Câmbio (R$)
Dólar / BC Compra

Venda

Paralelo

1,98

2,19

Comercial

2,041

2,043

Turismo

1,98

2,19

2,564

2,567

Euro / BC

Ouro

(R$)

Grama
Variação

109,900
+0,83%

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

Ult. cotação
%
R$ 11,55 -1,79
R$ 34,13 +0,95
R$ 18,62 +0,87
R$ 33,49 +-0,03
R$ 21,40 +0,14
R$ 10,38 -2,26
R$ 33,43 +0,12

País

Depois de mais de dois
meses de greve, 250 mil
servidores públicos, de
18 categorias, vão voltar
ao trabalho no dia 3 de
setembro. Eles decidiram
assinar acordo com o
governo federal aceitando
a proposta de reajuste
de 15,8% e suspender a
paralisação. | PÁGINA 5 |
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Brasil é o preferido para
investimento, diz Clinton
Para o ex-presidente dos EUA, o País está bem ﬁnanceiramente e aprendeu a contornar as crises
Divulgação

Rio

O governo não quer dar
trégua aos bandidos e
inaugurou mais duas
novas Unidades de
Polícia Paciﬁcadora nos
complexos do Alemão e
Penha. Policiais recémformados irão atuar
no patrulhamento das
comunidades que têm 37
mil moradores. | PÁGINA 5 |
Justiça

O julgamento do mensalão
será retomado, hoje, no
Supremo Tribunal Federal
com o voto do ministro
Cezar Peluso. Ainda
há dúvida se ele votará
de forma integral ou
fatiada, como os demais
magistrados. Peluso se
aposenta no dia 3, ao
completar 70 anos. | PÁGINA 6 |
Pedro Marcos Barbosa

Questão
de Justiça
Não satisfeito com o
festejo da pouca miséria,
emendou o soneto
averbando estar certo
de que os professores e
demais funcionários das
instituições de ensino
competentes, estariam
amplamente contentes
com a situação salarial
e condições do trabalho.
| PÁGINA 6 |

R$ 1,00

Clinton esteve ontem em São Paulo participando de encontro com CEOs da América Latina

Valter Campanato / ABr

Arrecadação da
Previdência bate
UHFRUGHPDVGp¿FLW
é de R$ 2,6 bilhões
A expansão da arrecadação ajudou a
amenizar o rombo da Previdência Social
em julho, que bateu em R$ 2,6 bilhões.
Só no mês passado, o saldo das receitas
foi de R$ 22,3 bilhões, 7,1% a mais do
que em julho de 2011. O resultado é o segundo maior da história, quando descontados os meses de dezembro, quando as
contas previdenciárias são inﬂadas pelo
pagamento do 13º salário.
O aumento do recolhimento de julho foi
avaliado como “bastante elevado” pelo secretário de políticas de Previdência Social,
Leonardo Rolim, mas ainda ﬁcou abaixo da
média acumulada no ano, de 8,5%. A boa
notícia, segundo ele, é que as receitas estão
crescendo mais dos que as despesas no ano
até julho. Nesse período, o pagamento de
benefícios somou R$ 173,4 bilhões. A melhora nesse mercado levou o déﬁcit previdenciário do mês passado a ﬁcar 6,8% menor do que o de junho. | PÁGINA 4 |

59,8% das
famílias do País
têm dívidas
| PÁGINA 4 |

Durante um evento organizado por uma
instituição ﬁnanceira, em São Paulo, o expresidente dos EUA, Bill Clinton, disse que,
do ponto de vista ﬁnanceiro, o Brasil está
bem, apesar da crise internacional. Segundo
o político, se fosse apostar em algum país escolheria em primeiro lugar o Brasil
Para Clinton, apesar da crise ﬁnanceira,
um grande número de pessoas saiu da pobreza no mundo nos últimos 25 anos. Também
participaram do evento o ex-primeiro ministro do Reino Unido Tony Blair e o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso.
Tony Blair, por sua vez, disse que, sobre
os temas de educação e serviços públicos, o
Brasil não deve repetir tudo o que os Estados
Unidos e Europa ﬁzeram.
“Deve ver os erros e acertos”, aconselhou. Sobre a crise na zona do euro, o ex-primeiro ministro britânico disse que a União
Europeia (UE) sofrerá grandes mudanças,
independentemente da decisão sobre a manutenção da moeda única. Já Fernando Henrique criticou a situação ﬁscal do Brasil e
disse que o País percebeu antes dos outros a
importância da China. | PÁGINA 3 |

Na reunião, Mantega ouviu os pedidos, mas não conﬁrmou manutenção do corte do IPI

Empresários se reúnem
com ministro e defendem
prorrogação de benefício
Na tarde de ontem, representantes de setores da indústria contemplados com reduções
de impostos pediram à equipe econômica do
governo, a extensão dos benefícios ﬁscais.
Eles se reuniram com o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, para relatar os efeitos das desonerações sobre a produção e as vendas.
Além de pedirem a extensão do prazo
dos impostos reduzidos, os empresários também solicitaram a inclusão de itens na lista
de produtos beneﬁciados. De acordo com os
empresários, no entanto, o ministro prometeu analisar os dados sobre crescimento das
vendas, mas não se comprometeu a acatar
nenhuma reivindicação.

O presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de Construção (Abramat), Walter Cover, pediu a prorrogação do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
para materiais de construção por mais um
ano. “Já estamos no terceiro ano de desoneração. A ampliação em mais um ano seria importante para manter o desempenho das vendas de materiais de construção”, declarou.
Presidente da Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção
(Anamaco), Claudio Conz pediu a inclusão
de mais 50 produtos entre os materiais de
construção com imposto reduzido. Atualmente, 46 são beneﬁciados. | PÁGINA 4 |
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O DIA NAS BOLSAS

ZONA DO EURO

%RYHVSDVREHH¿FD Empréstimos
EDQFiULRVSDUD
abaixo dos 59 mil pontos HPSUHVDVFUHVFHP
Índice encerrou pregão com valorização de 0,51%. Ações de construtoras subiram
Alessandra Taraborelli,
Cristina Canas e
Márcio Rodrigues
Da Agência Estado

O cenário externo um pouco
mais tranquilo abriu espaço para
a Bovespa voltar a subir, puxada
por ações do setor de construção
e bancos, que reagem à expectativa de mais um corte na taxa Selic,
mas com baixo volume de negócios
Petrobras e Vale ﬁzeram pressão
contrária e terminaram em queda.
O Ibovespa encerrou com
ganho de 0,51%, aos 58.406,40
pontos. Com isso, a Bolsa elevou
os ganhos no mês para 4,12% e,
no ano, para 2,91%. Na mínima,
o índice atingiu 57.976 pontos
(-0,23%) e, na máxima, 58.745
pontos (+1,09%). O giro ﬁnanceiro ﬁcou abaixo dos R$ 5 bilhões (R$ 4,956 bilhões) pelo
segundo dia seguido, mostrando
que os investidores estão pouco
dispostos a montarem novas posições antes do discurso do pre-

sidente do Federal Reserve, Ben
Bernanke, em Jackson Hole, na
sexta-feira.
Um experiente proﬁssional
observou que o mercado vai continuar na toada de operações no
intraday. “O investidor não está
disposto a colocar dinheiro novo
nos negócios enquanto não sair
nada de concreto sobre EUA, Europa e China”, disse.
No curto prazo, a mercado
trabalha com a expectativa de
que o Fed pode anunciar uma
nova rodada de afrouxamento
quantitativo em Jackson Hole.
Isto porque, no encontro de
2010, Bernanke sinalizou sobre o
QE2. “Se não sair nada, (a Bolsa)
vai dar uma afundada violenta.
Se sair alguma coisa, tem alta
momentânea, porque logo o investidor vai se voltar para o mercado doméstico”, avaliou o gerente de mesa de renda variável
da Hcommcor, Ariovaldo Santos.
Entre as empresas que compõem o Ibovespa, as construtoras

subiram em sua maioria, amparadas na possibilidade de o Comitê
de Política Monetária (Copom)
reduzir a taxa básica em 0,50
ponto porcentual, para 7,5% ao
ano. Para se ter uma ideia, o índice imobiliário subiu 2,3%, bem
acima do Ibovespa. Entre as empresas do setor, PDG e Cyrela
ﬁguraram entre os destaques de
alta do índice, com ganhos de
4,65% e 3,6%, respectivamente.
No setor ﬁnanceiro, que também é beneﬁciado pela queda
do juro, Bradesco subiu 1,09%
e Banco do Brasil, +2,21%. Já as
units do Santander registraram
queda de 1,61% e a ação PN do
Itaú Unibanco ﬁcou estável. Entre as blue chips, Petrobras ON
caiu 0,45% e PN, -0,14%. Já Vale
PN perdeu 0,24% e PNA, -0,03%.
Câmbio - A expectativa de
que o Banco Central não role os
contratos de swap cambial que
vencem no próximo dia 3 de setembro, num montante superior
a US$ 4 bilhões, pressionou o

dólar para cima no pregão desta
terça-feira, na contramão do comportamento que a moeda norteamericana adotou no exterior.
Com isso, a cotação do mercado à
vista de balcão no ﬁnal da sessão
era de R$ 2,043, voltando aos mesmos níveis em que se encontrava
na virada de julho para este mês,
quando o BC liquidou outros US$
4,5 bilhões em derivativos.
No exterior, o euro valia US$
1,2569 perto das 17 horas.
Juros - Ao término da negociação normal na BM&F, a taxa
projetada pelo DI janeiro de
2013 (445.200 contratos) estava
em 7,26%, de 7,29% no ajuste. Já
a taxa do contrato de juro futuro
para janeiro de 2014 (276.815
contratos) marcava mínima de
7,82%, ante 7,89% na véspera.
Entre os longos, o DI janeiro de
2017 (28.250 contratos) indicava
9,17%, de 9,22% ontem, enquanto o DI janeiro de 2021, com giro
de apenas 705 contratos, apontava 9,77%, de 9,80% no ajuste.

$o}HVIHFKDPHPGLUHo}HVGLYHUJHQWHV
Os índices de ações de Nova
York fecharam em direções divergentes nesta terça-feira, em
meio a indicadores econômicos
mistos e à cautela que prevalece
antes do discurso do presidente
do Federal Reserve, Ben Bernanke, na sexta-feira.
O índice Dow Jones caiu 21,68
pontos (0,17%), fechando a 13
102,99 pontos. O S&P 500 perdeu
1,14 ponto (0,08%), fechando a 1
409,30 pontos. Já o Nasdaq avançou 3,95 pontos (0,13%), fechando a 3.077,14 pontos.
Ontem o Conference Board
divulgou que seu índice de con-

ﬁança do consumidor caiu para
60,6 em agosto, o nível mais
baixo desde novembro de 2011
e bem abaixo da previsão dos
analistas, de 66. Do outro lado, a
pesquisa S&P/Case Shiller mostrou que os preços das moradias
nos EUA subiram 0,5% em junho nas 20 maiores cidades do
país, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
E em uma semana de grande
importância para os bancos centrais, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, disse que não vai participar
da conferência anual de Jackson

Hole, nos EUA. Segundo alguns
analistas, isso pode ser um sinal
de que as autoridades europeias
estão discutindo uma medida
robusta para conter a crise da
dívida na zona do euro. Os investidores também estão ansiosos
pelo discurso de Bernanke durante o encontro, em busca de
sinais de novas medidas do Fed
para estimular a economia norte-americana.
No campo corporativo, as
ações de companhias do setor de
energia subiram, com o aumento
nos preços do petróleo, provocado pela passagem do furacão

Isaac, que já causou uma queda
de 93% na produção do Golfo
do México. Exxon subiu 0,41% e
Chevron avançou 0,55%.
Já os papéis da Lexmark dispararam 13,73%, após a companhia aﬁrmar que vai demitir
1,7 mil funcionários, quase 13%
da sua força de trabalho, como
parte de um plano de reestruturação da fabricante de impressoras, que também vai deixar de
produzir modelos de jato de tinta. Já a Hewlett-Packard recuou
1,80% e Bank of America perdeu
1,36%, liderando as perdas em
Nova York.

9HQWRVGD(VSDQKDHGR(8$FDHPEROVDV
As bolsas de valores europeias fecharam quase todas em
baixa nesta terça-feira, inﬂuenciadas por notícias da Espanha
e pela leitura fraca do índice de
conﬁança do consumidor dos Estados Unidos. O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,7%, encerrando
o dia aos 267,32 pontos.
As ações já começaram o dia
sob pressão após a Espanha divulgar que seu Produto Interno
Bruto (PIB) apresentou contração de 1,3% no segundo trimestre ante o mesmo período do ano
passado, maior que o declínio
previsto anteriormente, de 1%.
Horas mais tarde, as praças europeias ampliaram as perdas após
a Catalunha, a região autônoma
mais endividada da Espanha,
anunciar que pedirá 5,023 bilhões

de euros em assistência ﬁnanceira
do programa de liquidez do governo central. “É só uma questão de
tempo para que a Espanha peça
um programa de ajuda integral
dos parceiros europeus”, comentou um trader. Recentemente,
Madri garantiu até 100 bilhões de
euros em auxílio para seu combalido setor ﬁnanceiro.
Já dos EUA, a pressão de baixa partiu do índice de conﬁança
do consumidor norte-americano,
medido pelo Conference Board,
que caiu este mês ao nível mais
baixo desde novembro de 2011.
A leitura de agosto ﬁcou em
60,6, bem abaixo da previsão de
que o índice ﬁcaria em 66.
Em entrevista à Reuters, o
presidente do Fed de Dallas,
Richard Fisher, que não tem

direito a voto nas reuniões de
política monetária do BC norteamericano, disse ontem que as
autoridades da instituição precisam considerar os “efeitos colaterais negativos” de um possível
relaxamento.
O presidente do Banco Central
Europeu (BCE), Mario Draghi, por
sua vez, cancelou sua participação
no evento de Jackson Hole, prevista para sábado, “diante de pesados
trabalhos nos próximos dias”, segundo um porta-voz da instituição.
O cancelamento alimentou expectativas de que o BCE esteja ﬁnalizando um plano para compra de
bônus soberanos da zona do euro.
Também pesou na Europa a
revisão para baixo do crescimento econômico do Japão, que reacendeu temores relacionados à

desaceleração global.
Após o feriado de segunda,
o índice FTSE 100, de Londres,
fechou praticamente estável,
com ligeira queda de 0,02%,
aos 5.775,71 pontos. As mineradoras tiveram fortes perdas no
pregão desta terça, com ENCR e
Kazakhmys recuando 6% e 4%,
respectivamente.
O índice Dax, de Frankfurt,
encerrou em baixa de 0,64%, aos
7.002,68 pontos. Depois de liderar
os ganhos ontem, o Deutsche Bank
perdeu 1,9%. Henkel e Beiersdorf,
por outro lado, avançaram 1,2% e
0,5%, respectivamente, depois de
ter suas recomendações elevadas.
Já a bolsa de Milão mostrou uma pequena perda de
0,13%, com o índice FTSE Mib a
14.993,01 pontos.

