministro
chefe da Casa Civil. Dias entende
que se houve uma evolução patrimonial “exorbitante” e não explicada de Palocci, não cabe condenação a quem denuncia o fato.
Anteriormente, Carvalho havia
acusado a Prefeitura de São Paulo
de ter vazado dados referentes à
empresa de consultoria Projeto,
de propriedade do ministro da

IPEA

DIREITOS AUTORIAS

Recursos
privados nos
asilos do País

CPI do Ecad pode,
HQ¿PVHULQVWDODGD

Os asilos brasileiros, ou instituições de longa permanência
para idosos (Ilpi), vivem principalmente de contribuições dos
residentes ou dos parentes, mesmo as ﬁlantrópicas que recebem
ﬁnanciamento público.
De acordo com pesquisa divulgada ontem pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), 65% dos asilos do país são
ﬁlantrópicos e aproximadamente
57% de suas receitas são oriundas de contribuição particular. O
ﬁnanciamento público - federal,
estadual ou municipal – é em torno de 20%. O custo médio de um
idoso mensal num asilo, segundo
o estudo é de cerca de R$ 750.
O governo federal administra apenas um asilo em todo
país, localizado no Rio de Janeiro. A instituição Cristo Redentor atende 298 idosos.
Para a coordenadora da pesquisa, Ana Amélia Camarano, a
presença do Estado é fundamental para atender aos mais de 3 milhões de idosos no país, segundo
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad).
“O governo precisa investir
nessa área, não só em asilos, mas
em cuidado domiciliar formal,
beneﬁcio monetário para o cuidador familiar, inclusão do cuidador
familiar no sistema de seguridade social, centros dias, hospitais
dias”, disse a pesquisadora.

Jotabê Medeiros

S

Aeronáutica investiga episódio
envolvendo aviões

Barco que naufragou em Brasília
estava com estrutura comprometida

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica divulgou nota
informando que já iniciou a investigação para apurar o ocorrido
na noite de segunda-feira envolvendo dois aviões que trafegavam a
uma distância menor que a mínima de segurança. Segundo a nota,
as investigações serão feitas a partir das gravações de radar e das
comunicações. O episódio ocorreu com uma aeronave da TAM e um
avião de pequeno porte, na área terminal do Aeroporto de Brasília,
às 20h48 de segunda-feira. “A análise preliminar aponta que a
menor distância lateral entre as aeronaves foi de 3,5 quilômetros.
Esta distância infringiu a distância mínima de segurança prevista. A
aeronave da TAM realizou corretamente manobra de segurança”.

A Polícia Civil de Brasília já sabe que, além do excesso de passageiros,
o barco Imagination estava com a estrutura comprometida por
provável falta de manutenção. Também houve imperícia no socorro e
negligência no quesito segurança durante o passeio que acabou em
tragédia na noite neste domingo, no Lago Paranoá. O conjunto de erros
deve render o indiciamento do dono do barco, do comandante e da
responsável pela festa por crime culposo - sem dolo (intenção), mas
com o agravante de ter havido mortes. Uma hipótese é o indiciamento
por homicídio culposo dos envolvidos. “Eu já tenho uma convicção
formada e ela aponta para crime culposo, mas só vou tratar depois que
a perícia técnica for concluída”, disse o delegado Adval Cardoso Matos.

Christiane Samarco
Da Agência Estado

Da Agência Estado

Deverá ser instalada amanhã,
no Senado Federal, a CPI do
Ecad, comissão que irá investigar denúncias de fraudes e má
gestão no Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição de
Direitos (Ecad). Os líderes dos
partidos devem indicar os 14
membros da CPI, cujo trabalho
parece agigantar-se dia a dia.
Uma decisão do STJ, nesta
segunda-feira, agitou o mundo
dos direitos autorais. Julgando
recurso de um hotel de Porto
Alegre (RS), o STJ decidiu que
é legítima a cobrança de direitos autorais pela presença de
rádios, TVs ou aparelhos semelhantes em quartos de hotéis.
O hotel gaúcho brigava com o
Ecad na Justiça alegando inexistência de débito com o escritório,
após se recusar a pagar boletos
bancários emitidos pela entidade. A 6ª Vara Cível da Comarca de
Porto Alegre negou o pedido do
hotel, considerando que o artigo
29 da Lei n. 9.610/1998 (a Lei de
Direitos Autorais) obrigava ao pagamento. De acordo com o Ecad,
tal cobrança é praxe em todo o
País e cresceu 9,3% em 2010.
O hotel apelou e obteve vitória
temporária: o Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul (TJRS) considerou que, como as transmissões

Casa Civil. Para Carvalho, houve quebra de sigilo tributário no
episódio envolvendo Palocci. “Temos informações de que dados do
Imposto sobre Serviço (ISS) da
empresa de Palocci foram obtidos
na Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo”, aﬁrmou o
ministro da Secretaria Geral
Segundo o líder tucano, “a
prática governista de procurar
culpados já é conhecida”. “Tratase de uma estratégia para desviar
o foco do que realmente importa
saber: quantos foram os beneﬁciários e quanto ganharam com o
eventual tráﬁco de inﬂuência do
ministro Palocci”, aﬁrmou.
Para o senador, o governo sempre procura desviar o foco da discussão, ao mesmo tempo em que
brinda seus denunciados.

não ocorreram em áreas comuns
do hotel, mas nos quartos, a cobrança era injustiﬁcada. Para o
TJ, o estabelecimento não poderia
nem ao menos dizer quais estações
ou músicas eram sintonizadas.
No recurso ao STJ, a defesa
do Ecad aﬁrmou que os quartos
de hotel são locais de frequência coletiva e o fato de o aparelho permanecer à disposição do
cliente concederia ao hóspede
a opção Também alegou que a
existência de rádio e TV auxiliam o hotel a captar clientela
e a melhorar a classiﬁcação do
estabelecimento O hotel alegou que quartos não são locais
de frequência coletiva, mas de
uso exclusivo dos hóspedes.
No seu voto, o ministro Sidnei Beneti, relator do processo,
entendeu que a Lei de Direito
Autoral de 1998 mudou o entendimento sobre cobranças
feitas pelo Ecad. Antes, a lei
5 988/1973 rezava que “a utilização de rádios receptores nos
quartos de hotéis não conﬁgurava execução pública, mas sim
execução de caráter privado”, o
que tornava indevida a cobrança
A partir da nova lei, o STJ passou à orientação de ser devido o
pagamento em razão de os hotéis
serem considerados locais de frequência coletiva. Por isso, a execução de obras em tais locais caracterizou-se como execução pública.