0HUFDGRDVLiWLFRDSUHVHQWDVLQDLVPLVWRV
Os mercados asiáticos fecharam sem tendência deﬁnida nesta terça-feira. A Bolsa de Hong
Kong terminou estável, em linha
com a maioria de sua sessão. Os
investidores andaram de lado, à
espera das declarações do presidente do Fed, Ben Bernanke, na
sexta-feira. O Hang Seng subiu
apenas 13,13 pontos e terminou
aos 19.811,80 pontos.
Depois de apresentar na véspera o pior resultado em mais
de três anos e meio, as Bolsas da
China se recuperaram. Os ganhos
em várias blue chips levantaram
o mercado, apesar da perspectiva sombria sobre a desaceleração da economia doméstica. O
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Xangai Composto subiu 0,9% e
terminou aos 2.073,15 pontos.
O Shenzhen Composto avançou
0,4%, aos 856,09 pontos.
Na Coreia do Sul, a Bolsa de
Seul encerrou o dia em baixa de
0,08%, aos 1.916,33 pontos, com
fortes vendas estrangeiras.
A demanda por ações de
empresas de alto rendimento
sustentaram a Bolsa de Sydney,
na Austrália. Investidores aguardam por uma série de eventos
no exterior, como o encontro
de bancos centrais em Jackson
Hole (EUA), onde o presidente
do Fed, Ben Bernanke, deve falar. O índice S&P/ASX 200 subiu
0,36%, aos 4.359,38 pontos.

7yTXLRSHUGHFRP
valorização do iene
A Bolsa de Tóquio fechou
em queda nesta terça-feira, com
a renovada valorização do iene.
Os investidores equilibraram a
cautela sobre o crescimento global com as esperanças de que o
presidente do Federal Reserve
(Fed, o banco central dos EUA),
Ben Bernanke, irá dar sinais de
mais medidas de ﬂexibilização
na Sexta-feira.
O Nikkei perdeu 52,10 pon-

tos, ou 0,6%, e terminou aos
9.033,29 pontos, após alta de
0,2% na sessão de segunda-feira.
“No geral, a cautela esteve forte no mercado, à espera do discurso de Bernanke
e de vários indicadores econômicos dos EUA” previstos
para serem anunciados nesta
semana, disse Yoshihiro Ito,
estrategista-chefe da Okasan
Online Securities.

Após dois meses de queda,
os bancos europeus voltaram a
aumentar o volume de empréstimos corporativos em julho. A
reversão da tendência acontece
em meio à estratégia do Banco
Central Europeu (BCE) de manter a taxa de juros em patamares mínimos históricos e ainda
aumentar a oferta de liquidez
no sistema bancário.
Segundo o BCE, em julho os
bancos aumentaram o volume
de empréstimos às empresas em
8,06 bilhões de euros. Em junho,
a carteira de ﬁnanciamentos às
pessoas jurídicas havia diminuído em 3,48 bilhões de euros.
Apesar da reação nesse segmento, a carteira de crédito para as
famílias manteve a trajetória
negativa e diminuiu em 7,61 bilhões de euros no mês passado.
Aos governos, o total emprestado pelos bancos europeus
em julho aumentou em 11,56
bilhões de euros, o que indica
aceleração em relação aos meses anteriores. O ritmo forte dos
empréstimos pode ser indicação
de que os bancos preferem usar
os recursos ofertados pelo BCE
para ﬁnanciar governos de olho

ESPANHA

&DWDOXQKDSHGLUi
ajuda de € 5,023 bi
A Catalunha, a região autônoma mais endividada da Espanha,
informou que pedirá 5,023 bilhões de euros (US$ 6,28 bilhões)
em assistência ﬁnanceira do programa de liquidez do governo
central, já que está enfrentando
diﬁculdades para pagar por serviços básicos, como hospitais, escolas e casas de saúde.
Francesc Homs, porta-voz
do governo catalão, disse que o
ﬁnanciamento será solicitado
para “enfrentar as dívidas que
vencem nos próximos meses”.
O governo central espanhol
criou em meados deste ano um
fundo de até 18 bilhões de euros
para ajudar os governos regionais endividados. Duas outras regiões autônomas com problemas,
Valência e Múrcia, já informa-

Luta é para não
GHL[DURµEORFR¶
O primeiro-ministro da Grécia, Antonis Samaras, aﬁrmou
que seu país está fazendo o máximo que pode para garantir a
permanência na zona do euro e
volte rapidamente ao crescimento econômico. O premiê destacou
que estão sendo feitos esforços
para levar a Grécia de volta à recuperação e para criar empregos,
especialmente para os jovens.
“Nós estamos lutando para
afastar o risco de o país sair da
zona do euro e estamos lutando
para fortalecer a posição de negociação do país”, disse Samaras
depois de se reunir com o presidente grego, Karolos Papoulias,
para relatar seus recentes encontros com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, François Hollande.
Samaras deverá se reunir com

os parceiros da coalizão - Evangelos Venizelos, líder do partido
socialista, Pasok, e Fotis Kouvelis,
líder da Esquerda Democrática para atualizá-los sobre sua viagem
à Alemanha e à França. O país
está tentando ﬁnalizar os cortes
de gastos no valor de 13,5 bilhões
de euros (US$ 16,9 bilhões) para
os próximos dois anos. As medidas
de austeridade deverão ser concluídas em meados de setembro.
Durante suas reuniões com
Merkel e Hollande, Samaras delineou os planos da Grécia pra
cortes orçamentários destinados
a cumprir as exigências dos credores internacionais. O governo
grego quer uma extensão de dois
anos no prazo ﬁnal para alcançar as metas de déﬁcit determinadas pelo acordo de resgate internacional que o país recebeu.
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ram que pedirão ajuda do fundo.
A Catalunha já cortou os salários do setor público, introduziu um encargo de 1 euro para
cada prescrição médica e congelou investimentos em infraestrutura na busca por um déﬁcit público sob controle. A região tem
42 bilhões de euros em dívida,
equivalente a 21% do Produto
Interno Bruto (PIB) local.
O ônus da dívida dos 17 governos regionais da Espanha é um
foco de preocupação dos mercados e alimenta receios de que os
efeitos negativos sobre as ﬁnanças nacionais possam forçar o governo central a pedir uma ajuda
total para o país, além da linha
de crédito de até 100 bilhões de
euros oferecida recentemente ao
setor bancário espanhol.
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no elevado potencial de lucro
nesse tipo de operação.
Apesar da reação do mercado
corporativo, o BCE avaliou que a
demanda por empréstimos entre
empresas e consumidores segue
fraca. A economia regional estagnada e a crise da dívida em
alguns países têm gerado essa
fraqueza no mercado de crédito,
cita a instituição.
O BCE informou também que
a oferta monetária ampla, conhecida como M3, acelerou em julho
e teve expansão de 3,8% na comparação com igual mês de 2011,
acima do ritmo previsto pelos analistas de 3,3%. Em termos mensais, o montante cresceu 0,7% em
julho ante junho, com aumento de
70,5 bilhões de euros. Em junho,
esse valor havia crescido 0,2% na
comparação com maio.
Na média móvel entre maio e
julho, o M3 registrou expansão
de 3,4% na comparação anual,
acima dos 3,1% esperados pelo
analistas. A velocidade observada foi mais rápida que a registrada no trimestre anterior, entre fevereiro e abril, cujo ritmo
ﬁcou em 3,0% na mesma base de
comparação.
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Comissão busca
na Europa gestões
bem-sucedidas
Anne Warth
Da Agência Estado

O presidente da Empresa de
Planejamento e Logística (EPL),
Bernardo Figueiredo, disse que a
missão brasileira que embarcará
nesta quarta-feira, para a Europa pretende conhecer melhor as
formas e práticas de gestão de
portos e aeroportos para concluir
o modelo de concessão no Brasil.
“Estamos indo fundamentalmente para termos referências de
boas práticas nessa área, para que
a gente ﬁnalize a concepção do programa de aeroportos e portos que
estamos para anunciar”, aﬁrmou
Figueiredo. “Queremos ver casos
bem-sucedidos, principalmente no
aspecto da gestão e no envolvimento do Estado nessas operações”.
A missão será comandada pela
ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Além de Figueiredo,
integrarão o grupo os ministros da
Secretaria de Aviação Civil, Wag-

ner Bittencourt, e dos Portos, Leônidas Cristino, além do presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho. A missão
visitará aeroportos e portos na Alemanha, Bélgica, Holanda e França.
Segundo Figueiredo, o modelo de concessão dos aeroportos
de Guarulhos, Brasília e Campinas foi bem-sucedido, mas pode
ser aperfeiçoado. “Não tem nada
que não possa ser aperfeiçoado.
Queremos buscar a melhor prática e o melhor modelo”.
Rodovias e ferrovias - Bernardo Figueiredo informou que
grandes construtoras nacionais e
internacionais já manifestaram interesse em participar do leilão de
concessões de rodovias e ferrovias,
anunciado pelo governo. “Esse programa foi lançado agora, mas não
começou a ser discutido agora. Então a gente vem discutindo com o
setor privado de uma forma intensa, já há algum tempo”, aﬁrmou.

Quarta-feira, 29 de agosto de 2012

CLINTON

Elogios à economia
verde-e-amarela
Ex-presidente dos EUA diz que mundo está menos pobre
Francisco Carlos de Assis
e Wladimir D’Andrade
Da Agência Estado

O ex-presidente dos Estados
Unidos Bill Clinton disse nesta terça-feira, em São Paulo, que, do ponto de vista ﬁnanceiro, o Brasil está
bem, apesar da crise internacional.
O norte-americano, que participou
pela manhã de encontro de CEOs
da América Latina, aﬁrmou que se
fosse apostar em algum país escolheria em primeiro lugar o Brasil,
segundo informou o Itaú BBA, organizador do evento, pelo Twitter.
Durante sua exposição, Clinton aﬁrmou que, apesar da crise
ﬁnanceira, um grande número de
pessoas saiu da pobreza no mundo
nos últimos 25 anos. Também participaram do evento o ex-primeiro
ministro do Reino Unido Tony

Durante o encontro, promovido pelo Itaú BBA,
o político norte-americano declarou que
escolheria o Brasil para investir atualmente
Blair e o ex-presidente brasileiro
Fernando Henrique Cardoso.
Tony Blair disse que, sobre os
temas de educação e serviços públicos, o Brasil não deve repetir
tudo o que EUA e Europa ﬁzeram. “Deve ver os erros e acertos”,
aconselhou. Sobre a crise na zona
do euro, o ex-primeiro ministro britânico disse que a União Europeia
(UE) sofrerá grandes mudanças,
independentemente da decisão sobre a manutenção da moeda única.
FHC criticou a situação ﬁscal

do Brasil e falou sobre a China.
Disse que o Brasil percebeu a importância daquela país asiático
muito antes de qualquer outra
nação. “Ultimamente, na China,
fala-se mais em Confúcio do que
em Marx”, disse, segundo informações do Twitter do Itaú BBA.
O ex-presidente brasileiro disse
ainda conﬁar na recuperação da
economia dos EUA. “Os EUA têm
todas as condições para retomar os
rumos da economia, porque têm as
instituições necessárias”.

JGP Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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CONSTRUÇÃO

INCC-M
recua em 4
das 7 capitais
pesquisadas
O Índice Nacional de Custo da
Construção - Mercado (INCC-M)
de agosto desacelerou em quatro
das sete capitais pesquisadas pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Em São Paulo, o índice passou de
0,39% em julho para 0,16% em
agosto, enquanto no Rio de Janeiro a variação saiu de 0,33% para
0,22%. Em Brasília, o INCC-M registrou alta de 0,17%, ante 3,41%
registrados no ﬁm de julho. Em
Porto Alegre, o índice apresentou
alta de 1,15% em agosto.
Salvador (de 0,47% para
0,49%), Belo Horizonte (de 0,17%
para 0,27%) e Recife (de 0,03%
para 0,22%) registraram aceleração de preços na passagem de julho para agosto. Os itens que mais
tiveram inﬂuência positiva foram
ajudante especializado, cuja taxa
saiu de 1,02% em julho para 0,47%
em agosto; servente, que passou
de 1,13% para 0,33%; vergalhões
e arames de aço ao carbono, que
desacelerou de 4,24% para 0,79%.

CNPJ Nº 14.035.129/0001-40

Relatório da Administração
6HQKRUHV&RWLVWDV$$GPLQLVWUDomRGD-*3'LVWULEXLGRUDGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV/WGD ³'790´ VXEPHWHjDSUHFLDomRGH96DVR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHODWLYDVDRVHPHVWUH¿QGRHPGH
acordo com as exigências do Banco Central do Brasil. A DTVM foi constituída visando, inicial e preponderantemente, à distribuição e intermediação de cotas de fundos de investimento geridos pela JGP Gestão de Recursos Ltda. e/ou pela JGP Gestão
Patrimonial Ltda. (“Fundos JGP”). Com a constituição da DTVM, acredita-se que a base destes clientes nos Fundos JGP pode ser substancialmente incrementada. Isso porque a DTVM e as sociedades gestoras acima referidas serão empresas com
interesses alinhados, na medida em que o crescimento do passivo dos Fundos JGP em razão de investimentos gerados por clientes indicados pela DTVM representará o aumento da receita de todas as três empresas. Além disso, através da DTVM, na
FRQGLomRGHHQWLGDGHLQWHJUDQWHGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRVHUiSRVVtYHODWLQJLUWDLVFOLHQWHVGHIRUPDPDLVH¿FLHQWHHSUHVWDUOKHVXPVXSRUWHGHPDQHLUDPDLVUREXVWDRTXHSURSRUFLRQDUiFRQGLo}HVSDUDRDOFDQFHGDVPHWDVWUDoDGDVSDUDDLQVWLWXLção. As operações realizadas estão adequadas com os objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Negócios conforme requerido pelo § 3º, do art. 8º, da Resolução CMN 3.040 de 28/11/2001. Os sócios da Distribuidora aprovaram a distribuição
GHOXFURVQRPRQWDQWHGH5PLOjWLWXORGHDQWHFLSDomRGRVUHVXOWDGRVGRH[HUFtFLRFRQIRUPH$WDVGH5HXQLmRGH6yFLRVUHDOL]DGDVUHVSHFWLYDPHQWHHPH*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV5LVFR
operacional - $HVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRRSHUDFLRQDOGH¿QLGDHPFRQIRUPLGDGHFRPD5HVROXomR&01QDEUDQJHRFRQFHLWRDVFDWHJRULDVHDSROtWLFDGHULVFRRSHUDFLRQDORVSURFHGLPHQWRVGHGRFXPHQWDomRHDUPD]HQDPHQWR
de informações, a análise de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação.5LVFRGHPHUFDGR O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantém independência com
UHODomRjPHVDGHRSHUDo}HV$'790HVWiHQTXDGUDGDjVH[LJrQFLDVGD5HVROXomR&01QTXHWUDWDGDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGRULVFRGHPHUFDGR'LUHWRUHV([HFXWLYRV$QGUp5REHUWR-DNXUVNL5REHUWR9DLPEHUJ
Balanço Patrimonial em 30/06/2012 (Em Milhares de Reais)
origens e aplicações de recursos; (e) divulgação sobre partes relacionadas; (f) re- balanço de 31/05/2012, a débito da conta de “Lucros/Dividendos pagos antecipadaAtivo
Nota
30/6/2012 conhecimento, mensuração e divulgação de provisões, contingências passivas e mente”. 11. Receitas de prestação de serviços1RVHPHVWUH¿QGRHP
Circulante ......................................................................
10.413 contingências ativas; (g) contabilização e divulgação sobre eventos subseqüentes; a Distribuidora realizou a distribuição de cotas de fundos de investimentos, fazendo
Disponibilidades ............................................................
4
12 (h) pagamento baseado em ações; e (i) políticas contábeis, mudança de estimativa jus a uma remuneração de R$ 19.205. 12. Outras despesas administrativas$FRPTítulos e valores mobiliários .........................................
5
 HUHWL¿FDomRGHHUUR$DXWRUL]DomRSDUDFRQFOXVmRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHL- SRVLomRGDVRXWUDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVQRVHPHVWUH¿QGRHPp
Outros créditos .............................................................

3.509 ras foi dada pela Diretoria da Distribuidora em 21/08/2012. 3. Resumo das principais DVHJXLQWH
412
Outros valores e bens ...................................................

 práticas contábeis a. Moeda funcional e de apresentação - $VGHPRQVWUDo}HV¿- Aluguéis ...................................................................................................

Permanente ...................................................................
169 nanceiras estão apresentadas em milhares de reais. O Real é a moeda funcional da Processamento de dados .......................................................................
100
Imobilizado ....................................................................
8
 Distribuidora. b. Apuração de resultado - As receitas e despesas são reconhecidas Serviços técnicos especializados ...........................................................
59
Imobilizado de uso .......................................................
191 pelo regime de competência. c. Títulos e valores mobiliários - Os títulos e valores Viagens ao exterior..................................................................................
29
(-) Depreciações acumuladas .....................................
(22) PRELOLiULRVVmRDYDOLDGRVHFODVVL¿FDGRVFRPEDVHQRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVSHOD Viagens no país .......................................................................................

Total do ativo ................................................................
10.582 &LUFXODUQGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOQDFDWHJRULDGHWtWXORVSDUDQH- Serviços de vigilância ..............................................................................
e ajustados pelo valor de mercado, computando-se a valorização ou a Serviços de terceiros ...............................................................................
24
Nota
30/6/2012 gociação
Passivo
desvalorização à adequada conta de receita e despesa no resultado do semestre. Propaganda e publicidade ......................................................................
21
Circulante ......................................................................
7.037 d. Demais ativos circulantes - Os demais ativos circulantes são demonstrados pelos

Outras obrigações .........................................................
9
 valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações Manutenção e conservação ....................................................................
Depreciação
.............................................................................................

Sociais e estatutárias ....................................................
435 monetárias (em base pro rata dia), deduzidos das correspondentes rendas de re
Fiscais e previdenciárias...............................................
 alização futura e/ou provisões para perdas. e. Passivos circulantes - Os passivos Publicações .............................................................................................
15
Diversos ........................................................................
188 circulantes são demonstrados pelos valores das obrigações conhecidas ou calcu- Água, energia e gás ................................................................................

Patrimônio líquido ........................................................
10
3.545 láveis na data do balanço, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações Material ....................................................................................................
Promoções e relações públicas ..............................................................
5
Capital social .................................................................
monetárias incorridas (em base pro rata dia). f. Imposto de renda e contribuição Comunicações .........................................................................................
1
De domiciliados no país ..............................................
550 social - A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro contáOutras administrativas.............................................................................
142
Reserva especial de lucros...........................................
ELODMXVWDGRSHODVDGLo}HVHH[FOXV}HVSUHYLVWDVQDOHJLVODomR¿VFDOjDOtTXRWDGH Total de outras despesas administrativas.........................................
1.049
Dividendos propostos ..................................................
2.995 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$
Total do passivo ...........................................................
10.582 240. A provisão para contribuição social sobre o lucro é constituída à alíquota de 13. ,QVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GHULYDWLYRV A Distribuidora não efetuou operações
15%. Os impostos diferidos, quando aplicável, são constituídos com base na alí- FRPLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVGXUDQWHRVHPHVWUH¿QGRHP
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGR6HPHVWUH¿QGRHP
14. Imposto de renda e contribuição social 1RVHPHVWUH¿QGRHPD
quota para o imposto de renda de 25% e para a contribuição social de 15%. g. Ativo Distribuidora
(Em milhares de reais, exceto o lucro por cotas)
apurou lucro tributável para imposto de renda e base positiva para conpermanente - O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, líquido das res- tribuição social.
Receitas da intermediação financeira
Nota
A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários ......
5
318 pectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com FDOFXODGDSHODDSOLFDomRGDVDOtTXRWDV¿VFDLVFRPELQDGDVHGDGHVSHVDGHELWDGD
Resultado bruto da intermediação financeira .......................
318 DYLGD~WLOHFRQ{PLFDHVWLPDGDGRVEHQVVHQGRPyYHLVHXWHQVtOLRVHPiTXLQDV HPUHVXOWDGRpGHPRQVWUDGDFRPRVHVHJXH
e equipamentos - 10% ao ano; Instalações - taxa média aproximada de 25% ao
Outras receitas (despesas) operacionais ..............................
Impos- Contrie sistemas de processamento de dados - de 20% ao ano. h. Redução ao valor
Receitas de prestação de serviços ...........................................
11
19.205 ano
to de buição
recuperável de ativos - (Impairment) - É reconhecida uma perda por impairment se
Despesas de pessoal.................................................................
 RYDORUGHFRQWDELOL]DomRGHXPDWLYRH[FHGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO(P
renda social
Outras despesas administrativas ..............................................
12
(1.049) não existem ativos em que a redução do seu valor recuperável é esperada. i. Lucro Lucro antes dos impostos e participações .................................. 15.829 15.829
Despesas tributárias .................................................................
(1.329) por cota - O lucro por cota é calculado com base na quantidade de cotas em circu- (-) Participação no resultado.......................................................
(435)
(435)
Resultado operacional..............................................................
15.829 lação na data do balanço.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social.............. 15.394 15.394
Resultado antes da tributação s/o lucro e participações .....
15.829 4. Disponibilidades
$GLo}HVSHUPDQHQWHV
Imposto de renda e contribuição social.................................
(6.153) Depósitos bancários .............................................................................
20
20
12 Despesas não dedutíveis ...........................................................
Imposto de renda .......................................................................
14
(3.841) 5. Títulos e valores mobiliários $ FDUWHLUD GH WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV HP Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social ....... 15.414 15.414
Contribuição social .....................................................................
14
(2.312) HVWDYDDVVLPFODVVL¿FDGD
Alíquota fiscal................................................................................
25%
15%
Participações no resultado ......................................................

(435)
2.312
Custo Valor de Ganhos não Imposto de renda e contribuição social às alíquotas fiscais ....... 3.854
Lucro do período .......................................................................
9.241 Descrição
(12)
atualizado mercado
realizados Dedução de R$ 240 por ano do adicional do imposto de renda ....
Quantidade de cotas .................................................................
550.055 Títulos para negociação ...........................
Dedução incentivo fiscal - PAT ....................................................
(1)
Lucro por cota do capital social - R$......................................
16,80 Carteira própria .......................................
Imposto de renda e contribuição social correntes
2.312
Cotas de fundos de investimento (a) ....


- no resultado do semestre ........................................................... 3.841
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
6HPHVWUH¿QGRHP(Em milhares de reais)
(a) Referiam-se a cotas do Itaú Soberano Referenciado DI Longo Prazo - Fundo de 15. Contingências Não existiam processos em aberto contra a Distribuidora em
Investimento, que são registradas ao custo de aquisição, ajustado pela variação no   Transações com partes relacionadas 'XUDQWH R VHPHVWUH ¿QGR
Capital
Reservas de Lucros acusocial lucros Especial
mulados
Total YDORUGDFRWDLQIRUPDGDSHOR$GPLQLVWUDGRUGRIXQGR(VWHIXQGRQmRSRVVXLSUD]R HPIRLUHDOL]DGRRSDJDPHQWRGH5UHIHUHQWHVDRVKRQRUiULRVGRV
Saldos em 31/12/2011 ...........
550

 de duração determinado, sendo seus principais investimentos títulos do tesouro na- Diretores da Distribuidora. As receitas com prestação de serviços, no valor de R$
Dividendos pagos ...................

 cional e suas cotas resgatáveis em até 3 dias úteis. As rendas obtidas no semestre, 19.205, referem-se a rendas pela distribuição de cotas de fundos de investimentos
Lucro do período.....................
9.241
9.241 no montante de R$ 318, estão registradas em “Resultado de operações com títulos geridos por parte relacionada da Distribuidora. Programa de participação nos
HYDORUHVPRELOLiULRV´2VWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVFODVVL¿FDGRVQDFDWHJRULD³Wt- lucros A Distribuidora possui um programa de participação nos lucros e/ou resulta'HVWLQDomRGROXFUR
tulos para negociação”, devem ser apresentados no ativo circulante, independente GRVSDUDVHXVIXQFLRQiULRV1RVHPHVWUH¿QGRHPGHMXQKRGHIRLDSXUDGR
Dividendos pagos
SDUD¿QVGHGLVWULEXLomRRPRQWDQWHGH5 18. Limite operacional (acordo de
antecipadamente.................

 GRSUD]RGHYHQFLPHQWRGHDFRUGRFRPDFLUFXODUGR%$&(1QOutros Basiléia) $VLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVHHQWLGDGHVHTXLSDUDGDVWrPTXHPDQWHUSDWULDividendos propostos
2.995
(2.995)
- créditos (P  GH MXQKR GH  RV RXWURV FUpGLWRV DSUHVHQWDYDP D VHJXLQWH mônio líquido mínimo de 11% dos seus ativos, ponderados por graus de risco às exSaldos em 30/06/2012 ..........
550
2.995
- 3.545 FRPSRVLomR
posições em ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco operacional e
Mutações do semestre .........
(3.759)
- (3.759) Serviços prestados a receber - Distribuição de fundos de investimento ...... 2.504 jVYDULDo}HVFDPELDOWD[DGHMXURVGRSUHoRGHcommodities; e do preço de ações
Impostos e contribuições a compensar ........................................................

'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D6HPHVWUH¿QGRHP
Adiantamentos e antecipações salariais ......................................................
29 FODVVL¿FDGDVQDFDUWHLUDGHQHJRFLDomRFRQIRUPHUHJUDVHLQVWUXo}HVGR%$&(1$
(Em milhares de reais)
3.509 'LVWULEXLGRUDHVWDYDHQTXDGUDGDQHVVHOLPLWHRSHUDFLRQDOHPDiretoria
- André Roberto Jakurski'LUHWRU([HFXWLYRRoberto Vaimberg'LUHWRU([HFXWLFluxo de caixa das atividades operacionais
Outros valores e bens (PRVRXWURVYDORUHVHEHQVDSUHVHQWDYDP vo;
Fernando Visentin Monteiro&RQWDGRU&5&5-2
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR ......................................................................
9.241 DVHJXLQWHFRPSRVLomR
Relatório dos Auditores Independentes
$MXVWHVSRU
Despesas antecipadas ...........................................................................

Sobre as Demonstrações Financeiras
Depreciações .......................................................................................
 8. Imobilizado (PRLPRELOL]DGRDSUHVHQWDYDDVHJXLQWHFRPSRVLomR
Lucro ajustado ....................................................................................
9.258
Taxa de deprecia- Aos Cotistas e aos Diretores da JGP Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Variação de ativos e passivos
3.838
ção ao ano(%) /WGD 5-  ([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD -*3 'LVWULEXLGRUD GH
Títulos
e
Valores
Mobiliários
Ltda. (“Distribuidora”), que compreendem o balanço
Redução em títulos e valores mobiliários ..........................................
2.141 Instalações .................................................................

25
Aumento em outros créditos ..............................................................
(352) Móveis e equipamentos ............................................
39
10 SDWULPRQLDO HP  H DV UHVSHFWLYDV GHPRQVWUDo}HV GR UHVXOWDGR GDV
Redução em outros valores e bens ...................................................
 (TXLSDPHQWRVGHFRPXQLFDomR................................
1
10 PXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRVHPHVWUH¿QGRQDTXHOD
data,
assim
como
o
resumo
das principais práticas contábeis e demais notas
Aumento em outras obrigações .........................................................
 Sistema de processamento de dados ......................
94
20
explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais.......................