PRIMUS PROCESSAMENTO DE TUBOS S.A. – “PROTUBO”
CNPJ/MF Nº 42.416.792/0001-20
EXTRATO DA ATA DA 36ª AGO REALIZADA EM 28.04.2011. Local: Sede
Social, na Rua Campo Grande 3760, B. Campo Grande, RJ; Horário: 14h;
Quorum: Totalidade dos Acionistas; Deliberação unânime. Assuntos: 1) Matérias
Ordinárias: a) Aprovou as Demonstrações Econômico-¿nanceiras do exercício
encerrado em 31/12/2010; b) aprovou a proposta da Diretoria, de 13/4/11,
liberando a companhia do pagamento dos dividendos legais e estatutários,
destinando a totalidade do lucro líquido/Prejuízo do exercício à conta de lucros
acumulados; c) Aprovou a verba Remuneratória anual, destinada aos honorários
da Diretoria. 2) Matérias Extraordinárias: a) Aceita a Renúncia do Diretor Osvaldo
Inoue; b) Eleitos os Senhores Nelson Hashimoto, Sérgio Rafael Almeida
Marques D’Oliveira, Carlos Yoshio Tiba e Yutaka Yoshida, respectivamente
para os cargos de Presidente e Diretores, para o biênio 2010/2011, a se expirar
em 30/4/2012. O Sr. Yutaka Yoshida, como Diretor Honorário, não perceberá
qualquer remuneração. O cargo de Vice-Presidente permanecerá vago. Rio
de Janeiro, 28/4/2011. (as.) Nelson Hashimoto – Secretário; (as.) Osvaldo
Inoue – Presidente; p.p. IHI Corporation (as.) Toshio Takagi; p.p DAÍ-ICHI HIGH
FREQUENCY CO., LTD. (as.) Osvaldo Inoue. Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro. CERTIFICADO: Certi¿co que este documento foi arquivado em
17/05/2011, sob o número 2182482. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.
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JUSTIÇA

PACOTE

Pedro Marcos Barbosa

TST aprova mudanças
na legislação trabalhista
Medidas devem orientar outras instâncias da Justiça do Trabalho em todo o País
Débora Zampier
Da Agência Brasil

A partir de agora, as empresas serão obrigadas a dar o valetransporte ao funcionário caso
não consigam provar que ele não
precisa do benefício. Esse foi um
dos entendimentos aprovados
ontem pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST), num pacote de
medidas que vão mexer no cotidiano do trabalhador brasileiro.
Outra decisão diz respeito ao
uso do celular da empresa. O tribunal decidiu que o empregado
não ﬁca de sobreaviso ao levar o
celular da empresa para casa.
Os ministros do TST ﬁrmaram
posição sobre mais de 20 questões que envolvem as relações
de trabalho. As medidas devem
orientar outras instâncias da Justiça do Trabalho em todo o país e

podem ajudar a reduzir conﬂitos
entre empregadores e empregados. Isso porque as partes vão saber de antemão, em alguns casos,
se serão derrotadas no seu pleito
em última instância.
Sobre o uso do celular da empresa, até hoje, decisões diferentes na Justiça motivavam ações de
funcionários cobrando pagamentos adicionais por ﬁcarem com
o telefone. Agora, cabe ao trabalhador provar que, além de estar
com o celular do trabalho, ﬁcou à
disposição da empresa no horário
de folga. O entendimento consolidado sobre o celular já era usado
em relação ao aparelho de pager.
Outra mudança importante
diz respeito ao vale-transporte.
A partir de agora, a empresa é
que deve provar que o empregado não precisa receber o benefício. Caso isso não ocorra, o em-

pregador ﬁca obrigado a dar o
vale. Até hoje, era o trabalhador
que precisava provar a necessidade de receber o benefício.
Dissídio coletivo - O TST
também fez uma alteração sobre
a vigência do dissídio coletivo. O
dissídio é a ação na Justiça para
solucionar conﬂitos entre empregadores e empregados. Antes, a
decisão judicial que paciﬁcava
o conﬂito era válida por um ano.
Agora, pode vigorar por até quatro anos. Isso só não ocorrerá se
houver outro acordo ou legislação
que altere as bases do dissídio.
Também ﬁcou consolidado o
entendimento de que a jornada
de trabalho dos operadores de telemarketing é de seis horas, e não
de oito horas. O TST aplicou aos
operadores de telemarketing a
norma que já valia anteriormente para telefonistas, pois a função

também é considerada estafante.
A decisão deve se aplicar a cerca
de 1,2 milhão de operadores de
telemarketing que trabalham no
país, segundo a Associação Brasileira de Telesserviços.
Há ainda uma nova regra para
mudança de jornada de trabalhadores que atuam em condições
insalubres. Até hoje, a alteração
podia ser feita livremente por
acordo entre empregado e empregador. A partir de agora, toda alteração precisará passar por ﬁscalização do Ministério do Trabalho.
As mudanças são resultado da
Semana do TST, promovida de 16
a 20 de maio. Os ministros pararam de julgar todos os processos
para analisar os principais conﬂitos que atravancavam os tribunais do Trabalho e o próprio TST.
Com isso, esperam ter contribuído para a solução desses conﬂitos.

ASSASSINATO

Após 11 anos, Pimenta Neves é
preso por determinação do STF
Mariângela Gallucci
Da Agência Estado

Após quase 11 anos do crime,
o Supremo Tribunal Federal (STF)
determinou ontem que o jornalista Antonio Marcos Pimenta Neves,
de 74 anos, comece a cumprir a
pena de 15 anos de reclusão a que
foi condenado. Ele foi preso em
casa, na Chácara Santo Antônio,
zona sul de São Paulo, às 20 horas.
Assassino confesso da ex-namorada, a também jornalista Sandra
Gomide, ele só havia ﬁcado detido
entre setembro de 2000 e março

de 2001. Depois disso, manteve-se
em liberdade graças a ações judiciais. Ontem, os ministros da 2ª
Turma do STF concluíram que as
possibilidades de recurso acabaram e o réu terá de cumprir a condenação pelo homicídio, cometido
em 20 de agosto de 2000, em um
haras na cidade de Ibiúna (SP).
Na época do crime, o casal havia rompido um relacionamento
de quase três anos. Pimenta Neves
foi diretor de redação do jornal “O
Estado de S. Paulo” e Sandra Gomide trabalhou como repórter e
editora de Economia. Sandra mor-

reu ao ser atingida por dois tiros,
um na cabeça e outro nas costas.
Após saberem da decisão, às 16
horas, os pais de Sandra, que atualmente vivem em Suzano (SP),
tomaram remédios antidepressivos e foram dormir - segundo uma
empregada do casal, trata-se de
rotina adotada nos últimos meses.
Sem explicação - “É chegado o momento de cumprir a
pena”, aﬁrmou o ministro Celso
de Mello, relator do caso, durante
o julgamento no STF. A ministra
Ellen Gracie, que participa de
encontros internacionais de Jus-