191
¿QDQFHLUDV  A Administração da Distribuidora é responsável pela elaboração
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depreciação acumulada ........................................... (22)
H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR FRP
Aquisição de imobilizado de uso ..........................................................
(88) Total........................................................................... 169
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento .................
(88) 9. Outras obrigaçõesa. Sociais e estatutárias
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Participações nos lucros a pagar aos funcionários ......................................
435 funcionar
FRPR QHFHVViULRV SDUD SHUPLWLU D HODERUDomR GH GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
Pagamento de dividendos ....................................................................
(13.000) b. Fiscais e previdenciárias
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Caixa utilizado das atividades de financiamento ............................
(13.000) Impostos e contribuições a recolher ......................................................
 Responsabilidade dos auditores independentes - Nossa responsabilidade é a
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa .......
8 (QFDUJRVVREUHSURYHQWRVDUHFROKHU....................................................
91 GHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPEDVHHP
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre .........................
4 Outros .....................................................................................................
 nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre .............................
12 Total........................................................................................................
6.414 GHDXGLWRULD(VVDVQRUPDVUHTXHUHPRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDVpWLFDVSHORV
c. Diversos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
Proventos a pagar ..................................................................................
95 VHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmROLYUHVGHGLVWRUomR
(Em milhares de reais, exceto o valor nominal por cotas)
93 relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
1. Contexto Operacional $ -*3 'LVWULEXLGRUD GH 7tWXORV H 9DORUHV 0RELOLiULRV Outras despesas administrativas...........................................................
188 para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados
/WGD ³'LVWULEXLGRUD´ VRFLHGDGHOLPLWDGDIRLFRQVWLWXtGDHPHWHYHD Total........................................................................................................
sua autorização para funcionamento concedida pelo Banco Central do Brasil em 10. Patrimônio líquido a. Capital social: (P  R FDSLWDO VRFLDO HVWD- QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV 2V SURFHGLPHQWRV VHOHFLRQDGRV GHSHQGHP GR
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cas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e normas e instruções vada pela assembléia ou reunião dos sócios. A Administração da Distribuido- QDVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRSDUD¿QVGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDH¿FiFLD
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R3ODQR&RQWiELOGDV,QVWLWXLo}HVGR6LVWHPD)LQDQFHLUR1DFLRQDO&26,)(VVDV em reunião de cotistas. c. Dividendos: De acordo com o contrato social, não há da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQmRHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGHIRUPDFRPSDUDWLYD REULJDWRULHGDGH GH GLVWULEXLomR PtQLPD GH OXFURV RX UHVXOWDGRV (P 5HXQLmR GH contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das
DRVHPHVWUH¿QGRHPFRQIRUPHRULHQWDo}HVGR&26,)HPIXQomRGD FRWLVWDV UHDOL]DGD HP  IRUDP DSURYDGDV L  D SURSRVWD  SDUD D GLVWUL- GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGH
Distribuidora ter iniciado suas operações no segundo semestre de 2011. Na ela- buição da integralidade dos apurados com base no balanço de 31/12/2011, DXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmROpinião
ERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHD'LVWULEXLGRUDOHYRXHP QR PRQWDQWH GH 5  LL  D GLVWULEXLomR GH 5  EDVH QR EDODQoR GH - (P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP
consideração a aplicação das alterações na Legislação Societária introduzidas pela DGpELWRGDFRQWDGH³/XFURV'LYLGHQGRVSDJRVDQWHFLSDGDPHQWH´(P adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
/HLQFRPDVUHVSHFWLYDVPRGL¿FDo}HVGD/HLQTXHIRUDP 5HXQLmRGHFRWLVWDVUHDOL]DGDHPIRUDPDSURYDGDV L DGLVWULEXLomRGH ¿QDQFHLUDGD-*3'LVWULEXLGRUDGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV/WGDHP
UHJXODPHQWDGDVSHOR%$&(1DWpRPRPHQWR6mRHODV D WUDWDPHQWRFRQWiELOGR R$ 1.900 base no balanço de 31/03/2012, a débito da conta de “Lucros/Dividendos RGHVHPSHQKRGDVVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRVHPHVWUH¿QGR
saldo das reservas de capital e da destinação dos lucros acumulados; (b) tratamen- SDJRVDQWHFLSDGDPHQWH´(P5HXQLmRGHFRWLVWDVUHDOL]DGDHPIRUDP naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
to contábil do ativo imobilizado e do diferido; (c) reconhecimento, mensuração e DSURYDGDV L DGLVWULEXLomRGH5EDVHQREDODQoRGHDGpELWR instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. RJ, 21/08/2012.
divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de ativos; (d) apresentação GDFRQWDGH³/XFURV'LYLGHQGRVSDJRVDQWHFLSDGDPHQWH´(P5HXQLmRGHFRWLVWDV KPMG Auditores Independentes  &5& 632 )5- Lino Martins da
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ECONOMIA

RESULTADO

3UHYLGrQFLDWHPGp¿FLW
de R$ 2,6 bi em julho
Saldo das receitas para o mês, de R$ 22,3 bilhões, é o segundo maior da história

IPI

Empresários
pedem benefício
por mais tempo
Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Célia Froufe
Da Agência Estado

A expansão da arrecadação
ajudou a amenizar o rombo da
Previdência Social em julho, que
bateu em R$ 2,6 bilhões. Só no
mês passado, o saldo das receitas
foi de R$ 22,3 bilhões, 7,1% a mais
do que em julho de 2011. O resultado é o segundo maior da história, quando descontados os meses
de dezembro, quando as contas
previdenciárias são inﬂadas pelo
pagamento do 13º salário.
O aumento do recolhimento
de julho foi avaliado como “bastante elevado” pelo secretário de
políticas de Previdência Social,
Leonardo Rolim, mas ainda ﬁcou abaixo da média acumulada
no ano, de 8,5%. A boa notícia,
segundo ele, é que as receitas
estão crescendo mais dos que as
despesas no ano até julho. Nesse

período o pagamento de benefícios somou R$ 173,4 bilhões, uma
alta de 7,5% em relação aos primeiros sete meses de 2011.
“Os números casam com o resultado do Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados), que mostra julho melhor do
que junho”, comparou Rolim. Pelos números do Ministério do Trabalho, que divulga o Caged mensalmente, foram criadas 142,5
mil vagas com carteira assinada
no mês passado. É a contribuição
desses trabalhadores formais que
sustentam a Previdência.
A melhora nesse mercado levou o déﬁcit previdenciário do
mês passado a ﬁcar 6,8% menor
do que o de junho. Não foi suﬁciente, no entanto, para evitar
uma alta de 17,5% ante julho do
ano passado, saldo já corrigido
pela inﬂação do período.
O ministro da Previdência,

Garibaldi Alves Filho, salientou
que, apesar de ainda negativas,
as contas previdenciárias passam ao largo da crise internacional. “A crise não chegou a levar
o País à recessão. Desacelerou a
economia, mas não implicou na
redução dos salários”, comentou.
Pesou sobre o resultado de julho o aumento das despesas com
passivo judicial. O governo desembolsou no mês passado com
essa rubrica R$ 580 milhões, um
aumento de 47,1% sobre julho
de 2011. Já para agosto e setembro, é o pagamento das primeiras parcelas do 13o salário que
deve impactar as contas.
No acumulado do ano até julho, o déﬁcit previdenciário já
soma R$ 23,5 bilhões, 1,8% a
mais do que em igual período de
2011. Para o ano, a expectativa é
de um rombo de R$ 38 bilhões.
Também de janeiro a julho, a

Previdência arcou com um impacto de R$ 1,2 bilhão, fruto do
programa de desoneração da folha de pagamentos para os setores de tecnologia da informação
e comunicação, móveis, confecções e artefatos em couro. A expectativa de renúncia no ano é
de R$ 3,4 bilhões. Até o momento, a Previdência já assegurou
o repasse de R$ 1,7 bilhão para
fazer essa compensação, mas
o Tesouro Nacional ainda não
transferiu os recursos.
Reforma - Depois de mostrar
ânimo com a votação da reforma
previdenciária no segundo semestre, Garibaldi baixou o tom
nesta terça-feira, indicando que
o assunto deve se arrastar. “Isso
é uma história que vai render
depois da eleição. Quando o momento chegar, vamos retomar
a discussão com as lideranças.
Tem toda uma pauta”.

Arrecadação reduzirá ‘furo’ orçamentário
Leonardo Rolim disse ontem
que a projeção atual para o déﬁcit de 2012 está na casa dos R$ 38
bilhões e não mais de R$ 39,5 bilhões. O valor maior ainda consta
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), mas o mais provável é
que o valor ﬁque menor, levandose em conta que este é o saldo
acumulado nos últimos 12 meses.

No mês passado, o secretário
havia mantido a expectativa de
R$ 39,5 bilhões, mas aﬁrmou
que a tendência seria atingir os
R$ 38 bilhões. “Vamos esperar
mais um pouco”, disse. Segundo
o secretário, com o crescimento
da arrecadação, é até possível
que o valor negativo do ano ﬁque abaixo desse montante.

Rolim disse ainda que esse aumento das receitas é proveniente
do aumento da formalidade do
mercado de trabalho e da expansão da massa salarial, compensando o aumento do salário mínimo,
maior referência para o pagamento de benefícios previdenciários.
“Todos os indicadores são de que
o segundo semestre será melhor

que primeiro”, considerou.
Rolim destacou ainda que, se
conﬁrmado esse rombo de R$ 38
bilhões em 2012, ele será menor
do que o de 2011 em termos reais. No ano passado, o déﬁcit da
Previdência ﬁcou negativo em
R$ 36 bilhões. Esse montante,
corrigido pelo INPC, seria aproximadamente de R$ 39,5 bilhões.

COPOM

Analistas já apontam nova
queda da taxa Selic hoje
Eduardo Cucolo
Da Agência Estado

Há um ano, o Banco Central
dava início ao mais polêmico ciclo de cortes da taxa básica de juros, que pode acabar em breve. A
aposta praticamente unânime do
mercado ﬁnanceiro é que o Comitê de Política Monetária (Copom)
do BC anuncie no início da noite
de hoje o nono corte consecutivo
da taxa Selic, dos atuais 8% para
7,5% ao ano. A dúvida agora é se
haverá outras reduções da taxa
que serve de parâmetro para o
preço do dinheiro na economia e
para a poupança.
Por isso, o foco dos economistas estará, principalmente, no
comunicado que acompanha o
anúncio do Copom. Há basicamente três avaliações. A primeira é que o BC pare de reduzir a
taxa após a decisão desta quarta,
apostando na recuperação da
economia daqui pra frente e de
olho na expectativa de alta da inﬂação em 2013. Essa é a visão da

consultoria LCA, que conta com
queda menor do juro agora e espera ainda que o BC não suba tão
cedo a Selic no próximo ano.
A aposta ainda predominante, no entanto, é que a instituição reduza os juros novamente
na reunião marcada para o início de outubro. Nesse caso, o
BC pode optar por uma redução
para 7,25%, como prevê a maioria dos analistas, ou até chegar a
7%. Em todos os casos, trata-se
dos menores níveis da história.
No mercado de juros futuros, por exemplo, os contratos
negociados nesta terça-feira na
BM&F Bovespa apontavam para
esse caminho. O juro projetado
para janeiro de 2013, por exemplo, estava em 7,26%.
Muitos também acreditam
que o BC deixará “a porta aberta”, ou seja, vai esperar novos
dados para reavaliar a política
de juros “O BC irá proceder com
maior cautela após esta reunião,
devendo sinalizar para o mercado que o prolongamento do ciclo

de afrouxamento monetário até
a reunião de outubro dependerá
da evolução tanto da atividade
econômica doméstica quanto
do cenário internacional”, diz o
estrategista-chefe do Banco WestLB, Luciano Rostagno.
Ciclo anual - No próximo dia
31, fará exatamente um ano que
o BC iniciou o ciclo de corte dos
juros que surpreendeu o mercado ﬁnanceiro. Na época, a Selic
estava em 12,5%. Apesar do risco de a inﬂação ultrapassar o limite da meta, a instituição disse
na época que a crise internacional iria durar mais que o esperado e jogaria para baixo o crescimento da economia e também os
índices de preços.
Desde então, a avaliação dos
economistas é que o BC da presidente Dilma Rousseff está mais
focado na recuperação da atividade do que nos riscos para a
inﬂação, esta última, sua missão
oﬁcial. Também é quase unânime o entendimento de que o BC
acertou ao se antecipar à desa-

celeração da atividade.
Consumidor - Até agora, os
números da economia geram
mais dúvidas do que certezas. O
mês de junho apresentou os dados mais positivos desde o início
de 2011, mas alguns indicadores
de julho mostram que a atividade segue em ritmo lento, e economistas já veem um crescimento abaixo de 2% neste ano.
Um dos principais objetivos
do corte da taxa básica é baratear o crédito. Os dados já divulgados mostram que, até agora, os
juros caíram mais por conta da
política dos bancos públicos de
cortarem suas margens do que
pela ação do BC.
Outro efeito direto para o
consumidor é a rentabilidade
menor da nova caderneta de
poupança. Com o juro básico em
8% ao ano, os depósitos feitos
a partir de 4 de maio deste ano
rendem 0,4551% ao mês, mais
a variação da TR. Os depósitos
anteriores a essa data rendem
0,5% ao mês mais TR.

TELECOMUNICAÇÕES

Serviços do segmento devem
crescer 8% em 2012, diz IDC
Rodrigo Petry
Da Agência Estado

O setor de serviços de telecomunicações, de voz e banda larga
ﬁxa e móvel, deverá encerrar este
ano com um faturamento bruto de
R$ 180 bilhões, o que representaria uma alta de 8% em relação
ao ano passado, segundo projeção
divulgada nesta terça-feira pela
consultoria IDC. Para 2013, o faturamento pode atingir os R$ 200
bilhões, projeta a consultoria.
O analista de mercado de telecomunicações Samuel Rodrigues
destaca que os serviços de voz e
dados móveis, com alta de 12%,
devem puxar este crescimento em
2012, enquanto os serviços de voz

ﬁxa devem ter alta entre 1% a 2%.
“Os serviços móveis vêm compensando os ﬁxos. Antes, o telefone
ﬁxo servia para alavancar a venda
da banda larga. Hoje, é o contrário,
a banda larga ﬁxa passou a alavancar a telefonia ﬁxa”, aﬁrmou.
Em termos do conjunto de serviços de banda larga, as projeções da
consultoria são de uma alta de 21%
este ano, para 26 milhões de acessos. Entre esta base, a banda larga
ﬁxa deverá crescer 20%, atingindo
19 milhões de acessos e a banda larga móvel uma alta de 25%, para 7
milhões de acessos. “Este ritmo de
crescimento tende a se manter nos
próximos anos”, avalia Rodrigues.
A expectativa da IDC é que o
País encerre o ano com 280 mi-

lhões de linhas móveis ativas, o
que representaria uma alta de
17% sobre a base do ﬁnal do ano
passado. O setor deverá manter
ainda média dos últimos anos, de
uma representatividade de 80%
da base concentrada no pré-pago.
Até 2015, os serviços de telecomunicações devem movimentar algo como R$ 240 bilhões. “O
setor deve manter um ritmo de
crescimento acima da alta do PIB,
impulsionado pelos eventos esportivos”, acrescentou Rodrigues.
Isto deverá incrementar também todo o setor de infraestrutura das redes, destaca o analista
da IDC, João Paulo Bruder. “A infraestrutura atual é insuﬁciente,
mas, com a perspectiva de aumen-

to do consumo dos serviços, as empresas precisarão investir”, disse.
Em relação à América Latina,
com base na taxa de câmbio do
ano passado, o mercado brasileiro representou 54% do setor em
todo o continente. O faturamento
do setor na América Latina deverá encerrar este ano com uma alta
de 8%, somando US$ 200 bilhões.
O analista da consultoria para
América Latina, Diego Anesini,
cita que os eventos esportivos dos
próximos anos devem elevar a representatividade do Brasil sobre o
setor na região. “O setor na América Latina segue as mesmas tendências do Brasil, da migração do
ﬁxo para móvel e dos serviços de
voz para dados”, avaliou.

Representantes de setores da
indústria contemplados com diminuições de impostos pediram
à equipe econômica do governo,
a extensão dos benefícios ﬁscais.
Eles se reuniram na tarde de ontem com o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, para relatar os
efeitos das desonerações sobre a
produção e as vendas.
Além de pedirem a extensão
do prazo dos impostos reduzidos,
os empresários também solicitaram a inclusão de itens na lista de
produtos beneﬁciados. De acordo
com os empresários, no entanto, o
ministro prometeu analisar os dados sobre crescimento das vendas,
mas não se comprometeu a acatar
nenhuma reivindicação.
O presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat),
Walter Cover, pediu a prorrogação
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para materiais de
construção por mais um ano. “Já
estamos no terceiro ano de desoneração. A ampliação em mais um
ano seria importante para manter
o desempenho das vendas de materiais de construção”, declarou.
Presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material
de Construção (Anamaco), Claudio Conz pediu a inclusão de mais
50 produtos entre os materiais de
construção com imposto reduzido.
Atualmente, 46 itens do setor são
beneﬁciados com a desoneração.
O presidente da Associação
Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros),
Lourival Kiçula, entidade que
representa os fabricantes de produtos da linha branca, também
reivindicou a prorrogação do be-

nefício até o ﬁm do ano. “Nós pedimos que o ministro pelo menos
conceda a prorrogação que pode
dar”, declarou. O IPI reduzido
para máquinas de lavar, fogões,
geladeiras e tanquinhos acaba na
próxima sexta-feira.
Kiçula pediu ainda a diminuição permanente para alguns
produtos da linha branca para
padronizar as alíquotas. “Para as
lavadoras automáticas, que pagam 20% de IPI, pedimos 10%.
Para as lavadoras semiautomáticas, que pagam 10%, pedimos
alíquota de 0 a 4%”, alegou. Ele
disse ainda que a indústria repassou totalmente a queda de
imposto para os lojistas durante

“

A ampliação (do IPI)
em mais um ano seria
importante para manter o
desempenho das vendas”
WALTER COVER
Presidente da Abramat

a vigência da desoneração.
Contemplado com IPI reduzido até 30 de setembro, o setor de
móveis também solicitou a extensão das alíquotas reduzidas
até o ﬁm do ano. Segundo o presidente da Associação Brasileira
da Indústria Moveleira (Abimóvel), José Luiz Fernandez, a prorrogação ajudará a aquecer as
vendas no ﬁm de ano. “Se o pedido for atendido, todos os móveis
que chegarão às lojas até o ﬁm
do ano terão desconto de pelo
menos 5% no preço”, destacou.

CONSUMO

59,8% das famílias
estão endividadas
Cresceu o número de famílias
com dívidas a pagar na passagem de julho para agosto, segundo a pesquisa “Endividamento e
Inadimplência do Consumidor”,
realizada pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC). A
alta de 2,2 pontos porcentuais,
a maior em 2012, foi a terceira
consecutiva registrada pela pesquisa e elevou o índice de endividamento para 59,8%.
Declararam estar com dívidas
em atraso 21,3% dos entrevistados, um leve avanço ante o mês
anterior (21%). Contudo, caiu o
número de famílias que informaram não ter condições de pagar
suas dívidas, de 7,3% em julho
para 7,1% em agosto. O orçamento familiar continua comprometido com dívidas passadas. O índice de endividamento permanece,
porém, abaixo do patamar de
agosto de 2011, de 62,5%.
“Observamos que os estímulos
à compra de duráveis e o aumento da concessão de crédito não
teve, neste ano, o mesmo efeito
das medidas anteriores. As famílias vão às compras já com um nível de endividamento elevado. O
orçamento doméstico ainda está
comprometido”, aﬁrmou a economista da CNC Marianne Hanson.
Ela ressalta, no entanto, que
a queda no porcentual dos que
não consideram possível hoje
saldar as dívidas mostra que as
famílias estão mais otimistas. Diminuiu também (de 14,1% para
13 1%) o porcentual dos que declararam estar muito endividados neste mês.
“O porcentual de famílias
que relataram ter dívidas entre
cheque pré-datado, cartão de
crédito, carnê de loja, empréstimo pessoal prestação de carro e
seguros aumentou em agosto de
2012. Entretanto, o número de famílias endividadas continua em
patamar inferior ao observado no

mesmo período de 2011, quando
62,5% haviam declarado ter dívidas”, informou a CNC, em nota.
A confederação aﬁrma que as
medidas do governo de estímulo
ao crédito e à aquisição de bens
duráveis continuam exercendo
impacto sobre o orçamento doméstico. O cartão de crédito foi
apontado como um dos principais
instrumentos de prorrogação de
pagamentos por 73,2% das famílias que aﬁrmaram ter dívidas.
Em seguida, vieram os carnês,
com 18,9% do total, e o ﬁnanciamento do carro, com 12,4%.
O endividamento é maior entre as famílias inseridas na faixa
de renda inferior a dez salários
mínimos, com índice de 61,1%,
ante 58,6% registrados em julho.
Já entre as que possuem renda
superior a dez salários mínimos,
a taxa passou de 50,5% em julho
para 53,6% em agosto.
O aumento do porcentual de
famílias com contas ou dívidas
em atraso entre os meses de julho e agosto ocorreu apenas na
menor faixa de renda. Para este
grupo de consumidores, a taxa
passou de 22,4% em julho para
23,7% em agosto.
Também foi o grupo de menor faixa de renda que aﬁrmou
ter menos chances de pagar as
contas em atraso. O indicador
passou de 8% em julho para
8,4% no mês seguinte.
A pesquisa da CNC revela
ainda que o tempo médio de
atraso no pagamento das contas foi de 58,4 dias em agosto. O
porcentual médio de comprometimento com dívidas de até três
meses foi de 27 3% e, de até um
ano, de 27,2%. Em agosto, a parcela média da renda das famílias comprometida com dívidas
foi de 29,6%, dos quais 17,4%
correspondentes a dívidas que
tomam mais da metade do orçamento doméstico.

PAÍS
FIM DA GREVE

Servidores fazem acordo
e voltam ao trabalho dia 3
Depois de mais de dois meses parados, funcionários aceitam reajuste de 15,8%
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Novo presidente
do Ipea aposta em
políticas públicas
Gilberto Costa
Da Agência Brasil

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Cerca de 250 mil servidores públicos, principalmente de carreiras
administrativas, de 18 categorias
ligadas à Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), voltam ao trabalho
na próxima segunda-feira. Após
pouco mais de dois meses em greve, eles decidiram ontem, durante
plenária nacional, assinar acordo
com o governo federal, aceitando
a proposta de reajuste de 15,8%, e
suspender a paralisação.
Segundo o secretário-geral da
entidade, Josemilton Costa, nos
próximos dias serão realizadas
assembleias estaduais para reportar a decisão aos integrantes

do movimento, que ele avaliou
como positivo. Costa disse que o
ﬁm da greve não encerra a mobilização das categorias. Os 18 setores deliberaram pela assinatura
do acordo, mas isso não signiﬁca
que a mobilização vai parar.
“Vamos continuar em busca
da equalização salarial. A proposta [do governo] ﬁcou distante da
nossa pauta, mas temos maturidade para entender que saímos do
zero. O espírito da categoria é vitória, mas não vamos parar nossas
lutas”, disse ao ﬁm da plenária.
Ainda de acordo com o secretário-geral da Condsef, o governo
sinalizou que assim que as categorias assinarem o acordo serão
abertas imediatamente as negociações para efetuar a reposição

e o pagamento dos dias parados.
“A primeira metade seria paga
em 5 de setembro, em folha suplementar. O restante será deﬁnido
nas negociações, se em outubro
ou novembro. Nós queremos que
os 100% sejam pagos em setembro, mas se não for possível, vamos
reivindicar que [os outros 50%]
sejam [pagos] em outubro”, disse.
Josemilton Costa informou,
ainda, que a assessoria jurídica da
Condsef tem audiência marcada
para a tarde de hoje no Supremo
Tribunal Federal (STF) para apresentar argumentos com os quais
defendem a suspensão imediata
do corte nos pontos dos grevistas.
Outras categorias que integram a base do Condsef, mas estão negociando separadamente

com o governo, informaram à confederação que também vão aceitar a proposta e assinar o acordo.
Entre elas estão os servidores do
Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (Inpi) e das carreiras
ambientais, que incluem o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), Ministério do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes.
Já os servidores do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) decidiram )
manter a paralisação, conforme informou o diretor da Confederação
Nacional das Associações dos Servidores do Incra (Cnasi), Reginaldo Aguiar. Segundo ele, a entidade
aguarda nova negociação com o
Ministério do Planejamento.

TRANSPORTE

Região Sul começa a testar
sinalização verde nas estradas
Elder Ogliari
Da Agência Estado

Um novo conceito de sinalização rodoviária está chegando
ao Brasil pelo trecho sul da BR101, entre Palhoça (SC) e Osório
(RS), em fase de duplicação. Árvores e arbustos nativos, sobretudo da região, vão mostrar onde
há passarelas, pontes, curvas

acentuadas, alças de viadutos e
paradas de ônibus, entre outros
locais que exigem maior atenção
dos motoristas, somando-se à sinalização tradicional.
A chamada “sinalização verde” já é comum na Alemanha e
no Canadá e poderá ser adotada em outras estradas do País
se os resultados da experiência
forem satisfatórios.

Por enquanto, os arbustos
mais visíveis estão no canteiro
central de alguns trechos da rodovia e servem para evitar que os
motoristas sejam ofuscados pelos faróis dos veículos em sentido
contrário. São milhares de caliandras - espécie nativa da região
que tem ﬂores vermelhas. Esse
tipo de sinalização, com outros
tipos de arbustos, já existe em

estradas brasileiras, mas como
conjunto isolado, sem o resto do
paisagismo da BR-101 Sul.
Parte do restante da sinalização também está plantada, mas
algumas árvores levarão anos
para crescer e cumprir sua função. Em curvas horizontais e verticais acentuadas, por exemplo,
haverá maciços arbóreos, com
espécies nativas altas.
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O economista Marcelo Cortes
Neri, nomeado na segunda-feira
como novo presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quer que o instituto
preste mais assessoramento ao
governo e volte sua capacidade
técnica de análise social e macroeconomia para a elaboração
de políticas públicas.
“O grande objetivo do Ipea
é servir melhor o Brasil através
das políticas públicas “Uma
demanda grande do Ipea está
presente no desenho, operacionalização e avaliação dessas políticas. Não que o instituto não
faça isso, acho que dá para fazer mais e melhor”.
Neri ressaltou que a independência intelectual do órgão “é
uma tradição” e quer “unir os
excelentes quadros” técnicos do
Ipea, “que equivalem a cerca de
dez departamentos de economia
das universidades”, em torno de
um projeto: “uma abordagem
plural que torne a diversidade
uma virtude, um meio para atingir objetivos maiores.”
Especialista em desigualdade social, autor de livro sobre a
chamada nova classe média e dedicado ao desenho de programas
locais de combate à pobreza, Marcelo Neri prometeu não impor
concepções, mas ser um “instrumento” para levar as propostas do
instituto ao governo. “Meu desaﬁo pessoal não será defender as
minhas ideias, mas ser um veículo
para que a ideia das pessoas possa
chegar aos ministérios.”

Em relação à dinâmica da
distribuição de renda, veriﬁcada na última década e se estava
se esgotando e era preciso rever alguns componentes (como
a política de salário mínimo) e
alguns limites estruturais (como
a distribuição da carga tributária), Neri admitiu que “são duas
questões-chave presentes no debate” e o momento é de avaliar.
“A gente já tem uma regra do
salário mínimo instituída, mas é
importante pensar nessa regra no
futuro. A questão tributária também é importante. Eu tenho vontade de estudar, a partir dos dados
dos impostos, não só regressividade e progressividade, estudar as
altas rendas a partir do pagamento do imposto de renda”, disse ao
salientar que o debate já é feito
em think tanks (organizações que
pensam sobre políticas públicas)
da França e da Inglaterra.
Neri defendeu que o instituto
continue a fazer pesquisas de opinião sobre a percepção da população a respeito de problemas sociais, como atendimento à saúde
e segurança pública. Para ele, as
pesquisas de percepção, iniciadas
por seu antecessor Marcio Pochmann (2007-2012), são “agenda
importante e complementar” ao
trabalho tradicional do Ipea.
“Perguntar às pessoas o que
elas acham, de uma forma sistemática e bem feita, pode agregar
valor. São coisas que a análise econômica em geral não contempla.”
Ele ponderou que uma alternativa para viabilizar essas pesquisas seria uma parceria com o
Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE).

RIO
COMBATE À VIOLÊNCIA

Complexo do Alemão
recebe mais duas UPPs
Governo aperta o cerco contra os bandidos e faz questão de mostrar seu poder
Bruno Itan / Governo do Estado

Antonio Pita
Da Agência Estado

Um ano e nove meses após
a ocupação pelo Exército dos
complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, o
governo do Estado completou a
implantação da política de paciﬁcação dos complexos com a
inauguração de duas novas Unidades de Polícia Paciﬁcadora
(UPP). Ao todo, são oito unidades cobrindo a região, com cerca de 2.160 homens atuando no
patrulhamento das favelas.
As novas unidades, inauguradas na manhã de ontem estão
localizadas na favela do Parque
Proletário e na Vila Cruzeiro,
onde o jornalista Tim Lopes foi
morto há dez anos. A região estava ocupada pelo Batalhão de
Choque e pelo Batalhão de Ope-

Durante a inauguração, Cabral cumprimenta policial
rações Especiais (Bope) desde
a saída das tropas do Exército,
em junho. Nas novas unidades,
520 policiais recém-formados

atuarão no patrulhamento das
comunidades que contam com
37 mil moradores, segundo a secretaria estadual de segurança.

A inauguração foi acompanhada pelo governador do Rio, Sérgio Cabral, e pelo secretario de
Segurança, José Mariano Beltrame. Cabral classiﬁcou como “emblemática” a chegada da UPP na
Vila Cruzeiro em função da morte
do jornalista Tim Lopes no local
quando fazia uma reportagem sobre o tráﬁco de drogas. “Não temos
a ilusão de que o tráﬁco acabou,
ele vai continuar tentando desestabilizar essa política de segurança. Mas essa tem de ser uma política de estado, que não pode parar”,
aﬁrmou o governador do Rio.
Durante a inauguração, o coordenador das UPPs, coronel
Rogério Seabra, anunciou que a
próxima favela carioca a receber
uma unidade será a Rocinha, na
zona sul. A inauguração está prevista para setembro - dez meses
após a ocupação pelo Bope.

SAÚDE

São Gonçalo terá Centro de Trauma
O Governo do Estado entrega até o início de 2013 o novo
Centro de Trauma do Hospital
Estadual Alberto Torres, em
São Gonçalo, primeira das cinco unidades de referência no
atendimento de pacientes politraumatizados inauguradas no
Rio de Janeiro. Os centros – que
consolidam a nova fase da rede
estadual de saúde – terão equipamentos de última geração,
instalados também nos hospi-

tais Albert Schweitzer, Adão
Pereira Nunes, novo Rocha Faria e no Hospital Estadual de
Trauma, que será construído na
Baixada Fluminense.
Os centros de trauma contarão com equipes multidisciplinares, com ortopedista, cirurgiões geral e vascular, anestesista
e neurologista, além de cirurgião pediátrico com formação
em trauma e cirurgião torácico
e urologista, que serão aciona-

dos quando houver necessidade. Outro diferencial dessas
unidades é a capacitação internacional dos proﬁssionais para
padronizar o atendimento em
todos os centros.
“Os centros serão salas especializadas para os casos de
politraumatismo, enquanto as
emergências passarão a ser clínicas, ou seja, receberão, por
exemplo, pessoas enfartadas ou
vítimas de um AVC (Acidente

Vascular Cerebral). Hoje, entram o enfartado e a vítima de
acidente de carro na mesma
sala vermelha da emergência,
mas cada um exige um tipo de
proﬁssional”.aﬁrmou o secretário de Saúde, Sérgio Côrtes.
Depois do Alberto Torres, outras unidades receberão os centros de trauma. O Hospital Adão
Pereira Nunes, em Duque de Caxias, atenderá pacientes de média e alta complexidade.