CORREGEDORIA DE JUSTIÇA

Gestão racional para
combater morosidade
Débora Zampier
Da Agência Brasil

Os corregedores de Justiça têm
a difícil tarefa de apurar denúncias contra juízes e desembargadores. Também são responsáveis
por apontar as falhas no atendimento à sociedade, propondo soluções e cobrando respostas dos
colegas. A atual corregedora-geral
de Justiça, Eliana Calmon, no car-

go desde setembro de 2010, admite que muitos erros cometidos por
juízes ﬁcam impunes e trabalha
para reverter esse quadro.
Há oito meses à frente da Corregedoria Nacional de Justiça,
ela sabe que a demora na resposta do Judiciário não pode ser
resumida a uma única causa. Por
isso, separa o Poder em suas três
principais vertentes – Estadual,
Federal e do Trabalho –, os divide

novamente em primeira e segunda instâncias e só depois explica
em que momento as justiças enfrentam maior diﬁculdade.
Com os diagnósticos da lentidão, a corregedora articula estratégias para combater a morosidade, como mutirões e reformas na
gestão de varas e tribunais. Nos
mutirões carcerários, conﬁrmou
a ideia de que o sistema é falido
para recuperação do detento.

MANIFESTAÇÃO

Servidores da Justiça
fazem buzinaço
Valter Campanato / ABr

Tânia Monteiro
Da Agência Estado

O Palácio do Planalto foi cenário, ontem, de uma barulhenta
manifestação popular. Os manifestantes derrubaram a grade que
separa a Praça dos Três Poderes
da avenida em frente ao Palácio,
cruzaram a via e chegaram aos
pés da rampa presidencial. Um
dos participantes entrou no lago.
Os manifestantes, empunhando bandeiras, bradam palavras de
ordem: “Servidores da Justiça estão na rua. Dilma, a culpa é tua”.
A reação da segurança do Palácio
foi lenta, incapaz de impedir que
os manifestantes ocupassem o local. Tratou-se, no entanto, de um
“protesto relâmpago”, e logo depois o grupo liberou o espaço.
O protesto foi promovido por
servidores do Judiciário (analis-

Manifestantes na Praça dos Três Poderes, em Brasília
tas, técnicos e auxiliares), que
estão em greve desde segundafeira, por tempo indeterminado.
A principal reivindicação é a
aprovação do plano de carreira
da categoria e reajuste de 56%
nos salários, referente às perdas
dos últimos cinco anos. Segundo
João Carlos Sena, delegado sindi-

cal que acompanhou o protesto,
os manifestantes acreditam que
o Executivo pode realizar um
acordo com o Judiciário para acelerar a resolução desse problema,
destravando a apreciação de dois
projetos que tramitam no Congresso envolvendo a categoria
(PL 6613/2009 e PL 6697/2009).

tiça, ressaltou no julgamento que
o caso é um dos mais difíceis de
serem explicados fora do País. Foi
dela a sugestão para que o STF
determinasse ao juiz de Ibiúna
a imediata execução da pena.
“Como justiﬁcar que, em um delito cometido em 2000, até hoje
não cumpre pena o acusado?”
Celso de Mello ressaltou
que a defesa do jornalista se
valeu de todos os recursos possíveis para contestar a condenação Para outros ministros, a
quantidade de recursos de Pimenta Neves foi exagerada.

DEMANDA

MP ganha
mais 178
cargos
O Governador Sérgio Cabral sancionou ontem, no Palácio Guanabara, na presença do
Procurador-Geral de Justiça,
Cláudio Lopes, o Projeto de Lei
378/11, que cria 178 cargos na
estrutura do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ). O projeto foi aprovado
na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
na última quinta-feira.
Foram criados 11 cargos de
Procurador de Justiça, 25 cargos
de Promotor de Justiça, 11 de analista, 95 de técnico, 25 de assessoramento à Promotoria e 11 de assessoramento à Procuradoria.
Na justiﬁcativa apresentada à
Alerj, o Procurador-Geral de Justiça ressaltou a importância dos cargos para que o Ministério Público
possa fazer frente à crescente demanda da sociedade e à criação
de novos órgãos do Tribunal de
Justiça, que atualmente não possuem órgãos de execução correspondentes do Ministério Público.
“Agradeço ao governador
Sérgio Cabral pela sanção e,
também, ao parlamento ﬂuminense pela sensibilidade em
aprovar um projeto de lei que
vai permitir ao Ministério Público exercer sua missão constitucional em condições dignas
em proveito da sociedade. Com
a nova lei, teremos, em pouco
tempo, condições de criar novas
promotorias que se fazem necessárias para atuação em todo
o estado”, disse Cláudio Lopes.
Para o Procurador-Geral, a
nova lei ainda resolverá um
problema dos Promotores, que
é atualmente a grande estagnação da Carreira. “É a maior
estruturação dos últimos dez
anos”, acrescentou.