NOVO DEGASE

Meninos do
Padre Severino
são transferidos
O Centro de Socioeducação
Dom Bosco, inaugurado na semana passada para substituir o
Instituto Padre Severino no acolhimento provisório de jovens
em conﬂito com a lei do Novo
Degase, já começou a ser ocupado. A primeira transferência,
de sete jovens, aconteceu no sábado, ainda durante o período
de visitas, e foi acompanhada
pelas famílias dos menores. A
segunda, de 15 adolescentes,
ocorreu na segunda-feira.
A unidade – que tem capacidade para abrigar 58 meninos
- foi construída como parte do
programa de descentralização e
regionalização das internações
no sistema socioeducativo. O período de permanência na unidade é de, no máximo, 45 dias.
Diretor do Cense Dom Bosco, Alexandre Pinheiro se reuniu com os menores transferidos e, aproveitando a presença
dos familiares, ressaltou o grau
de excelência da nova unidade
de socioeducação do Estado. O
centro de acolhimento foi construído de acordo com as diretrizes previstas pelo Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e conta
com espaços amplos e arejados,
alojamentos com capacidade
para três adolescentes cada um,
piscina, horto, escola e campo
de futebol. O espaço também
está adequado para portadores
de necessidades especiais.
Além de novas roupas de
cama, o jovens receberam todo
o material necessário ao asseio
corporal. Em cada um dos novos
alojamentos, a direção da unidade providenciou um tabuleiro de
jogo de damas para o entretenimento dos menores.
Atualmente, o Novo Degase
conta com 17 unidades de semiliberdade, quatro internações,
uma de internação provisória, e
uma de acolhimento. Outras duas
unidades para internação serão
inauguradas ainda este ano: daqui a dois meses em Campos, e
em dezembro, Volta Redonda.
Os alojamentos que restaram
do agora extinto Instituto Padre
Severino ainda são ocupados por
adolescentes de outros municípios, e para isso acabam de receber nova pintura e higienização.

JUÍZO DE DIREITO DA 33ª VARA CÍVEL-RJ
EDITAL DE 1ª. e 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos
autos da ação proposta por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MONTANA em face de
MAURÍCIO GONÇALVES DA COSTA (2007.001.037614-0): A Dra. CRISTINA
SERRA FEIJÓ, Juíza de Direito, FAZ SABER a MAURÍCIO GONÇALVES DA
COSTA, de que no dia 03/09/12, às 13h, no Átrio do Fórum da Capital, na Av.
Erasmo Braga nº 115, térreo - hall dos elevadores, Centro/RJ, pelo Leiloeiro
Público Rodrigo da Silva Costa, será apregoado e vendido a quem mais der
acima da avaliação, ou no dia 13/09/12, no mesmo horário e local, a quem mais
der independente da avaliação, o imóvel: Apto 1101, R. André Cavalcanti, nº
28, Centro/RJ; avaliado em R$ 120.000,00. Registrado no 02º RI, onde consta:
Indisponibilidade e penhora da 01ª VC/RJ, nos autos da Ação de Despejo
proposta por Airton Silvério; duas penhoras da 12ª. VFP/RJ. Há débitos de IPTU,
no valor de R$ 1.949,37, mais acréscimos legais. Arrematação à vista ou em
até 15 dias mediante caução, acrescido de 5% de comissão ao Leiloeiro, 0,25%
GH,66HFXVWDV5-(X6LPRQH&DUOD9LDQD%DUUHWRHVFULYmR¿]
datilografar e subscrevo. Dra. Cristina Serra Feijó - Juíza de Direito.
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JUSTIÇA

PROCESSO

Pedro Marcos Barbosa

Voto de Peluso recomeça
julgamento do mensalão
Ainda não se sabe se ministro vai preferir a forma integral ou fatiada de votar
Arquivo

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

O julgamento do chamado mensalão será retomado, hoje à tarde, no Supremo Tribunal Federal
(STF) com o voto do ministro Cezar
Peluso. Ainda há dúvida se ele votará de forma integral ou fatiada,
como os demais magistrados. Peluso se aposenta no próximo dia 3, ao
completar 70 anos. Para especialistas, é possível que ele não consiga
ﬁcar até o ﬁm do julgamento, pois
há demora na leitura dos votos.
Além de Peluso, faltam os votos
de mais quatro ministros - Gilmar
Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Carlos Ayres Britto, o
presidente da Suprema Corte. No
dia 27, seis ministros concluíram
os votos em relação à primeira
parte do julgamento.
Quatro ministros apresentaram os votos ontem. Rosa Weber,
Luiz Fux, José Antonio Dias Toffoli e Cármen Lúcia Antunes
Rocha analisaram os fatos relacionados a supostos desvios de
recursos na Câmara dos Deputados e no Banco do Brasil.
A ministra Rosa Weber votou
pela condenação do deputado
João Paulo Cunha (PT-SP), expresidente da Câmara, pelos crimes de corrupção passiva e uma
das acusações de peculato, mas o
absolveu em uma denúncia sobre

Da Agência Brasil

Após um pedido de vista, o julgamento de recurso do Ministério
Público Federal (MPF) contra a
absolvição dos réus da Ação Penal
470, conhecida como processo do
mensalão, em uma ação de improbidade administrativa, foi adiada
pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ). A sessão da segunda turma
do STJ foi suspensa com dois vo-

O ministro Cezar Peluso se aposenta no dia 3 e poderá não ﬁcar até o ﬁm do processo
a subcontratação da empresa IFT.
Rosa Weber também condenou o empresário Marcos
Valério e os sócios dele Cristiano Paz e Ramon Hollerbach
por corrupção ativa e peculato,
além de Henrique Pizzolato, exdiretor de Marketing do Banco
do Brasil. A ministra disse que
examinará as acusações de lavagem de dinheiro mais adiante.

O ministro Luiz Fux também
votou pela condenação do parlamentar, de Marcos Valério, Cristiano Paz, Hollerbach e Pizzolato. Já
Dias Toffoli votou pela absolvição
de Cunha, Marcos Valério, Cristiano Paz e Hollerbach, mas pela condenação de Pizzolato. A ministra
Cármen Lúcia seguiu a maioria dos
magistrados ao votar pela condenação do deputado, do empresário e

dos seus sócios, além de Pizzolato.
Anteriormente, o ministro-relator Joaquim Barbosa e o ministro-revisor Ricardo Lewandowski
votaram e divergiram quanto às
penas dos cinco réus. Para Barbosa, todos devem ser condenados.
Lewandowski foi o primeiro a
divergir de Barbosa ao absolver
Cunha. Ambos discordaram durante a sessão, causando mal-estar.

tos favoráveis ao recurso do MPF
devido a um pedido de vista.
O processo no STJ envolve
José Dirceu, Delúbio Soares, José
Genoino, Sílvio Pereira, Marcos
Valério, Anderson Adauto Pereira
e outras nove pessoas envolvidas
no chamado mensalão. Em maio,
o ministro do STJ Humberto Martins, que é relator da ação, negou
o primeiro recurso do MPF contra decisão do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1) que

tinha excluído os réus da ação.
Em primeiro grau, a Justiça Federal rejeitou a ação de improbidade administrativa contra 15 pessoas. O TRF1 rejeitou a apelação do
MPF contra a decisão de primeiro
grau por razões processuais, pois
foi apresentado o recurso errado.
Durante a sessão de de ontem,
tanto o ministro relator, Humberto
Martins, quanto o ministro César
Asfor Rocha votaram pelo recurso
do MPF. O pedido de vista foi fei-

to pelo ministro Mauro Campbell
Marques. De acordo com o STJ,
não há previsão de quando a ação
será julgada novamente.
A Ação Penal 470 está sendo
julgada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) desde o início de
agosto. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público
Federal, o episódio conhecido
como mensalão foi um esquema
montado no governo Lula para
comprar apoio de parlamentares.

GANHOS

STJ acata recurso da Petrobras
e extingue ação bilionária
Ricardo Brito
Da Agência Estado

A Petrobras conseguiu ontem
uma importante vitória para a
saúde ﬁnanceira da estatal. A 3ª
Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) aceitou recurso da
empresa que a livrou de pagar
uma indenização bilionária à Petroquisa, antiga subsidiária petroquímica da estatal.
A Porto Seguro Imóveis, uma
acionista minoritária da Petroquisa, recorreu à Justiça do Rio de

Janeiro alegando que a própria
Petroquisa teve na década de 90
um prejuízo ao vender 90 empresas petroquímicas. Essa venda, realizada dentro do Programa Nacional de Desestatização, foi feita por
meio de troca de títulos do Tesouro
Nacional. A Porto Seguro alegava
que os títulos eram podres e por
essa razão a Petroquisa teve prejuízo ao se desfazer dos ativos.
O ministro Massami Uyeda, relator do recurso, votou pela extinção do processo. Massami Uyeda
argumentou que no ano de 2006

a Petrobras incorporou a Petroquisa, o que na prática fez a estatal tornar-se tanto autora quanto
credora no mesmo processo. Esse
fato, segundo o relator, gerou o
instituto jurídico da “confusão”.
“Não há possibilidade jurídica
para o julgamento da causa devido à confusão”, disse o relator.
Os demais ministros concordaram com o voto de Uyeda, mas a
ministra Nancy Andrighi fez uma
ressalva. Ela disse que se o colegiado julgasse a causa extinta
sem a análise de mérito, a esta-

MATO GROSSO

tal correria o risco de sofrer uma
nova ação. Por essa razão, os ministros decidiram julgar a ação no
mérito e deram razão à Petrobras.
Um perícia judicial usada pela
Porto Seguro no curso do processo estimou o suposto prejuízo da
Petroquisa em quase US$ 2,4 bilhões. A Porto Seguro, se vencesse
a ação, teria direito a ganhar 5%
de prêmio do valor da causa e
mais 20% de honorários advocatícios. O tribunal decidiu que cada
uma das partes arcará com os respectivos custos advocatícios.

VOTOS

Índios fazem protesto Organizações
sociais
contra medida da AGU alertam
população

Um mês após a Advocacia-Geral da União (AGU) suspender
por 60 dias a entrada em vigor
da Portaria nº 303 que trata sobre a demarcação de terras in-

pedromarcos@nbb.com.br

Eleições e o
Grande Picadeiro
o dia 07 de outubro de 2012 serão realizadas as eleições municipais no Rio de Janeiro, e como não poderia
ser diferente, há algumas características interessantes
envolvendo os candidatos mais afamados da disputa. Num dos
debates mais curiosos recentemente exibidos por um canal
de TV aberta, realizado no início de agosto, cinco pretendentes expuseram suas ideias e ideais, sempre cordiais uns com
os outros, mas com breves pitadas de um sarcasmo saudável.
Como de praxe, além de discursos “improvisados” –
devidamente ensaiados – também vieram à tona algumas
pérolas, “soluções” perfeitas para que permaneçamos na
mesmice atual, empenhando parcelas consideráveis do
atribuído orçamento “apertado”. Numa exasperação discursiva de um dos candidatos, já no calor das discussões,
propôs-se a criação de um PIB verde (???) como uma das
“inovadoras” e “criativas” soluções aos diversos problemas que afetam a municipalidade carioca.
E entre otimistas, realistas e utópicos, lá pelas tantas
o candidato à reeleição ao responder pergunta formulada pelo rival, demonstrou estar orgulhoso pela posição no
ranking nacional da educação pública de base, posto que
não ocupava o último lugar no acúmulo das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Não satisfeito com o festejo da pouca
miséria, emendou o soneto averbando estar certo de que
os professores e demais funcionários das instituições de
ensino competentes, estariam amplamente contentes com
a situação salarial e condições do trabalho. Talvez falasse
de algum município da Noruega, Suécia ou Dinamarca.
Já num tópico posterior que versava sobre o sistema de
transportes públicos municipais, o atual prefeito manifestou a inﬂuência de sua gestão na “legalização” das vans,
uma vez que estas teriam deixado de ser cognominadas de
“transporte alternativo”. Factualmente o antigo “prefeitinho da Barra da Tijuca” estava coberto de razão, pois tal
como enunciou um competidor eleitoral no debaNão satisfeito com
te, para a grande maioria
dos moradores das áreas
o festejo da pouca
menos nobres do Rio de
Janeiro, não há outra opmiséria, emendou o
ção de transporte, e logo
seria etimologicamente
soneto averbando
impreciso chamá-las de
“alternativa”.
estar certo de que
De outro lado, ﬁgurava
uma candidatura mista
os professores
em que o pretendente ao
cargo e a vice-prefeitura
estão contentes
já são velhos conhecidos
dos cariocas e ﬂuminenses, eis que entre outros
elementos curriculares trazem consigo uma carga genética
de ex-administradores do Poder Executivo, ambos um tanto controversos. No desejo que o pedigree de sucessão lhes
renda simpatizantes e eleitores, especialmente tendo em
vista sua juventude perante os demais candidatos, acabaram adotando uma linha conciliadora pretendendo investir
na empatia do funcionalismo público, com promessas de
majorações salariais – um tanto quanto improváveis.
Com uma linha dissonante dos demais players eleitorais, a única concorrente do sexo feminino exibia vastos
conhecimentos dos problemas ambientais da metrópole,
seriedade nas discussões, talento intelectual, mas destinando uma aproximação (semi) monotemática para uma
função que exige interdisciplinaridade, e know-how de
execução. Sem dúvida alguma demonstrou ser particularmente eﬁciente para outro Poder também carente de
representantes, como o é da natureza legislativa.
Se não seria apurado precisar que o carioca dispõe
de várias boas opções à regência-mor do ente federativo
municipal, também seria de um niilismo grave estabelecer que qualquer um dos concorrentes levará o Rio de
Janeiro ao retrocesso. O próprio timing econômico do
país, os grandes eventos desportivos, e os elefantes brancos herdados por hercúleos equívocos do passado certamente já servem de aprendizado para o tipo de gestão
que o carioca não tolerará novamente.
De falsas promessas quanto à “monorails”, ou a verdadeiras “tragédias” dignas de um pródigo como a Cidade da Música, o que a cidade não suporta mais é a utilização das candidaturas ou – e o que é pior – do cargo do vitorioso, como um
trampolim pessoal para surtos megalomaníacos em politicagens ascendentes futuras. E seria de uma inocência colegial
pensar que qualquer um dos políticos proﬁssionais – entre
outros fatores – não almeja permanecer no poder, também (e,
quiçá, predominantemente) por desejos pessoais.
Na ótica dos administrados, em que pese o avanço natural que os tempos políticos contemporâneos exigem, ainda
resta a percepção de que, pela razão errada, o cidadão ﬁgura no centro das atenções. Como num picadeiro central do
circo o paradoxo é que cabe à plateia aplaudir e, simultaneamente, utilizar do nariz vermelho e da maquiagem de palhaço. Mas a atitude estoica de nada ajuda o regime democrático: quem sabe após doze anos de capacidade eleitoral,
este colunista-eleitor consiga votar no candidato que logre
êxito na vitória eleitoral, e o mais importante, na transformação e impulsionamento político, econômico, e social de
uma ex-capital brasileira tão carente de ascensão.
Pedro Marcos Nunes Barbosa é Mestre em Direito Civil, Especialista em Propriedade Intelectual, Professor
da Graduação e Pós-Graduação em Direito da PUC-RIO,
sócio de Denis Borges Barbosa Advogados, eleito Diretor
Cultural do IAB para o biênio 2012-2014.
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Pedido de recurso dos réus foi adiado
Daniella Jinkings

Questão
de Justiça

dígenas, índios de várias partes
do país continuam protestando
contra a norma. Publicada em
17 de julho deste ano, a portaria
estende para todos os processos
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demarcatórios de terras indígenas as condições estabelecidas
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) para aprovar, em 2009, a
manutenção da demarcação da
Terra Indígena Raposa Serra do
Sol em terras contínuas.
Em Mato Grosso, índios de várias etnias estão bloqueando trechos de duas rodovias federais, a
BR-174 e a BR-364. Com troncos
de árvores e pneus em chamas, os
índios impedem a passagem de
veículos, com exceção de ambulâncias e carros oﬁciais.Representantes do movimento informam
que cerca de 1,2 mil pessoas chegaram a participar dos bloqueios.