Questão
de Justiça
pedromarcos@nbb.com.br

Na falta de espelhos
m 2009, após uma das mais acirradas disputas eleitorais da história ﬂuminense, tomou posse no Rio
de Janeiro um chefe do executivo municipal cujo
discurso foi voltado à política do choque de ordem.
Desde então algumas medidas interessantes foram
propostas e implementadas, tais como a organização
dos pontos comerciais e o armazenamento dos alimentos perecíveis na praia, a coibição dos estacionamentos irregulares, uma política conjunta ao Poder Público Estadual na imposição da Lei Seca etc.
Entretanto, para o transeunte de qualquer região da
capital carioca resta a sensação de grande distância entre
o objetivo da política focada no lema comteano ﬁxado na
ordem e progresso, e, de outro lado, a realidade vivida.
Há algumas semanas atrás, estava corrigindo provas
universitárias no banco de trás de um táxi, enquanto trafegava na rua Benedicto Hipólito, paralela à grande Av.
Presidente Vargas, rumo à Av. Rio Branco.
Lá pelas tantas, olho pela janela e me deparo com uma
cena paradoxal: um calhambeque dos anos setenta, absolutamente destruído, enferrujado, sujo, batido, amassado, em frangalhos e emitindo um volume ultrajante de
fumaça fétida. No volante, um sujeito pouco simpático
que fumava, falava no celular, e provavelmente guiava o
“veículo” com um dos joelhos, a 20 km/h, atravancando –
se é que é possível atrapalhar mais – o trânsito do centro
do Rio, mas imune de qualquer ﬁscalização.
Mas a ﬁna ironia da vida constava num grande adesivo colado no para-brisa de trás do simulacro de automóvel: “Vamos consertar o Rio?”.
Essa cena carioca é o estereótipo da vida urbana, e de
que, provavelmente, o motorista está convicto de que são
necessárias inúmeras melhoras e mudanças na metrópole.
Esse breve relato serve para registrar o maior oponente de políticas públicas que visam educar civilmente a população brasileira: quase todos veem o tal choque de ordem como algo
heterogêneo, externo,
De certa forma,
mas não como a “solidariedade orgânica” de
há um sentimento
que tratava Durkheim.
De certa forma, há um
coletivo de que temos
sentimento coletivo de
que temos sempre de prosempre de promover
mover (mini ou macro)
revoluções, desde que co(mini ou macro)
mecemos pelo próximo,
mas nunca por si.
revoluções, desde
O não reconhecimento de uma autoque comecemos pelo
crítica endógena é, por
vezes, averbado em
próximo, mas nunca
grandes clássicos da literatura, como na feliz
por nós mesmos
e pertinente passagem
de Hannah Arendt em
seu Eichmann em Jerusalém: “Trata-se de um caso exemplar de má-fé, de
auto-engano misturado a ultrajante burrice? Ou é
simplesmente o caso do criminoso que nunca se arrepende (Dostoiévski conta em seu diário que na Sibéria, em meio a multidões de assassinos, estupradores e ladrões, nunca encontrou um único homem que
admitisse ter agido mal), que não pode se permitir
olhar de frente a realidade porque seu crime passou
a fazer parte dele mesmo?”.
Continuamos a ser a cidade dos “campos minados”
de dejetos de cachorros na calçada, dos passageiros
parados no lado esquerdo da escada rolante no metrô,
da pequena urinada nos postes por homo sapiens, das
ruas lotadas de papéis e invólucros abandonados (com
as lixeiras vazias), mas todos cheios de “brio”, revolta,
e indignação com a “corrupção e inércia alheia”.
Talvez a única forma de tornar bem sucedida a louvável campanha seria uma dura auto-análise, um choque
de ordem interna, especialmente quando os raciocínios
partem da seguinte premissa autofágica: “qual a razoabilidade de fazer a minha parte se ninguém faz a sua?”.
O falecido poeta Renato Russo cantava na conhecida “Índios” excerto que bem resume o insolúvel paradoxo contemporâneo: “Nos deram espelhos e vimos
um mundo doente. Tentei chorar e não consegui”.
Para aqueles que ainda conseguem chorar ﬁca a sina
de não deverem esperar pelo próximo, pois não é possível contar com reciprocidade sem ter proatividade.

E

Pedro Marcos Barbosa é mestrando em Direito Civil, especialista em
Propriedade Intelectual, professor da Graduação em Direito da PUC-RIO, e
sócio de Denis Borges Barbosa Advogados.
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TJ do Rio e Prefeitura de
Teresópolis assinam acordo
O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, se reuniu ontem, com o
prefeito de Teresópolis, Jorge Mário Sedlacek, para a assinatura
do Protocolo de Intenções para a cessão de um terreno onde
deve ser construído o novo fórum do município. “Vamos construir
o fórum conforme prometido”, adiantou o presidente Manoel
Alberto. Durante a reunião, o juiz auxiliar da Presidência Carlos
Augusto Borges lembrou ainda que a Comarca de Teresópolis foi,
recentemente, elevada à Entrância Especial do Poder Judiciário
estadual. O prefeito Jorge Mário destacou a importância da
iniciativa do TJRJ para a cidade de Teresópolis. “Estamos
celebrando hoje uma vitória para o município”, aﬁrmou.

RIO
VALORIZAÇÃO

Palácio
Guanabara
ganha nova
iluminação
O Palácio Guanabara vai ganhar uma iluminação especial para
valorizar sua fachada e laterais. O
projeto luminotécnico foi aprovado
pelo Ministério da Cultura, via Lei
Rouanet, e terá patrocínio da Light, que investirá R$ 1.169 milhão.
A partir de agosto, quem passar em
frente à sede do governo do estado
poderá contemplar o novo Palácio,
restaurado nas cores originais e
com uma iluminação especial.
“O Palácio faz parte da história do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é devolvê-lo à população
valorizando seu conjunto arquitetônico”, aﬁrma Marco Horta, subsecretário de gestão da Casa Civil.
Aos poucos, as obras no patrimônio construído entre 1853
e 1863 resgatam a história do
país e da capital ﬂuminense. A
recuperação das características
originais do antigo Paço Isabel,
que voltou a ter a cor ocre em
suas fachadas, e a descoberta de
pisos e azulejos do século XIX
fazem da revitalização uma verdadeira viagem ao passado.
Orçada em R$ 16 milhões e
ﬁnanciada pelas empresas Light
e Embratel, que terão a contrapartida do investimento através de leis de incentivo ﬁscal, a
grande reforma está sob responsabilidade da Superintendência
de Engenharia e Manutenção da
Secretaria da Casa Civil.
A revitalização dos espaços
da sede do governo estadual está
sendo realizado por cem especialistas. Nas melhorias do palacete
de estilo eclético estão incluídas
a restauração das cúpulas francesas das entradas laterais, do
Mirante do Palácio, a troca das
instalações hidráulicas e elétricas, a instalação de um sistema
de ar-condicionado central adaptação dos acessos para portadores de deﬁciência física e reforma de telhados, pisos e paredes.
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MODA

Começa a Rio Fashion Business
Evento reúne 310 expositores e 20 mil lojistas. Expectativa é que 60 mil pessoas passem pela feira
Começou ontem e vai até sexta-feira, na Marina da Glória, o
18º Senac Rio Fashion Business, a
maior bolsa de negócios de moda
da América Latina. A abertura oﬁcial do evento contou com a participação do secretário especial de
Turismo e presidente da Riotur,
Antônio Pedro Figueira de Melo,
representando o prefeito Eduardo
Paes, e do governador Sérgio Cabral, entre outras autoridades.
O secretário Antônio Pedro
Figueira de Melo falou sobre a
importância de eventos como
esse para a economia carioca.
“Essa é a grande bolsa de negócios do setor da moda. Então,
movimenta a economia da moda,
a cidade do Rio e o interior do Estado também gerando negócios
aqui dentro do município. É mais
um evento de moda: a gente tem
agora o Fashion Business, depois
começa o Fashion Rio. Acabamos
de sair de um show do Paul McCartney, uma semana de Viradão

Marino Azevedo / Governo do Estado

Sérgio Cabral e comitiva durante abertura do evento, na Marina da Glória
Carioca e do evento mundial de
Surf. Então é uma cidade do Rio
que não para. O objetivo ﬁnal é
movimentar essa economia e gerar emprego e renda para a nossa
cidade”, explica o secretário.

O evento tem como tema
nesta edição a Trans-Formação
(cultural, econômica e proﬁssional), com foco na necessidade de valorização do capital
humano em tempos de evolu-

CSA

ção de ferramentas e conteúdo
de TI. Durante os quatro dias
de atividades estarão reunidos
310 expositores, 250 grifes, 20
mil lojistas credenciados e 17
desﬁles exclusivos e eventos

culturais. Cerca de 60 mil pessoas devem passar pela feira.
O governador Sérgio Cabral
também ressaltou a importância do Fashion Business para a
geração de renda.
“O evento é extraordinário
como oportunidade de negócios
para empreendedores: sejam os
consagrados ou os que estão iniciando o processo produtivo, de
criação. A Fecomércio vem fazendo um trabalho muito importante junto com o Sesc e Senac
de dar essa sustentação para que
esses empreendedores tenham
fôlego. Um evento como esse,
com mais de 60 mil pessoas transitando por aqui gera negócios,
riquezas, empregos e é o nosso
papel”, revelou o governador.
O objetivo do Senac Rio
Fashion Business é estimular
o debate sobre o mercado da
moda, incentivando a economia
criativa, com a valorização do
produto artesanal e sustentável .

PRISÃO

Exposição à fuligem Falsa psicóloga se
leva a monitoramento apresenta à polícia
Ricardo Valota

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Pesquisadores da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) apresentaram ontem, durante audiência
na Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj), um laudo apontando a necessidade de
que a saúde dos moradores de
Santa Cruz, seja monitorada por
pelo menos 20 anos após o ﬁm
da exposição à fuligem metálica
emitida na atmosfera pela Com-

panhia Siderúrgica do Atlântico
(CSA), instalada na região.
O documento aponta que o contato com essas partículas pode gerar diversos prejuízos à saúde, como
alergias respiratórias, de pele, problemas cardiológicos e, a longo prazo, o surgimento de casos de câncer.
No ano passado, houve emissão
irregular de fuligem em duas ocasiões por causa de problemas no sistema operacional da siderúrgica.
“É necessária uma abordagem
epidemiológica através da busca

ativa de casos. Esta população deveria ser colocada sob vigilância
ambiental em saúde pelo tempo
em que ﬁcar exposta e por pelo
menos 20 anos após a retirada da
exposição”, diz o documento.
O diretor de Sustentabilidade da CSA, Luiz Claudio Castro,
aﬁrmou que, como em todo grande empreendimento tecnológico, somente o funcionamento é
capaz de apontar as mudanças
necessárias para que os padrões
desejados sejam atingidos.

Da Agência Estado

Após ter a prisão preventiva
decretada pela justiça na tarde
de segunda-feira, Beatriz Coelho Cunha, de 32 anos, que se
passava por psicóloga para tratar crianças autistas em uma clínica no bairro do Botafogo, acabou se entregando à polícia, no
ﬁnal da noite de segunda, apresentando-se, ao lado do advogado, na Delegacia do Consumidor
(Decon), no bairro da Gávea.

O marido dela, o bibliotecário Nelson Antunes de Farias
Júnior, 37 anos, que também
teve a prisão decretada, foi
preso pela polícia horas antes
no apartamento do casal.
A falsa psicóloga foi denunciada pelo Ministério Público
pelos crimes de estelionato,
propaganda enganosa e falsiﬁcação de documentos.
Já Nelson foi denunciado
apenas por estelionato e propaganda enganosa. Essa é a terceira vez que Beatriz é presa.

MUNDO
VULCÃO

Cinzas geram
cancelamento
de 250 voos
A agência que gerencia o tráfego aéreo na Europa, Eurocontrol, informou ontem que cerca
de 250 voos foram cancelados por
causa das cinzas que partiram de
um vulcão na Islândia. Existe o temor de que as diﬁculdades no setor de aviação se disseminem pelo
continente. Uma porta-voz da Eurocontrol aﬁrmou que podem ser
cancelados até 500 voos, segundo
o jornal The New York Times.
“Cerca de 250 voos já foram
cancelados, a maioria na Escócia”, disse Kyla Evans, uma porta-voz da Eurocontrol, agência sediada em Bruxelas que controla o

gerenciamento de tráfego aéreo
na Europa. “Nós esperamos que
até 500 voos sejam cancelados
hoje. Mas isso dependerá muito
de como a nuvem de cinzas se
move, poderia ser muito mais ou
menos”, explicou. Teme-se que as
cinzas vulcânicas possam afetar
os motores das aeronaves.
Meteorologistas do Volcanic
Ash Advisory Center, em Londres, repetiram nesta terça-feira
que há um risco de que algumas
colunas de cinzas possam chegar
a partes do norte da Europa nas
próximas 48 horas. A Islândia e a
Escócia já são afetadas.