“Quem pede voto em troca de
água não merece nossa conﬁança” é o slogan usado por representantes de movimentos sociais
para alertar a população do Semiárido a não aceitar o uso eleitoreiro da água e a denunciar a
negociação de votos em troca de
benefícios durante a campanha
para as eleições municipais.
Intitulada Não Troque Seu
Voto por Água. A Água É Um
Direito Seu!, a campanha foi lançada este mês pela Articulação
no Semiárido Brasileiro (ASA),
rede formada por mil organizações da sociedade civil .

Pedro Marcos Nunes Barbosa é Mestre em Direito Civil, Especialista em
Propriedade Intelectual, Professor da Graduação em Direito da PUC-RIO,
sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Eleito diretor cultural do IAB.

MUNDO
ARGENTINA

Presidente investigada
por controle no câmbio
Arquivo

Da Agência Estado

A presidente da Argentina,
Cristina Kirchner, começa a ter
problemas legais com o controle
cambial imposto por seu governo
nos últimos meses. O promotor
Carlos Stornelli citou a presidente em uma causa que investiga
supostas irregularidades nas medidas oﬁciais que restringem a
compra e venda de divisas no país
e o uso das reservas para pagar
a dívida externa. Também foram
apontados pelo promotor, a presidente do Banco Central, Mercedes Marcó Del Pont, o titular da
Receita Federal, Ricardo Echegaray, e o secretário de Comércio
Interior, Guillermo Moreno.
Stornelli é o promotor que levou ao banco dos réus o ex-presidente Carlos Menem (1989-1999)
na causa de venda ilegal de armas
ao Equador e à Croácia, da qual
foi absolvido em setembro do ano
passado. Porém, o ex-presidente
chegou a ﬁcar preso durante seis
meses em 2001, como consequência das acusações. A causa aberta
contra Cristina Kirchner foi motivada por uma denúncia apresentada pela deputada opositora Elisa
Carrió, do partido Coalizão Cívica.
O caso pretende apurar se o valor
da moeda nacional foi prejudicado
pelas restrições do câmbio e pelas
transferências de recursos do BC
ao Tesouro para ﬁnanciar o Estado
e pagar a dívida externa.
A denúncia de Carrió aﬁrma
que as restrições à compra e
venda de dólares são aplicadas
de maneira “arbitrária e ilegal”. Desde 30 de outubro, logo
depois de ser reeleita, Kirchner
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Morte de ativista
não seria culpa
do Exército

Cristina Kirchner teria realizado supostas irregularidades durante a sua gestão
Marina Guimarães

Quarta-feira, 29 de agosto de 2012

ISRAEL

Um tribunal israelense decidiu ontem que o Exército não é
culpado pela morte da ativista
norte-americana que foi esmagada por um trator militar durante manifestação. Os pais de
Rachel Corrie, de 23 anos, queriam $ 1 de indenização simbólica e reembolso dos gastos que
tiveram no processo.
“Estamos, é claro, profundamente entristecidos e profundamente perturbados com o que ouvimos hoje”, disse Cindy Corrie,
mãe de Rachel. “Eu acredito que
este foi um dia ruim. Não só para
nossa família, mas para os direitos humanos, o Estado de Direito,
e também para o país de Israel.”
O motorista do trator aﬁrmou
que não viu Rachel, uma ativista

pró-Palestina que tentava bloquear o caminho do veículo durante uma manifestação na Faixa de Gaza contra a demolição
de casas de palestinos, ocorrida
em março de 2003.
Explicando a decisão da corte, o juiz Oded Gershon disse
que Rachel “se colocou em uma
situação perigosa” e chamou a
morte dela de “o resultado de
um acidente que ela trouxe sobre si mesma”. A demolição de
residências fazia parte de uma
campanha para interromper os
ataques contra soldados e colonos judeus. De acordo com a
agência da ONU que lida com
refugiados, o Exército israelense deixou mais de 17 mil palestinos sem casa.

DAMASCO
Quem apresentou a denúncia contra Kirchner foi a opositora Elisa Carrió, da Coalizão
vem adotando uma série de medidas de restrição ao câmbio.
Em março, o governo endureceu
o controle e, há cera de um mês,
decidiu praticamente proibir as
operações com moedas. A deputada disse ao jornal Clarín que
vai apresentar na próxima semana uma nova denúncia contra
a presidente pela intervenção
oﬁcial na gráﬁca Companhia
Sul-americana de Valores (exCiccone), cuja estatização foi
aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada.
Carrió vai denunciar também
os deputados que votaram o chamado Decreto de Necessidade e
Urgência (DNU), equivalente a
uma Medida Provisória, que esta-

beleceu a intervenção da gráﬁca
ganhadora de um contrato milionário de impressão de papel moeda. A deputada argumentou que
a legislação não permite a intervenção do governo ou da Câmara
em uma empresa privada.
A companhia é objeto de investigação da Justiça por seu
processo de falência e posterior
venda a um fundo denominado
The Old Found, cujo único represente conhecido é um empresário e suposto amigo de infância
do vice-presidente Amado Boudou. A Justiça investiga se o empresário, Alejandro Vanderbroele, foi beneﬁciado por tráﬁco de
inﬂuência de Boudou. Também
existem suspeitas de que Van-

derbroele seria testa-de-ferro do
vice-presidente no negócio. Para
Carrió, Cristina Kirchner tinha
conhecimento da situação e
deve ser investigada. “Cristina é
tão responsável quanto Boudou
e está igualmente implicada no
caso”, disse a deputada.
A imprensa local divulgou que
o mesmo promotor abriu um processo contra o ministro de Planejamento, Julio De Vido, e outros
funcionários da pasta, por irregularidades em licitações para
reforma do edifício onde funcionam os Ministérios de Desenvolvimento Social e Saúde. De Vido
e seus assessores são apontados
por suposta “administração fraudulenta de fundos públicos”.

Explosão mata 12
durante funeral
A explosão de um carrobomba durante um funeral em
Damasco resultou na morte de
pelo menos 12 pessoas ontem
informa a televisão estatal síria.
A explosão ocorreu em Jaramana, um bairro de maioria drusa e
cristã no extremo sudeste da cidade. “Mais 48 pessoas ﬁcaram
feridas, muitas delas em estado
grave”, prosseguiu a televisão
estatal, que caracterizou a explosão como um ato “terrorista”.
O carro-bomba explodiu por
volta das 15h locais. O alvo foi
uma procissão fúnebre em Jaramana. Os participantes do

funeral sepultariam dois simpatizantes do governo mortos em
uma explosão ontem, informa o
Observatório Sírio de Direitos
Humanos, grupo de oposição ao
presidente Bashar Assad sediado em Londres.
Enquanto a televisão estatal
qualiﬁca o episódio como ato
“terrorista”, o opositor Conselho
Nacional Sírio acusa o governo
de “encenar” um ataque a seus
correligionários para desviar a
atenção da morte de centenas
de pessoas em um ataque na semana passada contra um bairro
de maioria sunita em Damasco.

COREIA DO SUL

FURACÃO ISAAC

93% da produção de petróleo está Tufão causa nove
mortes e apagão
paralisada no Golfo do México
As petrolíferas paralisaram
quase toda a sua operação de
petróleo no Golfo do Mexico e
dois terços da produção regional de gás natural por causa
da chegada do furacão Isaac na
costa da Louisiana ontem.
O Escritório de Segurança
e Reforço Ambiental dos Estados Unidos, responsável pelas
operações de gás e petróleo na
costa americana, informou que
1,29 milhão de barris/ dia de petróleo, ou 93% da produção em
águas federais do Golfo, está pa-

ralisada. Além disso, três bilhões
de pés cúbicos de gás natural, ou
67% da produção de gás natural
na área, foram paralisadas, e 503
das 596 plataformas de petróleo
e gás da região foram evacuadas,
informou a agência.
As retiradas são rotineiras
durante a temporada de tempestades no Atlântico, que atingem a costa do Golfo onde estão instaladas plataformas de
exploração de petróleo e gás,
alguns deles causando grandes
estragos. Entretanto, a maioria

dos observadores acredita que a
passagem do furação Isaac, que
recentemente passou a categoria um, com ventos de 120 quilômetros por hora, deve causar
poucos danos à região.
O Isaac está cerca de 90 quilômetros do Rio Mississippi, e
perto de 220 quilômetros do
sudoeste de New Orleans, onde
se espera deve chegar no ﬁnal
da tarde de hoje, informou o
Centro Nacional de Furacões
dos Estados Unidos (NHC, na
sigla em inglês).

VENEZUELA

Existem preocupações de que o
Isaac possa daniﬁcar plataformas e
reﬁnarias de petróleo e gás no Golfo do Mexico e interromper a produção por tempo indeterminado. A
Casa Branca informou que sempre
monitora os preços da gasolina,
mas não fez qualquer anúncio sobre se a possível liberação das reservas estratégicas de petróleo do
país. “Como já vínhamos dizendo,
todas as opções estão na mesa.
Não temos nada a anunciar”, aﬁrmou o secretário de Imprensa da
Casa Branca, Jay Carney.

FARC

Bombeiros conseguem Presidente
da Colômbia
apagar fogo em tanques anuncia
negociações
Bombeiros conseguiram extinguir o fogo nos três tanques da
reﬁnaria venezuelana de Amuay.
Os tanques ardiam desde sábado, quando um vazamento de gás
causou uma forte explosão que
deixou 48 mortos e 151 feridos. O
ministro do Petróleo da Venezuela, Rafael Ramírez, disse que o
incêndio que atingiu e paralisou
a reﬁnaria de Amuay, no Estado
de Falcón, foi totalmente extinto.
O incidente é considerado
pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) como
o pior desastres dos últimos tempos. Grupos de bombeiros voluntários combateram o incêndio em
turnos de 12 horas. Acredita-se
que a explosão, que ocorreu na
madrugada de sábado, foi provocada por um vazamento de gás,
que matou 48 pessoas, feriu mais
de 150 e daniﬁcou várias casas
próximas à reﬁnaria, a maior da
Venezuela e uma das maiores do

mundo, com capacidade de produzir 640 mil barris diários de petróleo. Grande parte dos feridos
permanecem internados nos hospitais de Maracaibo, maior cidade próxima ao local do desastre.
Amuay ﬁca a 450 quilômetros ao
oeste da capital Caracas.
Ramírez disse ontem que
a reﬁnaria poderá retomar as
operações em dois dias. “O
maior problema que nós temos
na reﬁnaria foi resolvido”, disse Ramírez. Segundo ele, uma
equipe de especialistas fará
uma inspeção para garantir que
não ocorra mais “qualquer tipo
de vazamento” de gás ou de outros elementos. “Vamos conferir
cada válvula, cada tubulação,
cada conexão”, disse Ramírez,
o qual aﬁrmou que a capacidade de produção da reﬁnaria não
foi afetada pela explosão e pelos
incêndios nos três tanques - as
operações, segundo ele, foram

suspensas por medida de segurança por causa dos incêndios.
A tragédia levantou várias
questões sobre o gerenciamento
da estatizada indústria petrolífera venezuelana, às vésperas das
eleições presidenciais de 7 de outubro, quando o presidente Hugo
Chávez disputará um terceiro
mandato. O candidato opositor
Henrique Capriles pediu uma
“investigação completa” sobre a
explosão. Ele aﬁrmou que o desastre não deve ser politizado,
mas criticou a declaração feita
por Chávez, o qual aﬁrmou que o
“o show precisa continuar, com a
nossa dor, com nossas vítimas”.
“Parece irresponsável e insensível dizer: ‘o show precisa continuar’”, disse o candidato opositor.
Especialistas acreditam que
será muito difícil, ou até mesmo duvidam, que a estatal Petróleos de
Venezuela SA consiga retomar com
rapidez as operações em Amuay.

O presidente da Colômbia,
Juan Manuel Santos, disse, ontem, em uma mensagem para o
país, que o governo e os guerrilheiros das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia
(Farc) iniciaram contatos para
tentar encerrar a violência.
“Estão se desenvolvendo conversas preliminares com as
Farc para buscar o ﬁm do conﬂito”, disse Santos.
Os detalhes das negociações como a agenda de temas e quem
está participando - serão divulgados nos próximos dias, aﬁrmou
o presidente. Ele disse também
que chefes da segunda maior
guerrilha do país, o Exército de
Libertação Nacional (ELN), sinalizaram que estariam dispostos a
participar das conversas de paz.
Esta será a primeira vez desde 1998 que os insurgentes e o
governo entrarão em contato.