CAIXA PRETA

REUNIÃO

G8 vai discutir a crise
nos países muçulmanos
Rússia diverge em relação a ataques a Líbia, coordenados pela Otan

Os representantes do G8 (que
engloba os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a
França, a Itália, o Canadá e a Rússia) se reúnem na amanhã e sextafeira, na cidade francesa de Deauville, onde discutirão uma série
de temas. Em pauta, a segurança
nuclear, a crise no Oriente Médio
e no Norte da África, e também a
sucessão no comando do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
após o afastamento do diretorgerente Dominique Strauss-Kahn.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é uma das
presenças esperadas para a reu-

nião do G8, no interior da França.
Nesta segunda, Obama começou
uma série de viagens pela Europa que reúne visitas à Irlanda, ao
Reino Unido, à Polônia e à França.
O governo do presidente da
Rússia, Dmitri Medvedev, propôs
a inclusão nas discussões sobre as
questões referentes à segurança
nuclear em decorrência dos acidentes ocorridos no Japão. Depois
do terremoto seguido por tsunami, em 11 de março, houve uma
série de vazamentos e explosões
na Usina Nuclear de Fukushima
Daiichi, no Nordeste japonês.
Em decorrência dos acidentes
nucleares no Japão, várias cidades
ao redor da usina foram esvaziadas.
Houve contaminação da água, do ar

e da terra. Foi proibido o consumo
de animais e plantas da região. Os
acidentes no Japão geraram uma
preocupação mundial em torno da
questão de segurança nuclear.
Também foi incluída na pauta
do G8 a crise nos países muçulmanos, em particular na Líbia e
Síria. O governo da Rússia diverge
dos demais membros do bloco em
relação aos ataques, coordenados
pela Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), ao território líbio. Desde março, os ataques
ocorrem na Líbia sob autorização
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo como justiﬁcativa a proteção aos civis da região.
Na sexta, os chefes de Estado e
de Governo do G8, que integram

cargos nas Nações Unidas e organismos ﬁnanceiros internacionais, reúnem-se com os primeirosministros do Egito e da Tunísia.
Os dois países africanos passaram por processos de turbulências
devido às manifestações populares apelando por mudanças políticas. Em ambos os países, os presidentes renunciaram aos mandatos
depois de décadas no poder.
No panorama econômico mundial, apesar dos sinais de recuperação, ainda há sinais de fragilidade. Ao mesmo tempo, ocorrem
discussões sobre a sucessão ao
cargo de diretor-gerente do FMI.
Também estará em discussão a
elevação do preço do barril de
petróleo que causa preocupações.

A Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) lançou
ontem mais de 20 ataques aéreos, no bombardeio mais intenso
até o momento contra a capital
da Líbia, controlada pelo governante Muamar Kadaﬁ. Enquanto isso, um graduado diplomata
americano disse que o presidente
Barack Obama convidou os rebeldes líbios a abrir um escritório de
representação em Washington.
A comunidade internacional
tem aumentado os ataques aéreos e os esforços diplomáticos contra o regime, em uma tentativa
de romper o virtual impasse en-

tre rebeldes e as forças de Kadaﬁ. Os ataques da Otan foram rápidos, em intervalos de meia hora,
sobre uma grande zona ao redor
do complexo de Bab al-Aziziya,
de Kadaﬁ, no centro de Trípoli.
Já o diplomata norte-americano de maior cargo para o Oriente
Médio, Jeffrey Feltman, disse que
Obama convidou o Conselho Nacional de Transição dos rebeldes a
abrir um escritório em Washington,
mas não falou em reconhecimento
formal dos rebeldes como governo
legítimo do país do norte da África.
Feltman disse a repórteres
em Benghazi, no leste líbio,

esperar que o Congresso dos
EUA vote a favor de se utilizar
ativos congelados do regime
de Trípoli para enviar ajuda
humanitária ao país.

Um porta-voz do governo de
Kadafi, Musa Ibrahim, disse
que pelo menos três pessoas
morreram e dezenas se feriram nos ataques da Otan.

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Pilotos podem ter Na Líbia, Otan lança intenso bombardeio
errado durante voo
Os pilotos do avião da Air
France que caiu no Oceano
Atlântico há quase dois anos aparentemente se distraíram com
dados incorretos da velocidade
da aeronave e não conseguiram
lidar adequadamente com outros sistemas vitais, incluindo
o ajuste da propulsão do motor,
disseram pessoas familiares com
as conclusões iniciais da investigação das caixas-pretas do avião,
informa o Wall Street Journal.
Os momentos ﬁnais dentro do
cockpit do Airbus A330, segundo

essas fontes, mostram os pilotos
aparentemente confusos pelos
alarmes recebidos de vários sistemas de controle automáticos,
enquanto o avião passava por
uma turbulência típica da rota
entre o Rio de Janeiro e Paris.
Eles também enfrentaram
muito gelo, mesmo a 35 mil pés
de altitude (10.600 metros). Essa
quantidade de gelo é apontada
como responsável por tornar os
indicadores de velocidade aérea
e outros sensores externos da
aeronave pouco conﬁáveis.

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
Rua da Ajuda, 35 - 18º andar - Centro - RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convoco, pelo presente, os associados
fundadores e efetivos que estejam quites e no pleno gozo de seus direitos
sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 08 de junho
do corrente ano, às 11:00h (onze horas), em primeira convocação, ou às
11:30h (onze horas e trinta minutos), em segunda e última convocação com
TXDOTXHUQ~PHURQD5XDGD$MXGDDQGDU±&HQWUR±5-D¿PGH
deliberarem sobre as seguintes matérias: 1) Apresentação do relatório da
Diretoria e do Balanço Patrimonial do Exercício de 2010 com o parecer do
Conselho Fiscal; 2) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2011.
Sonia da Cruz Machado de Moraes Jardim - Presidente do Sindicato.

10

Quarta-feira, 25 de maio de 2011

ARTES

MÚSICA

Escola Villa-Lobos,
berço de novos talentos
Instituição, que recebeu 74 novos alunos recentemente, forma músicos há 59 anos
Subir no palco de importantes
casas de espetáculos ao lado de
músicos consagrados para mostrar sua aﬁnidade com a música.
O sonho de Bruna Ferreira e dos
outros 73 novos alunos, de 6 a 12
anos de idade, da Escola de Música Villa-Lobos (EMVL) começa
a se tornar realidade. Vinculada
à Secretaria de Cultura, a instituição tem sido berço de novos
talentos há 59 anos. Criada para
ser um centro popular de ensino técnico-pedagógico, a escola,
hoje, também produz concertos.
Aos 7 anos, a estudante Bruna
ainda não sabe qual instrumento
musical escolher para se dedicar.
É tudo novidade e ela já está descobrindo a ﬂauta, a percussão e o
bandolim, mas Bruna tem uma certeza: quer aprender sobre a arte da
música. Há dois meses, a estudante
conseguiu ingressar em uma das
mais importantes escolas de música do país e não quer fazer feio nos
estudos, por isso reserva um dia da
semana à EMVL e faz questão de
treinar diariamente em casa.
“Quando fui selecionada para
a Escola de Música, ﬁquei muito
feliz e o meu coração disparou.
Eu quero ﬁcar aqui até me formar em todos os cursos. Ainda
preciso aprender a tocar muitos
instrumentos. Não sabia tocar.
Hoje, toco a música “Cai, cai,
balão” na ﬂauta doce”, contou,
orgulhosa, a futura musicista.
Animação e barulho não podem faltar nas aulas do professor de percussão Rico. Na sala
de música dedicada a tradicionais instrumentos brasileiros,

Ignacio Ferreira / Governo do Estado

Turma infantil na aula, desde cedo apurando o gosto pela música
como o pandeiro, a turma aprende a diferenciar os timbres. São
nas primeiras aulas da grade
curricular da Villa-Lobos que os
futuros músicos são descobertos.
“Posso dizer que cerca de 40%
das crianças das novas turmas se
tornam músicos. Tudo depende da
disposição, mas uma coisa é certa:
quando entram em sala de aula,
não querem mais sair”, revelou o
músico, que faz questão de ensinar já nos primeiros meses canções de importantes compositores
brasileiros, como Pixinguinha.
Formação inicial - É no curso de formação inicial que as
primeiras notas são tocadas. Durante os níveis básico e técnico,
os músicos estão prontos para ingressar nos grupos da escola que

ESPORTES

servem como laboratórios para
que os alunos coloquem em prática o que aprenderam em sala
de aula e conheçam repertórios
variados. Os estudantes podem
passar pela Orquestra Sinfônica Jovem, a Banda Sinfônica, o
Coro de Câmara, o Grupo de Percussão Feminina ou a Camerata
de Música Brasileira.
“Na escola, jovens de todas
as classes sociais têm a oportunidade de se formar em música.
Nós descobrimos a vocação do
aluno para que depois ele siga o
seu caminho. Atendemos a 2.200
crianças, jovens e adultos por
ano. A maioria dos estudantes
que entra na EMVL continua
os estudos na área”, explicou
o diretor da Escola de Música

Villa-Lobos, José Maria Braga,
que começou a estudar ﬂauta na
instituição aos 13 anos de idade.
Oﬁcina de músicos - Carlos
Diogo Perdigão é um dos talentos
que “nasceram” na escola. Aos 32
anos, o oboísta lembra do primeiro dia em que entrou na EMVL,
em 2001. Hoje, toca seu oboé na
Orquestra Jovem e em mais oito
bandas sinfônicas, e reserva dez
horas de seu dia à música clássica.
“Descobri o meu talento aos
20 anos, mas não sabia nada sobre
música. Passei por todas as etapas
que as crianças que começaram
há dois meses na escola irão passar, e tive a ajuda dos professores
durante todo o processo. Depois
que entrei na orquestra juvenil,
me aperfeiçoei”, disse o oboísta.

Depois de mais de uma
semana com problemas
particulares, Araújo se
reapresenta ao Flu

8VDLQ%ROWD¿UPDHVWDU
nervoso para temporada
Recordista mundial corre amanhã, na etapa de Roma da Diamond League
ra vez em dois anos. Depois disso,
o jamaicano enfrentou lesões que
o ﬁzeram encerrar precocemente
a temporada de 2010. Agora, garante que está pronto para voltar.
O jamaicano garantiu que a
derrota para Gay não alterou
em “absolutamente nada” a sua
continuidade no atletismo, lembrando que a qualquer momento ele realmente poderia ser batido por um rival. “Você perde
algumas e você ganha algumas.
Você nunca ganhará todas as
corridas em toda a sua carreira. A última temporada não foi
a minha melhor”, admitiu Bolt.

O recordista mundial, porém, admite que agora correrá
mais pressionado, tendo em vista o fato de que foi derrotado
em sua última prova. “Eu quero
provar ao mundo que eu ainda
sou o melhor”, disse Bolt.
“Pela primeira vez eu estou um pouco nervoso. Eu não
corro há muito tempo”, disse o
jamaicano, para depois contar
que está com uma ansiedade
diferente da que viveu antes de
outras competições “Eu sempre
estou calmo e relaxado. Eu disse que estou um pouco nervoso,
mas eu sei que estou entrando

em forma. Eu e meu treinador
trabalhamos muito para esta
competição”, reforçou.
Na prova dos 100 metros,
grande atração da etapa de
Roma da Diamond League, Bolt
terá como principais rivais o
também jamaicano Asafa Powell
e o francês Christophe Lemaitre.
Diante disso tudo, Bolt também evitou fazer promessas de
novas marcas em Roma. “Não
trabalho para conseguir um novo
recorde, porque, para mim, não
é o mais importante. Preﬁro poder ganhar outras medalhas de
ouro”, enfatizou o jamaicano.

LIGA DOS CAMPEÕES

Barcelona antecipa viagem
para evitar efeitos de vulcão
O Barcelona embarcou ontem para Londres, antecipando em dois dias a data inicialmente prevista da viagem para
a capital inglesa, que receberá
no sábado, no Estádio de Wembley, a ﬁnal da Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol
enfrentará o Manchester United na disputa pelo título e resolveu seguir mais cedo para a
Inglaterra por causa dos efeitos
ainda incertos da erupção do
vulcão Grimsvotn, da Islândia.

A decisão tomada pelo Barcelona também é motivada pelo fato
de que, no ano passado, o time foi
atrapalhado pela erupção de outro vulcão na Islândia, que também provocou o caos no espaço
aéreo europeu por obrigar o cancelamento de muitos voos.
Crise - Enquanto o Barcelona foi obrigado a mudar sua programação, o Manchester United
também enfrenta problemas antes da decisão da Liga dos Campeões. O meia galês Ryan Giggs,

um dos principais jogadores do
time inglês, se envolveu no escândalo sexual e chegou a perder o treino de ontem.
Na segunda-feira, Giggs teve
seu nome citado no Parlamento
inglês, por conta da divulgação de
um suposto caso extraconjugal. O
jogador de 37 anos, que é casado e
tem dois ﬁlhos, foi citado pelo deputado John Hemmings. Ele apontou o atleta como um dos que lutam contra a divulgação de notícias
sobre a vida privada de famosos.