O tufão Bolaven atingiu a
Coreia do Sul com fortes ventos
e chuvas ontem, matando nove
pessoas, cinco delas chineses que
estavam em barcos de pesca. O tufão também deixou 1,7 milhão de
residências sem energia elétrica,
cancelou voos e suspendeu temporariamente operações conjuntas dos Exércitos norte-americano
e sul-coreano. O Bolaven atravessou o Mar Amarelo e já atingiu a
Coreia do Norte na madrugada da
quarta-feira, pela hora local.
Equipes de resgate salvaram
12 pescadores em uma ousada
tentativa, mas ainda procuram
por outros 10. Eles estavam nos
dois barcos de pesca chineses
que bateram em rochas perto
da ilha de Jeju, que ﬁca no sul
do país. A Coreia do Norte, que
ainda recupera-se de inundações
e de uma seca anterior, é a próxima no caminho do tufão.
Além dos pescadores chineses, que morreram afogados, o
tufão matou um guarda de 48
anos no condado de Wanju, morC

U

to quando foi atingido por um
contêiner de metal. Um motorista de caminhão de 50 anos foi
morto por uma árvore arrancada
pelos ventos. Ele saiu da boleia
do caminhão para tentar tirar
uma outra árvore que bloqueava
a rodovia. Em Gwangju, uma mulher foi morta por tijolos arrastados pela ventania, enquanto
na província de Chungcheong do
Sul, outra mulher morreu quando foi derrubada do telhado de
casa pelos fortes ventos.
Na capital da Coreia do Sul,
Seul, cerca de 15 mil escolas cancelaram as aulas e mais de 80 famílias tiveram suas casas destruídas por inundações ou ventos.
Tempestades geralmente resultam em catástrofe na Coreia do
Norte, por causa da drenagem
ruim, desmatamento e infraestrutura decrépita.
O tufão levou ao fechamento
dos aeroportos da Coreia do Sul.
Na Coreia do Norte, o governo
emitiu um alerta geral para quase todas as províncias do país.
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Seminário sobre demograﬁa objetiva
transferir conhecimento para África
O Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) e o Fundo
de População das Nações Unidas (Unfpa), com apoio do Itamaraty,
promovem um seminário sobre demograﬁa e censo no Rio de Janeiro
até 31 de agosto com o objetivo de transferir conhecimento na área
para países africanos. O encontro reúne representantes de institutos
de pesquisa e estatísticas de diferentes países. Alguns participantes
já apontavam metodologias e conceitos que pretendem incluir na
elaboração das pesquisas censitárias demográﬁcas nos países deles.

CONCESSÃO DE LICENÇA
G T B C O N S T R U T O R A LT D A . i n s c r i t o n o C N P J s o b o n º
03.244.176/0001-87, torna público que recebeu a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/
200.184/2010, a Licença Municipal Prévia – LMP, com validade
de 13 de Agosto de 2014, para o desenvolvimento de projeto de
loteamento, localizado nos Lotes 01 a 07 da Quadra A, Lotes 01
a 06 da Quadra B, Lotes 01 a 06 da Quadra C e Lotes 01 a 03 da
Quadra D do PAL 47.954 – Vargem Pequena – Rio de Janeiro.
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Fábio Assunção estreia
na direção de espetáculo
Ator mostra que deu mesmo a volta por cima e, além da televisão, está no teatro
TV Globo / Divulgação

Ubiratan Brasil
Da Agência Estado

Fábio Assunção é um ator inquieto. Sucesso na televisão como
Jorge, personagem da divertida
série “Tapas & Beijos”, ele busca
novos desaﬁos no palco. Foi o que
o impulsionou a apostar em “Oeste”, texto claustrofóbico, árido, de
Sam Shepard, ou mesmo no intrigante “Adultérios”, de Woody Allen. Agora, como uma nova etapa,
Assunção decidiu estrear como
diretor teatral. Mais: escolheu o
um raro texto escrito para o palco
pelo grande escritor americano
Cormac McCarthy. O resultado é
“O Expresso do Pôr do Sol”, que
estreia amanhã para convidados,
no Tucarena, em São Paulo, e sexta-feira a data é para o público.
Ele não atua, preferindo o
papel de encenador e produtor.
“Fiquei fascinado por esse texto
que mostra dois homens entre
40 e 50 anos, um suicida e um
religioso, que travam um embate sobre o que pensam da vida”,
conta. “Utilizo não apenas a prosa poderosa de McCarthy, mas
também o espaço para mostrar
os momentos da consciência.”
“O Expresso do Pôr do Sol” é a
tradução para “Sunset Limited”,
peça que, de tão palavrosa, foi
deﬁnida pelo próprio autor como
“um romance em forma de diálogos”. Encenada pela primeira vez
em 2006, em Chicago, a montagem
narra a história de dois homens
que, fechados em um apartamen-

Fabio está dirigindo a peça o Expresso do Pôr do Sol
to no subúrbio, e com um passado
completamente diferente, se veem
envolvidos num intenso debate sobre o valor das suas existências.
Na trama, o ex-presidiário
evangélico Black (Guilherme
Sant’Anna) salva o professor ateu

ESPORTES

White (Cacá Amaral), que pretendia se jogar na frente de um
comboio da linha Sunset Limited,
nome de um trem de passageiros
que viaja pelo trecho New Orleans
- Los Angeles, cruzando diversos
Estados dos EUA. A peça começa

quando os dois estão no apartamento de Black - que se recusa a
deixar White sair -, onde discutirão sobre religião, vida e morte.
O texto se sobressai, especialmente por contrariar a tradição
ao deixar que o diálogo conduza
a história e não a ação. Assim, a
linguagem rica compensa a falta
de incidentes. Apontada como um
“poema em celebração da morte”
pelo jornal “The New York Times”, a peça recebeu um luxuoso
tratamento em sua versão brasileira: Fábio Assunção convidou a
dramaturga Maria Adelaide Amaral para fazer a tradução. “Pedi a
ela que não seguisse a linha realista, pois eu pretendia realizar uma
montagem mais existencialista.”
Para isso, o original sofreu
uma redução, o que implicou
uma diminuição na duração - se
montado integralmente, o texto
resultaria em uma peça de duas
horas e meia; agora, terá 80 minutos. “Claro que os diálogos mais
aﬁados foram preservados, pois
dão substância à trama”, observa
Assunção, que confessa não ter
nenhuma inﬂuência no ato de dirigir. “Na verdade, o trabalho nasceu a partir do compartilhamento
de ideias entre toda a equipe”.
Nesse duelo de liberdade, lucidez e escolhas, Fábio Assunção
joga tanto com os signiﬁcados do
texto como com as diferenças que
descobriu em seus atores. O Expresso do Pôr do Sol pode ser visto
no Tucarena. 6ª e sáb. às 21h; e
dom., 19h30. R$ 40/ R$ 50.

Santos volta a jogar hoje
contra o Bahia, às 19h30,
na Vila Belmiro,
e pretende fazer bonito

Brasil terá quatro anos
de críticas e incertezas
Tony Blair aﬁrma que os jogos serão um sucesso, pois todos vão querer participar
Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr

Da Agência Brasil

O Brasil vai passar por quatro
anos de críticas e incertezas em
relação aos preparativos para os
Jogos Olímpicos de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro. A aﬁrmação é do ex-ministro
britânico, Tony Blair.Blair ocupava o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha no período
preparatório para as Olimpíadas
de Londres, realizadas há menos
de um mês.“Acabei de dizer
para a presidente Dilma Rousseff que teve muita crítica, mas o
resultado foi excelente e tenho
certeza que será brilhante aqui
também”, disse.
Mantendo o otimismo sobre
os resultados dos esforços brasileiros para receber a competição, Tony Blair aﬁrmou que o
Brasil vai superar esta fase de
incertezas. “É minha aposta. O
Rio de Janeiro é uma cidade fan-

Blair faz palestras e está apostando no potencial do País
tástica e todos vão querer participar, inclusive eu”, aﬁrmou.
Atualmente, Tony Blair lidera
uma organização não governa-

mental (ONG) com atuação em
política internacional e consultorias de gestão pública. O Rio de
Janeiro tem recebido orientações

Fluminense enfrenta Corínthians
Da Agência Estado

O Fluminense está cumprindo neste Campeonato Brasileiro
a receita apregoada como fundamental para conquistar o título:
uma regularidade absurda. Nas 19
rodadas do primeiro turno, a equipe tricolor foi derrotada apenas

uma vez, como visitante. A marca
do time de Abel Braga tem sido a
eﬁciência, ainda que às custas de
um futebol vistoso. Não seria despropositado traçar um paralelo entre o clube tricolor e o Corinthians,
adversário desta quarta-feira, às
22 horas, no Engenhão. Foi com
um futebol mais de transpiração
do que de inspiração que os paulis-

tas construíram a sua caminhada
vitoriosa na Copa Libertadores.
Assim vai o Fluminense, com
muita dedicação e entrega, na
tentativa de superar os muitos
desfalques que assolaram o time
na primeira metade da competição. A esperança nas Laranjeiras
é a de que o segundo turno seja
menos tortuoso e a equipe ganhe

João Marcos Cavalcanti de Albuquerque é
advogado formado pela PUC, escritor bissexto e
estudioso da MPB.
jmarcosa@uol.com.br

Michele e Obama
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ontam que o Presidente
do USA recebia a nata
dos políticos americanos para um jantar na Casa
Branca. Sua mulher estava
exuberante em um vestido
de “grife” e super bem penteada e maquiada pelos melhores proﬁssionais do país.
Perﬁlados a porta de entrada cumprimentavam a todos
os convidados com o costumeiro sorriso dos que recebem.
Após a entrada do último
conviva, a primeira dama,
demonstrando ser uma cuidadosa anﬁtriã, dirige-se
a cozinha do palácio para
certiﬁcar-se que tudo estava
dentro dos “conformes”.
Em lá chegando, depara-se com um cozinheiro
que tinha sido seu namora-
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ainda mais força para superar o
líder Atlético Mineiro.
“Precisamos manter a nossa
regularidade. O segundo turno
é sempre mais complicado. Mas
sabemos a força do nosso elenco
e temos conseguido superar bem
as lesões. Quem entra tem dado
conta do recado”, comentou o zagueiro Leandro Euzébio.

dinho na infância.
Cumprimentam-se, abraçam-se e conversam por alguns minutos, recordando o
tempo de colégio.
Retornando ao salão, Michele encontra Obama e conta a ele a feliz coincidência.
O presidente sorri e resolve tirar um “sarro” de
sua mulher dizendo: - Viu ?
Se você tivesse casado com
ele, provavelmente seria
uma cozinheira.
Michele, com ar de superioridade, retrucou: - Ledo engano querido. Penso diferente.
O azar foi dele pois se tivéssemos casados, com certeza, ele
seria o presidente dos Estados
Unidos da América.
Convenhamos. Obama podia passar sem essa.
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Ópera de Ravel é a grande
vencedora do Prêmio Carlos Gomes
A montagem da ópera “O Menino e os Sortilégios”, do compositor
Maurice Ravel, foi a vencedora da 15.ª edição do Prêmio Carlos Gomes,
realizada segunda-feira no Teatro Municipal de São Paulo. A produção
levou cinco troféus - entre eles o de melhor espetáculo de ópera de
2011, desbancando os favoritos “A Valquíria” e “Tristão e Isolda”,
de Richard Wagner, produções do Municipal e do Festival Amazonas
de Ópera, respectivamente.Além de melhor espetáculo, “O Menino
e os Sortilégios”, da Orquestra Experimental de Repertório, venceu
também nas categorias cenário (Fernando Anhê), iluminação (Wagner
Pinto), ﬁgurino (Fernando Anhê) e direção cênica (Lívia Sabag).

Atlético Mineiro recebe a
Ponte Preta, às 20h30 no
estádio Independência,
em Belo Horizonte

COPA DE 2014

Valcke elogia
andamento das
obras em Manaus
William Gaspar
Da Agência Estado

da equipe de Blair para a preparação dos Jogos Olímpicos de 2016.
Apesar de acompanhar de
perto as decisões preparatórias
para os Jogos, como investimentos e contratações, o ex-ministro
britânico preferiu não se posicionar oﬁcialmente sobre as
críticas feitas a estratégias do
governo para o evento. Perguntado sobre os problemas, o exministro britânico limitou-se a
repetir o alerta: “Vocês passarão
pelo mesmo processo que passamos que é muita critica, preocupações e diﬁculdades”.
Tony Blair está no Brasil,
onde participou de um congresso
internacional sobre competitividade brasileira. O evento reuniu,
em Brasília, especialistas brasileiros e estrangeiros que discutiram soluções para gargalos
em áreas como infraestrutura e
logística, que afetam a competitividade dos produtos brasileiros
no mercado mundial.

DUELO

Leonardo Maia

histórias

Ao entrar em campo para
enfrentar o Grêmio, hoje
às 22 horas, Vasco quer
esquecer resultados ruins

OLIMPÍADAS

Carolina Gonçalves

MPB & outras

O secretário-geral da Fifa,
Jérôme Valcke, iniciou ontem
mais uma vistoria nas sedes da
Copa de 2014. Dessa vez, a visita começou por Manaus, um das
12 cidades brasileiras que vão
receber jogos do Mundial. Ao ﬁnal da inspeção, ele aﬁrmou que
as obras da Arena da Amazônia,
novo estádio da capital amazonense, estão obedecendo ao cronograma e tudo deve ﬁcar pronto do prazo previsto - o projeto,
orçado em R$ 532,2 milhões,
será entregue em junho de 2013.
“Os trabalhos parecem estar
dentro do tempo estipulado e até
agora não veriﬁcamos problema
nenhum”, avaliou Valcke, após visitar o canteiro de obras do estádio. Ele também não demonstrou
preocupação nos entraves nos
projetos de mobilidade urbana,
como BRT e monotrilho, ainda
não executados em Manaus.
Valcke, que esteve pela primeira vez no Amazonas, disse
que pôde observar, tanto na visita à Arena da Amazônia quanto
através de relatos repassados a
ele em reunião na sede do governo, que os preparativos de Manaus estão bem encaminhados.
“Falamos da mobilidade e das
obras no aeroporto necessárias
para aumentar a capacidade de
acolhimento dos fãs, da mídia e
dos oﬁciais. Vimos que tudo era
muito positivo. Por isso, saímos
daqui com a certeza de que, se
as obras continuarem no ritmo
que estão até agora, não haverá
grandes problemas”, aﬁrmou o
secretário-geral da Fifa.

O secretário-executivo do ministério do Esporte, Luís Fernandes, e o ex-jogador Ronaldo, que
é membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador
Local (COL), acompanharam a
comitiva da Fifa em Manaus e reforçaram o coro sobre o “avanço
signiﬁcativo das obras” da Arena
da Amazônia. Eles também destacaram que nenhuma crítica ou
preocupação foram reveladas.
Luís Fernandes explicou que
Valcke estava atento ao andamento dos serviços nos dias de
jogos da Copa. “A preocupação
da Fifa é sobre como tudo funcionará nos dias dos jogos. Há 51
projetos em todo o País. O legado
que será deixado para as 12 cidades que vão sediar é o mais importante”, comentou o representante do ministério do Esporte.
Tietagem - Enquanto as autoridades locais tentavam mostrar
os avanços para a Fifa, a presença de Ronaldo foi bastante comemorada pelos fãs. No canteiro
de obras da Arena da Amazônia,
os operários ﬁzeram questão de
tirar fotos com o ídolo. O ex-jogador agradeceu ao carinho recebido no Amazonas, onde não ia há
16 anos. Ele jogou em Manaus
em 1996, em amistoso do Brasil
contra a Bósnia, no qual marcou
o único gol da partida, de falta.
Ronaldo também elogiou as
obras da Arena da Amazônia,
que, segundo ele, será palco de
grandes espetáculos nacionais
e internacionais. “Um estádio
gigantesco como este tem a
possibilidade de receber não
apenas grandes jogos internacionais, como todos os tipos de
eventos”, avisou o ídolo.