Lady Gaga
surpreende com
‘Born This Way’
Roberto Nascimento
Da Agência Estado

Se o teatro pop protagonizado diariamente por Lady Gaga
já deixou dúvidas sobre sua habilidade de produzir um disco à
altura de “Fame Monster”, que
se calem os céticos com “Born
This Way”. Disponível desde
hoje para streaming no Reino Unido e, lógico, alastrado
como fogo em mata seca pelas
quebradas da internet, o novo
da suprema entidade feminina
do pop é uma criação poderosa
que deve assegurar sua hegemonia em todas as paradas até,
pelo menos, o ﬁm do ano.
As faixas disponíveis até o
início da semana, incluindo o
contagiante hino gay que dá
nome ao disco, indicavam que
a cantora teria se acomodado
na sombra de Madonna. Mas
“Born This Way” vai além. Trata-se de um tour de force que
reaﬁrma sua identidade ao

C

Giggs estaria tentando impedir a divulgação de notícias
sobre um suposto caso com a modelo Imogen Thomas, que participou da edição britânica do Big
Brother - o escândalo estampou
ontem as capas dos jornais ingleses. A polêmica, porém, não deverá atrapalhar a participação
do veterano na ﬁnal de sábado,
contra o Barcelona, em Wembley.
Questionado sobre o assunto, o técnico Alex Ferguson se
esquivou da polêmica.

U

mesmo tempo em que revela
seu lado maternal: a decadência kitsch, burlesca e irresistível que a cantora encarna como
ninguém está lado a lado a canções que falam aos seus “little
monsters”, os “losers” que,
nas palavras da própria cantora, tem potencial para brilhar
mais do que os outros pensam
Essa alternação entre um objeto de desejo e ﬁgura materna
é a força motriz de Born This
Way, executada impecavelmente por Gaga e seu time de produtores auxiliado por RedOne,
um dos responsáveis pela vitalidade de seus primeiros hits.
Gaga é matriarca de milhões
de adolescentes. É um trunfo
que a cantora consiga deixar
seu “Poker Face”, seu vestido
de carne e outros adereços bizarros para cuidar de seu rebanho. Este lado mais humano
transparece cada vez mais com
a progressão do disco, que tem
hit atrás de hit, atrás de hit.
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106 artistas participarão
da 8ª Bienal do Mercosul
Foi anunciada a lista de 106 artistas participantes da 8.ª Bienal
do Mercosul, intitulada “Ensaios de Geopoética” e cujas mostras
principais ocorrerão entre 10 de setembro a 15 de novembro em
Porto Alegre. Com curadoria do colombiano José Roca, a edição
homenageia o chileno Eugenio Dittborn, mas também vai reunir
obras criadas por artistas como Anna Bella Geiger, André Komatsu,
Francis Alys, Laís Myrrha, Santiago Sierra, Cao Guimarães,
Marcelo Moscheta e Marina Camargo. Ao todo, foram selecionados
criadores de 32 países. As atividades do evento já começam no
espaço Casa M. Informações no site www.bienalmercosul.art br.

Tricampeão das
Paraolímpiadas, Pistorius
confessou que seu objetivo é
ser o homem mais rápido

ATLETISMO

Maior astro do atletismo mundial, o jamaicano Usain Bolt aﬁrmou ontem que pela primeira
vez em sua carreira está se sentindo “um pouco nervoso” antes
de uma competição. O recordista
mundial dos 100 e 200 metros,
provas em que é o campeão olímpico e mundial, fará a sua estreia
na atual temporada durante a
etapa de Roma da Diamond League, que acontece amanhã.
Será, inclusive, a primeira
competição de Bolt desde que ele
foi derrotado pelo americano Tyson Gay, em agosto passado - na
ocasião, foi superado pela primei-
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Pelo Twitter, Bahia
conﬁrma chegada do
meia Ricardinho, que
estava sem clube

FUTEBOL

Reforços
para Flamengo
e Botafogo
No que depender da palavra
do presidente do Vitória, o Botafogo já pode dar a contratação
de Elkeson como certa. Alexi
Portela disse ontem que o clube baiano acertou os valores da
transferência do empréstimo do
meia-atacante para o time carioca. No entanto, a negociação não
termina por aí. Elkeson tem contrato com o Benﬁca, que detém
50% de seus direitos econômicos.
Para levar o jogador para
General Severiano, será preciso a concordância dos portugueses do Benﬁca, como atesta
o próprio presidente do Vitória.
“Elkeson é do Botafogo. Aceitamos a proposta do clube, que
agora tem que se entender com
as outras partes interessadas”,
disse Alexi Portela.
Para ceder Elkeson, o Vitória receberá do Botafogo R$
2,3 milhões e mais três jogadores a serem escolhidos. O clube baiano havia pedido Márcio Azevedo e Somalia, mas a
diretoria botafoguense deve
oferecer Tulio Souza, Rodrigo
Mancha, Fabrício e Gabriel.
Se a contratação de novos
nomes é demorada, a saída de
jogadores do atual elenco também preocupa no Botafogo.
O principal deles é o volante
Marcelo Mattos, que está no
clube através de um empréstimo do Panathinaikos até o ﬁm
de junho. Para ﬁcar com ele, a
diretoria botafoguense precisaria pagar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 3,5 milhões).
“Eu quero ﬁcar, mas o Botafogo não pode pagar o dinhei-

ro que o Panathinaikos pede.
Mas certamente nos próximos
meses saberemos mais”, disse
Marcelo Mattos, admitindo um
possível retorno ao clube grego.
Depois da derrota na estreia
do Brasileirão, diante do Palmeiras, no último domingo, o Botafogo volta a campo no sábado,
quando recebe o Santos no Engenhão. Sem reforços, o técnico
Caio Júnior deve repetir o time
derrotado na rodada de abertura.
Rubro-negro - A diretoria
do Flamengo conﬁrmou ontem
a contratação de Junior Cesar,
do São Paulo, que chega para
resolver o problema da lateralesquerda do time carioca. O jogador foi aprovado nos exames
médicos, realizados na última
segunda, voltou para a capital
paulista para assinar sua rescisão contratual e deverá ser
apresentado nesta quarta como
novo camisa 6 ﬂamenguista.
“O Junior Cesar está conﬁrmado. O Flamengo já fez a transferência (do dinheiro) para o São
Paulo, em pagamento único”,
disse Michel Levy, vice-presidente de ﬁnanças do clube carioca.
Agora, a ordem é tentar regularizar a inscrição do lateral a tempo
da partida contra o Bahia, domingo, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
A grande preocupação do
Flamengo quanto a Junior Cesar é a sua saúde. Atualmente
com 29 anos, o lateral rompeu o
tendão de Aquiles do pé esquerdo em setembro do ano passado.
Foram cinco meses de recuperação até o retorno, em março.

